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“Expressing oneself is a part of being 
human. To be deprived of a voice is to be 
told you are not a participant in society; 
ultimately it is a denial of humanity.”

Ai Weiwei
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9RESUMO

Num panorama presente de várias crises humanitárias, assim como ambientais, em contraste com um 
elevado progresso tecnológico, ideias como futuro emergente pedem um melhor entendimento da rela-
ção do Ser Humano com a tecnologia e de como se pode encontrar um equilíbrio. Apesar de existir uma 
grande diversidade de soluções, as grandes questões e problemas da Humanidade, como o conflito, a 
desigualdade social e cultural ou a própria solidez dos sistemas, permanecem presentes e não são resol-
vidos pela tecnologia, sendo por vezes até agravados por ela, o que exponencia a necessidade de pensar 
sobre um futuro mais aberto às questões humanas e sociais, assim como a análise das possibilidades de 
o combinar com aquilo que a tecnologia poderá de facto solucionar.

Partindo do ponto de vista da Epistemologia, esta dissertação analisa conceitos que se aproximam da 
ideia de Espaço-Entre, um conceito holístico e empírico que procura um espaço de equilíbrio para analisar 
os processos de Subjetivação e Dessubjetivação que ocorrem na atualidade e como se pode valorizar a 
existência humana e as suas necessidades de significado e sentido de vida, para uma aproximação da 
prática especulativa do pensar sobre o futuro e a sua experiência. A aproximação do Espaço-Entre leva 
simultaneamente ao reconhecimento do valor das Fronteiras e dos limites do pensamento, da linguagem, 
da sociedade e do próprio futuro, assim como ao encontro de Abrigos do Ser.

Dessa conceptualização e reflexão, num conjunto de experiências que transmitem o percurso e transfor-
mação do Ser, a discussão epistemológica é levada para o campo de experimentação da prática artística, 
além de uma transformação desses conceitos para um regime plástico. Os processos de mediação no 
meio criativo permitem valorizar os interstícios juntos aos limites, assim como abrem caminho para um 
equilíbrio entre o progresso e a sustentabilidade, possibilitando a expansão do Espaço-Entre para outras 
práticas.

O Espaço-Entre além de criar espaço para uma visão que desconstrói a visão binária do mundo contem-
porâneo, pode contribuir para criar um espaço público intermediário, que permite tanto a passagem, a 
paragem, ou apenas o existir. Permite alojar a ânsia de progresso e focar nas incertezas, para impulsionar 
de movimento entre ideias, a crítica e a procura por humanidade. 

PALAVRAS-CHAVE

Espaço-Entre | Ser Humano | Subjetividade | Ambiguidade | Transição | Tecnologia | Plasticidade
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11ABSTRACT

In the present time, several humanitarian and environmental crises cohabit with the hi-tech progress. The 
light over emergent futures asks for a better understanding of the relationship between people and tech-
nology and how it would be possible to find a balance. Despite the many possible futures, the big ques-
tions and concerns of Humanity remain hard to solve, such as conflict, lack of meaning, social and cultural 
inequality, or even the inelasticity of the systems that guide the occidental world, which still isn’t solely 
solvable by technology. Technology itself exponentially increases the necessity to think about a future that 
is more open to human and social affairs, in addition to the search for possibilities that can fluidly combi-
ne it with what technology can contribute to. 

From an epistemological approach, the research analyses concepts that bring closer the idea of Space 
Inbetween, an holistic and empirical concept that searches for a balance, to study Subjectivation and 
Dessubjectivation processes that occur nowadays and how the human existence and its needs of value 
and meaning of life could be cherished, as an approach to the speculative practice on future thinking and 
its experience. The nearness to Space In-between also leads to the recognition of the value of borders and 
frontiers and the limits of thought, society, and the future itself, as well as finding shelters for the Being.

This conceptualization and reflection are developed in a series of experiments that communicate the path 
and transformation of the Being and an epistemological discussion is taken to the experimental field of 
artistic practices, apart from the transformation of these concepts into an aesthetic approach. The me-
diation processes in the creative field allow for appraisal of spaces in-between by the limits, as well as it 
opens into equilibrium between progress and sustainability, allowing for the expansion of Space In-Betwe-
en to other practices.

Besides creating space for a vision that deconstructs the binary view present in the contemporary world, 
Space In-between contributes to the creation of an intermediary public space, that allows passage, pau-
se, or just to Be. It concedes shelter for the urge of progress and focuses on the indefinition, to impulse a 
movement of ideas, critical thinking, and search for humanity.

 

KEYWORDS

Space Inbetween | Human Being | Subjectivity | Ambiguity | Transition | Technology | Plasticity
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16 OBJETIVOS

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO

Esta investigação pretende aproximar-se da existência do Ser, para melhor 
entender a relação do Ser Humano com o meio que o rodeia e como os 
processos de inter-relação se reconfiguram em relação com a tecnologia. 
Também se procura perceber como o Ser Humano evolui nessas condi-
ções, no sentido da experiência e das sensações, e porque está cada vez 
mais afastado de si próprio.

No encontro do conceito de Espaço-Entre, pretende-se compreender o 
contributo do mesmo para criar abertura para dialogar as fronteiras do Ser 
Humano e entender aquilo que abriga a sua existência, no sentido de a 
mediar com o contexto socio-político da atualidade.

Pretende-se também estudar como é que através da prática artística e da 
cultura visual se pode criar uma sensação de Espaço-Entre, abrindo portas 
para o conceito ser aplicado na prática criativa como uma forma de pensar 
e uma metodologia mental para criar espaço de mediação no futuro do Ser.

— O que é o Ser como experiência?

— Como valorizar a Subjetividade no espaço político e social?

— Como pode o conceito de Espaço-Entre contribuir para pensar a experiência de um futuro humano?



17METODOLOGIA

A investigação desenrola-se em 4 tipos de metodologias, que não se organizam em tempo, uma vez que 
não se pretende que acontençam numa ordem, mas em alternância e ambivalência, pois cada processo 
oferece as suas potencialidades, que se devem cruzar para haver espaço para testar ou comprovar con-
ceitos e ideias sob a forma de projeto. Essas metodologias são a Pesquisa, a Escrita, o Projeto e a Experi-
mentação.

A Pesquisa envolve a leitura de livros, artigos e papers de conferências, assim como referências audiovi-
suais e eletrónicas e pesquisa de cultura visual, em projetos de intervenções urbanas, arte pública e ainda 
a expressão plástica sob a forma de pintura, desenho e ilustração. A Escrita na descrição de observações, 
conclusões e desenvolvimento de argumento, assim como a escrita de reflexões e a própria escrita e edi-
ção da dissertação. O Projeto passará pela criação de instalações, conteúdos gráficos, como desenhos, 
ilustrações e propostas de projeto em espaço público sob a forma de instalação que permitam exprimir e 
materializar conceitos e teorias. A Experimentação passa por um conjunto de estudos e testes, sejam eles 
gráficos, fotográficos ou textuais, de apoio à componente de Projeto. A Metodologia articula de forma 
não-linear a Pesquisa com a Experimentação, para gerar a Escrita e o Projeto, num vaivém entre todos, 
onde todas as componentes se inter-alimentam. Neste sentido, as leituras textuais, as referências visuais 
e a rescensão de conhecimento, articulam-se com as motivações da investigação para gerar experiências 
visuais e reflexões textuais, que se alimentam mutuamente. Este ciclo repete-se até o aprimoramento da 
escrita da dissertação, onde a pesquisa, a experiência e a componente projetual são co-dependentes.

FIG 1 Esquema Metodológico
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Esta investigação procura um equilíbrio entre o valor social do progresso tecnológico e o valor social do 
subjetivo e da imaterialidade. Este caminho é traçado com a aproximação do domínio filosófico e socio-
lógico, em conceitos ligados a espaços de transição, de co-existência, mediação e encontro, aliados a 
outros conceitos relacionados com a existência do Ser Humano e com as invisibilidades que constroem o 
mundo imaterial e intangível, procurando-se constituir uma noção de Espaço-Entre. Mas, torna-se indis-
pensável compreender também o sujeito desta história no seu contexto político e social.

Esta pesquisa situa-se no contexto ocidental, que se caracteriza por uma aceleração desenfreada da 
evolução da tecnologia, enquando se questiona a sobrevivência do planeta e do próprio Ser Humano. Uma 
época em que também se coloca a hipótese de uma colonização de Marte e enquanto a economia ociden-
tal e os sistemas políticos democráticos sofrem alterações para se adaptarem ao poder dos dados. A par 
de tudo isto, começa-se a assistir à ação já prevista das alterações climáticas e a necessidade de renovar 
modos de vida, para que sejam menos impactantes sobre os ecossistemas, mas a supremacia da alta 
tecnologia e o sentido de sobrevivência facultam uma esperança de vida promissora. O quotidiano do Ser 
Humano ocidental e contemporâneo é povoado por teorias sobre o futuro, nas quais se inclui a possibili-
dade de ele se tornar numa super inteligência ou pós-humano, onde existe uma capitalização do corpo e 
mente, que o despe de humanidade, sendo revestido de fragilidade e novos sentidos para a sua vida, onde 
está em permanente conexão com o mundo, não reservando tempo suficiente para a conexão consigo 
próprio. A experiência do mundo ocidental é uma experiência que incentiva à permanência online, onde o 
Ser Humano desenvolve novas formas de se relacionar com o mundo. 

A ideia de futuro desenvolve-se num pensar sobre probabilidades, possibilidades e previsibilidades, apli-
cando-se também ao futuro do Ser Humano, que é tratado como sendo extremamente previsível e agindo 
sempre dentro de um padrão de comportamento. Apesar de se reconhecer a enorme capacidade de adap-
tabilidade humana, este tipo de perspetiva cria uniformização e desvaloriza a intersubjectividade.

A transcendência da vida humana e o domínio da metafísica, assim, parecem perder valor, no sentido em 
que passam para uma linha de ação previsível. Esta lógica foi reforçada com o surgimento dos algoritmos 
e do machine-learning1 que recolhem continuamente dados para alimentar a sua aprendizagem. O proble-
ma não é o desenvolvimento da alta-tecnologia, mas como o Ser Humano é objetificado por ela, levando 
a um processo de dessubjectivação e como tudo isso pode criar disrupções políticas e sociais. Assim, é 
importante reflectir como a subjectividade pode ser restabelecida, mesmo que no contexto das tecnolo-
gias emergentes. O caminho para o Espaço-Entre parte de uma necessidade de mediação e do reconheci-
mento de que é muito difícil regredir totalmente para um cenário pré-tecnológico, focando na procura de 
mecanismos para pensar a subjetividade no contexto atual. Assim, caminha-se para mediar a tecnologia 
com a existência humana e a natureza. Este é um caminho de transição, porque o reforço da dualidade 

1. O machine learning é uma tecnologia que consiste na aprendizem automática de máquinas/computadores, onde não existe necessidade de 
programação, por se basear na construção de algoritmos que permitem a máquina reconhecer padrões e desenvolver inteligência artificial.

INTRODUÇÃO
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não é uma mediação.2 Neste sentido, o pensar sobre o conceito de Espaço-Entre é um gradiente de ideias 
que requer identificação de fronteiras, para iniciar um processo de dissolução, sem qualquer intenção de 
delimitação. Esta investigação não procura mostrar os diferentes formatos de sociedade, modos de vida 
nem possíveis futuros, mas sim propor um lugar de fala e criação de espaço para que os “equilíbrios”, 
“entretantos”, caminhos e possibilidades, ganhem um espaço para existir, sejam valorizados, além de 
questionarem consensos.

O Espaço-Entre apesar de ser um espaço de incerteza, de insegurança ou de indefinição, fronteirizá-lo e 
delimitá-lo pode afastar o próprio Entre. Num contexto artístico e de relevância prática, é mais simples 
abordar o Espaço-Entre como uma forma de resignificar e dar um novo sentido ao valor imaterial do que 
rodeia o Ser Humano. Mas desconstruir a lógica binária muito presente na forma de pensar ocidental é 
importante, pois as formas de expressar significados, tal como o sentido de vida e o valor das coisas são 
questões recorrentemente desvalorizadas. Estudar o Entre requer um enquadramento epistemológico que 
permita entender a existência do Ser Humano e de seguida perceber os conceitos associados a esta ideia.

Esta dissertação procura criar espaço para relacionar os conceitos que se aproximam ao Espaço-Entre 
numa prática que os transforme para um regime plástico e de exploração de possibilidades estéticas. 
Deste modo, é possível criar uma sensação de Espaço-Entre, associando diferentes referências que po-
dem criar um contributo visual para esta investigação, assim como acrescentam clareza e profundidade 
ao conceito de Espaço-Entre. Neste sentido, após a pesquisa por um estado de arte e uma rescensão de 
autores, a própria linguagem escrita poderá ser complementada pela linguagem visual, ajudando a criar 
uma interpretação interdisciplinar, que reforça as vantagens dos encontros e cruzamentos. Isto cria um 
equilíbrio entre o valor de ambas, valorizando a reflexão, além da prática artística. A exploração do concei-
to de Espaço-Entre sob a forma de prática artística leva à associação das suas características formais a 
um patamar de experiência, onde a composição de formas, a analise de posições, assim como os elemen-
tos da imagem se relacionam entre si.

No capítulo 2 procura-se perceber como o Ser Humano se interrelaciona com o mundo e como através da 
Subjetividade gera um sentido a partir da realidade e constitui significado, procurando sempre dialogar 
estes aspectos no sentido de promover a constituição de Espaço-Entre e articular com referências da 
atualidade, concluindo que o Espaço-Entre é o ponto de partida para uma aproximação à existência do 
Ser, no sentido de criar uma discussão epistemológica para desconstruir bases do conhecimento que não 
incluem a perspectiva das invisibilidades, da imaterialidade e do subjetivo. Assim, é a partir das trocas 
que se cria movimento. como a tecnologia também pode ser um instrumento para preservar a condição 
humana.

2. Para tornar mais clara esta ideia, pode-se recorrer ao exemplo do racismo, que procura criar uma separação de etnias e determinar uma hierar-
quia de valor de cada uma delas. Se não houver racismo na sociedade, passa a existir uma aceitação da diferença e o estabelecimento de igualda-
de para todos os seres humanos, onde o valor da vida humana não depende da cultura, da aparência física ou origem. Isso pode acontecer através 
da desconstrução e desvalorização da dualidade.



Depois, procede-se para perceber como a Linguagem tem fundamentos ambíguos e como apesar da sua 
valorização no mundo ocidental, assim como do racional e objetivo, o que fundamenta uma dessas bases 
da racionalidade e da comunicação, clara e objetiva, possui também uma natureza ambígua e subjetiva. 
Além disso, a ambiguidade, assim como a linguagem, criam espaço para que essas sensações de indefi-
nição possam ser levadas para o campo da plasticidade. Assim, a expressão plástica, além de prolongar 
a sensação de Espaço-Entre, prolonga também as questões que ele motiva, potenciando a sua viabilidade 
como conceito holístico.

No capítulo 3 criam-se cruzamentos com referências visuais, de forma a transportar todos estes concei-
tos para o regime da expressão plástica, de forma a completar o conceito de Espaço-Entre e o expandir 
para a prática artística, realizando uma reflexão sobre os elementos nas imagens que contribuiram para a 
procura do Espaço-Entre. Essas associações depois permitem esclarecer os projetos e experiências pes-
soais apresentadas no capítulo 4, onde se desenrola o pensamento de projeto, finalizando esta pesquisa 
com uma série de possibilidades plásticas.



FRONTEIRAS E ABRIGOS DO SER

CAPÍTULO /2
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2.1 Subjetividade e Objetificação



24 2.1 SUBJETIVIDADE E OBJETIFICAÇÃO

O Ser Humano é um Sujeito, que existe no espaço e no tempo, mas que existe também em si próprio, 
possuindo um espaço interior, onde se estabelece o seu pensamento, as suas emoções e desejos, onde 
se desenvolve também a sua identidade, que se molda com aquilo que se relaciona e com os seus inte-
resses. Estabelece relações com as coisas, com o espaço e com outros sujeitos, sendo esse espaço de 
relação, diga-se, o Espaço Relacional. Sendo assim, a Subjetividade é o campo de ação e representação 
dos sujeitos, onde se estabelecem diálogos e encontros, sendo a Intersubjectividade a capacidade huma-
na de inter-relação.1 Este ponto de partida serve para compreender as dimensões da existência humana 
e como, inevitavelmente, o Ser Humano existe entre coisas, por entre espaços, por entre si e por entre os 
outros. Ao longo do tempo, estabelece-se como indivíduo à medida que experiencia o que existe em seu 
redor, sendo que se transforma e evolui através da Subjetividade. Este ponto de vista clarifica o Ser Hu-
mano como um Ser que se altera, que produz movimentos interiores e exteriores, que é mutável, instável 
e evolutivo. Mas acima de tudo, o Ser Humano não existe por si só, sem meio nem mundo interno, porque 
se estabelece na comunicação e na sucessiva transformação que resulta da troca entre as duas coisas. 

A reflexão sobre a ideia de Espaço-Entre parte desta ideia, de que existe sempre um “Entre“, existe sem-
pre algo em movimento e dificilmente se podem separar as diferentes dimensões do Ser Humano, porque 
ele se torna saudável no cruzamento. Por outro lado, ele anseia o progresso, mas também anseia alguma 
estabilidade e segurança; é um Ser ambicioso e individualista, mas que prospera em comunidade e na 
participação, sendo altamente relacional. Desenvolve linguagem, cultura e sociedade, além de si próprio, 
como se tratasse de uma contaminação que aumenta e diminui sucessivamente, sem nunca parar por 
completo, nem andar sem olhar para trás. O Ser Humano é um Ser, que existe e a existência torna-o sen-
sível, também. A Subjetividade não é uma oposição ao Objetivo, pelo contrário, na Subjetividade, existe 
também uma parte de objetividade, precisamente por se estabelecer na troca e não consistir numa sepa-
ração. Portanto, torna-se importante assentar desde já que o Espaço-Entre se aproxima da Subjetividade, 
mas sem intenção de negar a Subjetividade.
 
“A condição humana compreende algo mais que as condições nas quais a vida foi dada ao homem. Os 
homens são seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contacto torna-se imediatamente 
uma condição de sua existência. O mundo no qual transcorre a vida activa consiste em coisas produzidas 
pelas atividades humanas; mas, constantemente, as coisas que devem sua existência exclusivamente aos 
homens também condicionam os seus autores humanos. (...) O que quer que toque a vida humana ou entre 
em duradoura relação com ela, assume imediatamente o carácter de condição de existência humana. É por 
isto que os homens, independentemente do que façam, são sempre seres condicionados. Tudo o que espon-
taneamente adentra o mundo humano, ou para ele é trazido pelo esforço humano, torna-se parte da condi-
ção humana. O impacto da realidade do mundo sobre a existência humana é sentido e recebido como força 
condicionante. A objectividade do mundo - o seu carácter de coisa ou objecto - e a condição humana com-
plementam-se uma à outra; por ser uma existência condicionada, a existência humana seria impossível sem 
as coisas, e estas seriam um amontoado de artigos incoerentes, um não-mundo, se esses artigos não fossem 
condicionantes da existência humana.“ (Hannah Arendt, 1958, p.17)

1.  A Subjectividade e a Intersubjetividade são tópicos demasiado extensos para os objetivos e propósitos desta investigação, para serem 
explicados e introduzidos de forma completa, no entanto, representam o ponto de partida para abordar o conceito de Espaço-Entre.
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Analisando a perspectiva de Hannah Arendt, a própria condição humana leva à produção de coisas, que 
sucessivamente constituem a sua própria condição e o Ser Humano além de condicionar a produção de 
coisas é também condicionado por elas. Mais à frente, Arendt (p.168) explica que o Ser Humano, se não 
passar de um fabricante de coisas, entra num ciclo em que apenas consegue compreender os meios e 
os fins, onde tudo o que existe no mundo acaba por se transformar ou em produto, ou em meio ou fim, o 
que instrumentaliza  também a natureza e cria uma falência no significado das coisas (p.170). Aqui, como 
o próprio olhar transforma as coisas em algo utilitário, pode acontecer uma crise de significado, o que 
provoca uma queda na Subjectividade. Além disso, a vida humana acaba focada na produção e no traba-
lho e as necessidades e talentos do ser humano perdem valor, que reduz a experiência humana ao mundo 
objetivo das usos, pois apenas o seu uso ou valor de transformação é valorizado.

“A “instrumentalização” de todo o mundo e de toda a terra, esta ilimitada desvalorização de tudo o que é 
dado, este processo de crescente ausência de significado no qual todo fim se torna num meio e que só pode 
terminar quando se faz do próprio homem o amo e senhor de todas as coisas, não decorre diretamente do 
processo de fabricação (...) as possibilidades de produzir objetos de uso e de tratar todas as coisas da na-
tureza como objetos de uso são tão ilimitadas quanto as necessidades e os talentos do Ser Humano. Se os 
critérios do homo faber passarem a governar o mundo depois de construído, como devem necessariamente 
presidir o nascimento desse mundo, então o homo faber, mais cedo ou mais tarde, servir-se-á de tudo e 
considerará tudo o que existe como simples meios à sua disposição.” (Hannah Arendt, 1958, p.170-171)

Quando tudo o que existe à volta do Ser Humano é objetificado, existe também uma tendência para obje-
tificar e olhar o Ser Humano como um objeto e como um meio para chegar a um fim. Neste momento, é o 
que acontece com o Sujeito Digital, uma dimensão do Ser que é objeto para recolha de dados, assim como 
o corpo humano é visto como altamente vulnerável, como objeto e produto que necessita de melhoramen-
to. Por um lado, é uma procura de soluções para prolongar a vida humana, mas até que ponto esse tipo de 
vida é uma vida humana? Se a própria vida é objetificada, não será que o Ser Humano apenas se transfor-
ma num produto, que sofre alterações para se adaptar às condições que foram criadas pelo próprio Ser 
Humano? Parece que após uma instrumentalização máxima da realidade, o único elemento que resta é o 
Ser Humano, como corpo. Mas como o Ser Humano, na sua existência, depende também da sua dimen-
são corpórea, qualquer alteração, irá também condicionar a própria existência. Parece que é um caminho 
ao qual é forçado um fim, onde não se parece considerar que poderá existir uma paragem e descentraliza-
ção do Ser Humano e da sua ambição, para procurar voltar à Subjectividade, que, embora exista na forma 
como o Ser Humano é condicionado pelas coisas, talvez se possa favorecer uma procura de significado. 
Arendt refere ainda: 

“A única solução do dilema de ausência de significado em toda filosofia estritamente utilitária é afastar-nos 
do mundo objetivo de coisas de uso e voltar nossa atenção para a subjetividade da própria utilidade.“ (Han-
nah Arendt, 1958, p.168)

Assim, pode-se identificar uma Fronteira ao Ser, a Objetificação, pois o seu contínuo favorecimento leva à 
diminuição de significado, sendo que a Subjetividade, neste sentido, se torna num Abrigo do Ser. A ideia 
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de Espaço-Entre procura restabelecer a condição humana, de certa forma, mas antes de tudo, procura 
encontrar formas de criar espaço para a Subjetividade, para favorecer a criação de significado também, 
assim como perceber como se pode mediar o Futuro Emergente2 com a Subjetividade, uma vez que se 
reconhece uma necessidade de criar Abrigos na ideia de futuro. 

Esta ideia de futuro muita vezes constrói-se na ambição de criar uma mediação entre o bem-estar do Ser 
Humano e o benefício das tecnologias, e ainda assim, ser possível alcançar uma vida com sentido e sig-
nificado. Essa mediação pode acontecer na aceitação da tecnologia e na procura de uma conversa entre 
ela e a natureza, e sucessivamente com o Ser Humano. No paper The Wonder of Design with-in Nature: 
towards an ecotechnic future desenvolvido no âmbito da 13ª Conferência da European Academy of Design - 
Crafting the Future, refere-se que uma simbiose entre práticas tecnofílicas e biofílicas, onde se converge o 
conhecimento sobre a natureza e a evolução tecnológica, é possível continuar a desenvolver as condições 
de vida humanas, indicando a Filosofia da Simbiose de Kisho Kurowaka, que reconhece a existência de 
um espaço intermédio que permite a co-existência de culturas e oposições, o que pode ser uma sugestão 
de Espaço-Entre. Esse espaço procura “um entendimento mútuo de elementos opostos, onde toda a sua 
ambivalência, multivalência e vagueza (...) está em contínua transformação e metamorfose, como imagem 
da natureza“3 Este excerto pode ser avaliado como uma visão de futuro que compreende a esperança do 
Ser Humano no progresso tecnológico, sem que se renda por completo a ele, pois cria uma relação com a 
natureza e procura antes uma aproximação à Permacultura, que dá espaço para imaginar um futuro tecno-
lógico, estabelecendo um estado de transição, junto com a evolução e alteração dos ecossistemas. 

Neste caso, cria-se espaço para a Subjetividade, no sentido em também se valoriza a inter-relação do Ser 
com o meio, equilibrando o natural com o artificial. Nesse sentido, já não se estabelece uma visão utili-
tária do Ser Humano, mas sim um equilíbrio, ou até, uma procura pela transição para modos de vida que 
revisitem a ligação com a natureza e a forma como ela se transforma, sem que seja apenas um meio para 
produzir coisas, mas também um ambiente, um espaço para habitar e se relacionar. Por outro lado, esse 
equilíbrio nem sempre será tão fluído, por vezes estabelece-se mesmo junto aos limites tanto da natureza 
como da tecnologia. O equilíbrio encontra-se junto às fronteiras, pois resulta de um encontro e dissolação 
de várias partes.

Existem de facto Fronteiras ao Ser, que colocam obstáculos à condição humana e nesta investigação 
procura-se não só identificá-los, como procurar que essas Fronteiras se transformem de algum modo em 
Abrigos, abrindo o campo de possibilidades e caminhos junto às Fronteiras do Ser. Assim, será importante 
analisar a palavra Fronteira para perceber como se pode conceber um espaço de transição. A Fronteira 

2.  O Futuro Emergente é uma designação que procura incluir as mudanças estruturais na sociedade, acompanhado pelo surgimento de 
tecnologias emergentes, que consistem em soluções para um futuro ecológico, sustentável e onde existe uma elevada presença da alta tecnologia, 
assim como um nível de incorporação da mesma no quotidiano maior. A ideia de Futuro Emergente constrói-se também na fusão entre futuros 
possíveis, prováveis e imaginados, que ajudam a que seja possível implementar soluções no quotidiano, mudando aos poucos o mundo e a forma 
como se vive. Caracteriza-se por se associar a ideias como a cidade inteligente com uma ideia de que a tecnologia pode “salvar“ o Ser Humano 
numa luta de sobrevivência numa crise ecológica.

3.  Tradução de Cristiana Pascoal de “(...) this mutual understanding of opposing elements, where all its ambivalence, multivalence and 
vagueness (...) are in continuous transformation and metamorphosis, as the image of nature” (2013, p.5)

2.1 SUBJETIVIDADE E OBJETIFICAÇÃO
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associa-se a uma certa ideia de atravessamento de uma linha, de um limite, relacionando-se regularmente 
com uma ideia de separação, que é sólida e estável. No caso das fronteiras que estabelecem os limites 
políticos de um país são construídas para criar uma separação, que também se concretiza numa sepa-
ração de normas e legislações que regulam um território. Mas a Fronteira apesar de materializar uma 
separação, não deixa de possuir uma certa imaterialidade, mas também permeabilidade, possiblitando 
atravessamentos ou até espaços de permanência. No entanto, nessas mesmas Fronteiras, em alguns pon-
tos, ocorrem atravessamentos, para passar de um país para o outro e nesses pontos ou nas suas proximi-
dades, por vezes, podem existir espaços de permanência.

Criar abertura para o entendimento de um espaço de transição é essencial para uma aproximação ao con-
ceito de Espaço-Entre. Um espaço de passagem é um espaço através do qual se realizam cruzamentos e 
atravessamentos. Estes cruzamentos e atravessamentos criam possibilidades, de novas ideias e novas 
histórias se criarem e de criar novas perspectivas sobre outras realidades e conceitos. Os espaços de 
transição são cruciais para criar comunicação.

O significado de Fronteira deve ser resignificado e nesta investigação toma um lugar de significado am-
bivalente, pois tanto separa como pode evidenciar uma comunicação. Irit Rogoff (2000), além de referir 
que as fronteiras constituem uma passagem e um espaço de transição, também analisa de forma crítica a 
geografia e a sua relação com a cultura visual. Aborda a ligação entre a visualidade e a identidade/ loca-
lização, que permitem incluir e considerar materiais das artes visuais ou representações visuais, referin-
do que a cultura visual cobre tudo aquilo que está no campo da visão, criando visualidades, relações de 
poder e a capacidade de saber e verificar. 

Ou seja, a cultura visual é muito importante porque designa tudo aquilo que é visível, que permite saber e 
confirmar e, nesse sentido, constrói a base do conhecimento. A geografia está muito dependente da loca-
lização, à qual se associam questões de poder, autoridade, nome, nacionalidade e identidade, que quan-
do olhada de um ponto de vista crítico cria necessidade de olhar para essas estruturas no contexto das 
relações entre sujeitos e lugares. Refere que o significado de um lugar nomeado4 nunca é a designação 
da sua atividade nem as suas propriedades físicas mas a interação com subjectividades menos óbvias, 
assim como ações e práticas que lhe dão significado que as deduzem. No processo crítico da espaciali-
zação da geografia, Irit Rogoff aponta a semelhança da necessidade da multi-subjectividade no contexto 
do feminismo e do pós-colonialismo com a necessidade de multi-habitação de espaços através do corpo, 
relações sociais e dinâmicas psíquicas no processo de especialização da geografia. A escritora parte da 
visão de Henri Lefebvre, onde o espaço é social, não podendo ser apenas descrito como geográfico ou 
geométrico, o que contraria o princípio euclidiano de que o espaço que não é geométrico ou geográfico 
é espaço mental ou espaço de sonho, que seria sujeito do irracional e de forças inconscientes. Portanto, 
o espaço estaria em constante produção, por elementos e momentos de prática social que tornam o seu 
processo de reconhecimento contínuo. Irit apoia-se na ideia de Lefebvre, onde menciona que a análise 
espacial parte de uma ilusão de transparência de que aquilo que corresponde ao campo da visão é claro e 

4.  Tradução de named place
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íntegro, que pertence ao conhecimento e o naturaliza, além de ser restringido por um conjunto de desejos 
e expectativas. Em comparação, o espaço da Fronteira também se encontra em produção. Esse conhe-
cimento que parte do campo da visão, estabelece significados e mantém valores estéticos, assim como 
estereótipos de género e relações de poder na cultura. A suposição de que a visão transmite verdade, por 
detrás desta ilusão de transparência, cria a necessidade de constantemente realizar um esforço no pro-
cesso de visão para identificar obstáculos que constituem o espaço para o conseguir ver e a partir daqui 
poder discutir e analisar, assim como compreender o domínio da cultura visual e a sua transdisciplinarida-
de e a espacialização da geografia. 

Os espaços de transição, pela sua abertura e indefinição, podem ajudar a criar estímulos que sejam bené-
ficos aos sentidos e à forma de pensar, a criar novas variedades de experiências e, pela sua indefinição, 
relacionam-se com um conjunto de espaços, não apenas um tipo de espaço, pelo que ao frequentar esses 
espaços de transição, os condicionamentos são menores. A partir da compreensão e análise dos espaços 
de transição podem-se criar novas vizinhanças entre disciplinas, entre culturas, linguagens e entre socie-
dades. No pensamento de novas possibilidades, a contaminação entre conceitos pode gerar novos tipos 
de soluções ou retirar os constrangimentos à sua consideração. Neste sentido, os espaços de transição 
criam um espaço de comunicação juntos aos limites que, hipoteticamente, se tornam algo permeáveis e 
fluídos. Esta ideia de permeabilidade e fluidez pode-se associar o conceito de Espaço-Entre.

Aqui pode-se identificar que nas Fronteiras, ou também nos espaços de transição, existe algum tipo de 
transformação resultante da comunicação, um movimento que transforma. A Subjetividade é também 
uma transformação do Ser, que se relaciona e se vai transformando nessas relações, constituindo expe-
riência. Se se voltar à ideia de Hannah Arendt, a transformação neste sentido também favorece a criação 
de significado e pensando sobre o Futuro do Ser será importante motivar a ocorrência de transformações 
que não residam apenas no domínio do Objetivo, para não cair na instrumentalização do Ser Humano. 
Mas o Futuro Emergente é povoado por ideias para a transformação do Ser Humano, fazendo acrescentos 
ou alterações ao corpo e à mente no sentido de assegurar a sua sobrevivência, onde surge o conceito de 
Pós-humano.

Em primeiro lugar, o conceito não tem de representar uma versão ciborgue do Ser Humano, podendo 
representar antes novos modos de Subjetividade. Na verdade, “(...) Tenham existido ou não alterações 
no corpo, novos modelos de subjetividade emergem de campos como a ciência cognitiva e a vida artificial 
implicando que até o Homo sapiens biologicamente inalterado conta como Pós-humano”5 (N. Katherine 
Hailes, 1999, p.4). Talvez isto faça sentido porque o Ser Humano se move na Subjetividade de modos 
diferentes na sua relação com a Tecnologia, que pode também ser considerado como uma Dessubjectiva-
ção. No conceito de pós-humano, o Ser Humano é afastado da sua condição material, onde se dá menos 
atenção à dimensão corpórea, e mais à mente.
O conceito começa a concretizar-se quando os Seres Humanos passam a ser vistos como sujeitos que 
processam informação, de forma semelhante às máquinas, embora a intenção nesta ideia tenha sido ver 

5.  Tradução de Cristiana Pascoal de “(...) Whether or not interventions have been made on the body, new models of subjectivity emerging 
from such fields as cognitive science a d artificial life imply that even a biologically unaltered Homo sapiens counts as posthuman” (p. 4)

2.1 SUBJETIVIDADE E OBJETIFICAÇÃO
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o Ser Humano como autodirigido. (N. Katherine Hailes, 1999, p.7) Talvez o Ser Humano esteja a viver uma 
época onde a própria Subjetividade se encontra em transição ou evolução, que resulta também de uma 
contínua procura pela abstração e desencarnação da informação, ou seja, a informação é separada da 
materialidade, sendo que nesse formato ela pode circular entre a mente humana e os dispositivios eletró-
nicos. De certa forma, o pós-humano processa a informação da mesma forma, mas a informação em si, 
muda de dimensão, pois é abstractizada e como consequência o Ser Humano não se relaciona da mesma 
forma com o meio, pois as coisas passam a existir num domínio abstracto e intangível, mas que não deixa 
de ser real e criar respostas no mundo material.

“Central to the construction of the cyborg are informational pathways connecting the organic body to its 
prosthetic extensions. This presumes a conception of information as a (disembodied) entity that can flow 
between carbon-based organic components and silicon-based eletronic components to make protein and 
silicon operate as a single system. When information loses its body, equating humans and computers is 
especially easy, for the materiality in which the thinking mind is instantiated appears incidental to its essen-
cial nature. Moreover, the ideia of the feedback implies that the boundaries of the autonomous subject are 
up for grabs, since feedback loops can flow not only within the subject and the environment. (...) Altough 
the “posthuman“ differs in its articulations, a common theme is the union of the human with the intelligent 
machine“ (N. Katherine Hailes, 1999, p.2)

A partir deste excerto torna-se clara a distinção entre uma possível Dessubjectivação e a possibilidade de 
novos modos de Subjetividade, no sentido em que o Ser Humano tende a ser descontextualizado da sua 
materialidade, em prol de criar movimentos de informação entre os computadores e o Ser Humano. Só 
esta questão, coloca o Ser Humano lado a lado com a máquina. A máquina/computador nunca poderá ser 
um Ser Humano, nunca irá existir na Subjetividade da mesma forma, pelo que o Espaço-Entre neste tema 
não deverá acontecer assim, mas, numa mediação entre a Natureza e as tecnologias, como falado ante-
riormente, na fusão da tecnofilia e biofilia. Portanto, tem de existir um travão ao estabelecimento de igual-
dade entre Ser Humano e Tecnologia, sendo necessário um Abrigo na Subjetividade e criar uma Fronteira 
no conceito de pós-humano. Por outro lado, o mesmo conceito poderia evoluir para procurar uma media-
ção mais humanizada. Por exemplo, usar a tecnologia não para comrromper a dimensão corpórea do Ser 
Humano, mas sim, trabalhá-la e torná-la relevante no futuro do Ser, não descartando a dimensão material, 
nem objetificando por completo o corpo. 

Lucy McRae denomina-se body architect, devido à sua formação em Arquitectura que depois se deslocou 
para a procura de novas formas de ver o corpo e de viver, como resultado de uma evolução forçada da 
civilização em busca da sobrevivência. As tecnologias emergentes são um ponto de partida para os seus 
projetos, assim como as implicações que podem vir a ter no futuro, na forma como o corpo é perceccio-
nado, como se comporta e como pode ser modificado por elas ou para que se adapte a novos modos de 
vida. Será que corpo humano passa a ser tecnologia quando é geneticamente alterado? Este é o tipo de 
questões sobre as quais Lucy Rae trabalha explorando territórios no futuro da humanidade, novos modos 
de vida, aquilo que é o corpo humano e as suas novas necessidades, tanto como corpo e mente. Alguns 
projetos incluiem a exploração das sensações humanas, sem remover a natureza da perceção e da neces-
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sidade de mobilidade humana. Os acrescentos ao corpo humano não se focam na objetificação do mes-
mo, mas numa procura de fundamento na evolução natural do corpo, ao contrário de uma substituição de 
partes com próteses mecãnicas e que transformam o Ser Humano num ciborgue, havendo apenas uma 
substituição do corpo, por uma máquina. Assim, McRae procura adaptar o corpo dentro da sua própria 
lógica de existência e mobilidade.

No projeto “Compression Cradle“ concentra-se na probabilidade de no futuro existir falta de toque huma-
no, nas possibilidades de futuro que prevém um ser Humano desconectado fisicamente e devido ao seu 
estilo de vida altamente otimizado e aperfeiçoado, não possuí disponibilidade para revisitar o contacto 
humano, pelo que passa a existir uma necessidade de o simular. Este projeto procura também motivar a 
libertação de hormonas ligadas a sensações de bem-estar, mas também motivar o processo de Subjeti-
vidade, como se o apertar, criasse uma grounding sensation6, que permite o Ser Humano reconectar-se 
com a realidade e com o seu corpo. Neste sentido, embora o projeto se materialize através de objetos aos 
quais o Ser Humano se sujeita, estes objetos não motivam a objetificação do Ser Humano, mas antes, 
motivam uma certa conservação da condição humana. O restabelecimento da Subjetividade pode passar 
pela Tecnologia se o seu desenvolvimento tiver esse propósito, concluindo que manter um progresso tec-
nológico não tem necessariamente de significar perda de significado ou de Subjetividade, podendo tam-
bém potenciar a própria condição humana. As motivações para o progresso tecnológico é que deviam ser 
orientadas por esse objetivo, mas regularmente, o progresso tecnológico tende a motivar a objetificação 
do Ser Humano, assim como a tentativa de estabelecer um fluxo de informação comum, imaterial, mas 
que retira a relação corpórea com a mente.

Tornar estes conceitos em formatos visuais sob a forma de projeto não só estimula a criatividade noutros 
campos, como permitem aproximar uma realidade longínqua através de possíveis representações dessa 
realidade. Aqui uma representação estética pode ser favorável nesse desenvolvimento sensível. Mas a 
Subjetividade pode também ser criada a partir da objetos desenhados pelo Design, como pode ser criada 
a partir da conexão visual e subjetiva com obras de arte. No caso particular de Lucy Rae, cria conteúdos 
que podem ser adoptados por áreas científicas, investidores ou empresas, criando um contributo prática 
para o futuro do Ser, embora tenha base na especulação. É importante pensar nas questões culturais, polí-
ticas e sociais da implementação da tecnologia no corpo humano, assim como na forma como os modos 
de vida e habitats terão de ser repensados, incluíndo o espaço público. Mas é possível criar Subjetividade 
através da procura e aproximação do conceito de Espaço-Entre, uma vez que o Espaço-Entre também pro-
cura espaços para a transformação. O Espaço-Entre é constituído também na co-existência de Abrigos e 
Fronteiras, sendo que a aproximação do mesmo pode ser simplesmente identificar esses Abrigos e colo-
cá-los em conversa com as Fronteiras. Assim, o Espaço-Entre já está a criar comunicação entre ambos e 
aproximar-se também da Subjetividade, valorizando a mesma e colocando em perspectiva como se pode 
mediá-la para o futuro.

6.  Traduzindo para português, literalmente, seria algo como “sensação de terreno”, sendo que a expressão remete para uma conexão do 
indivíduo consigo próprio e com a realidade, de um elevado de nível de consciência.
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FIG 2/3 Compression Cradle, Lucy Mcrae



32



33

2.2 Linguagem e Ambiguidade



34 2.2 LINGUAGEM E AMBIGUIDADE

“Quem quer que seja que está na presença de um animal que possua a capacidade de articular linguagem e 
o seu poder de demonstração, sabe que está a lidar com um humano - e como tal animal-político.“1 (Jacques 
Ranciére, Steve Corcoran, 2010, p.37)

A linguagem foi desenvolvida numa necessidade do Ser Humano atribuir significado à realidade e ao 
meio, assim como às suas ações. Várias dimensões da vida humana constroem-se a partir dela e a sua 
utilização estende-se a toda a condição humana. Nesse sentido, a Linguagem pode ser entendida como 
uma fronteira, porque condiciona a perceção sobre o mundo. Mas por outro lado, pode representar um 
abrigo para o Ser Humano, uma vez que o fundamento do seu sentido de realidade e a base da sua ação, 
assim como a própria Subjetividade, se constituem também como base na Linguagem. A Linguagem 
resulta de uma tradução da realidade para um significado, onde a tradução pode ser através da linguagem 
verbal ou não-verbal. Quando se traduz algo, existe sempre uma certa generalidade e sentido de represen-
tatividade do que se traduz, uma sensação de significado. Essa tradução não deixa de criar um filtro que 
pode, desde a base do significado, criar um condicionamento à compreensão das coisas. Aqui, constrói-
-se um nível de ambiguidade ligado à Linguagem, pois embora ela crie uma linha de entendimento, esse 
entendimento é permeável à atribuição de novos sentidos e novas perspectivas. No entanto, a Lingua-
gem, principalmente a escrita, é perceccionada como algo que é sólido e objetivo, mas também sobre um 
conjunto de acrescentos culturais. De certa forma, esses acrescentos mostram a plasticidade do próprio 
conhecimento sobre o mundo, mas também mostram como a sociedade opera sobre uma perspectiva 
sólida da Linguagem, embora se reconheça que ela evolui e possui um carácter ambíguo. Portanto, pare-
ce que existe um reconhecimento dessa ambivalência da Linguagem, mas mantém o seu uso como base 
de construção de conhecimento, por uma certa necessidade de assentar significado. A Linguagem abre 
Espaço-Entre, pela ambivalência que possui e pelas possibilidades de expansão que possibilita. Martin 
Heidegger estende a ambiguidade para algo que é inerente ao Ser no mundo, que neste contexto, seria 
entender a ambiguidade como parte da Subjetividade.

In this connection, we must notice that ambiguity does not first arise from aiming explicitly at disguise or 
distortion, and that it is not some  thing which the individual Dasein first conjures up. It is already implied 
in Being with one another, as thrown Being-with-one-another in a world. (Martin Heidegger, 1927, p.219)

As culturas humanas ocidentais privilegiam o que é objectivo, o que favorece uma lógica binária, que 
separa a comunicação entre o que é abstrato e imaterial e o que é objetivo e material. A abordagem da 
objectificação da realidade na descrição do pensamento e da realidade, que é abordada por Martin Hei-
degger, no texto Letter on Humanism (1946) é relevante para identificar a valorização do Objectivo. Heide-
gger refere que a manifestação do Ser é preservada na linguagem, na oralidade e em registo, através da 
linguagem escrita. Refere que o pensamento não é uma ciência, embora no domínio público seja interpre-
tado e descrito como teórico, o que já é uma tentativa de o afastar da ação. Esse afastamento, segundo 
ele, retira a essência do pensamento, que é também causado pelo medo da Filosofia de não ser conside-
rada como ciência e a suposição de que aquilo que não é científico não é válido. O Ser é um elemento do 

1.  Tradução de Cristiana Pascoal de “Whoever is in the presence of an animal that possesses the ability to articulate language and its power 
of demonstration, knows that he is dealing with a human - and therefore political - animal.”
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pensamento que não é considerado nesta descrição técnica do pensamento. Heidegger descreve ainda 
que o pensamento perde a sua flexibilidade e lucidez sob forma escrita, sendo importante reconhecer que, 
em contraste com as ciências, não consiste na exatidão de conceitos descrita de forma técnica e teórica. 
Enquanto a Fala se mantém na linha da verdade do Ser, a escrita já se submete à formulação linguística 
deliberada. Para Heidegger, gramaticalmente, Pensar é Ser, na medida em que o Pensar é apropriado pelo 
Ser e, nesse sentido, pertencendo ao Ser, ouve o Ser. Assim, Pensar é abraçar a essência do Ser, onde o 
Pensar permite Ser e o Ser permite Pensar e essa “permissão” e favorecimento entre ambos constitui o 
Ser. (Martin Heidegger, 1946, p.242)2

Como já mencionado, a construção da linguagem parte primeiro da realidade. Mas a realidade é percep-
cionada pelos sentidos, que depois dão sentido através da Linguagem, isto é, a construção cultural por 
detrás da Linguagem, também condiciona a realidade do indivíduo e da colectividade, como sociedade. 
As sucessivas aprendizagens dão também lugar à cultura visual, que constrói a base do conhecimento 
visual sobre o mundo, as coisas e os Sujeitos. Por um lado, a objectificação da realidade permite tornar 
a realidade acessível de forma uniforme para todos, o que no domínio público retira carácter subjectivo 
e atribui uma interpretação metafísica, que objectifica, que atribui um sujeito e um objeto, sendo a forma 
que a Linguagem é assimilada na esfera pública. Além disso, é também um processo deliberado, que é 
condicionado por uma intenção e uma seleção, tornando impossível a inclusão de todas possibilidades 
de entendimento. Faz parte do papel da Filosofia questionar essa realidade, a construção da Linguagem 
e analisar a base da ação do Ser Humano, mas o mais importante para esta pesquisa é perceber como 
sucessivos processos de racionalização da relação do Ser com o mundo deixam pouco espaço para que 
se possa expandir de forma mais frequente para uma realidade abstracta. 

Procura-se um caminho que permita um certo nível de ambivalência, que desbrave até um equilíbrio, 
onde o Ser flutua entre a ambiguidade e o racional. Um constante abandono e descarte do lado subjecti-
vo, desvaloriza consequentemente a Subjectividade do Ser e as ciências sociais, a dimensão sensorial e 
perceção do Ser Humano, leva à crescente valorização das ciências objetivas. Uma abordagem ambígua 
à Linguagem escrita evidencia que mesmo aquilo que pode ser claro ou constituir uma base para a cons-
trução de conhecimento tem um fundamento subjetivo e ambíguo. Nem todas as culturas dão o mesmo 
valor à ambiguidade e ao imaterial, embora existam culturas em que a própria linguagem é ambígua e 
aberta a interpretação, possuindo diferentes camadas de significados, pelo que esta crítica se concentra 
no mundo ocidental e contemporâneo.

Numa tentativa de perceber como a ambiguidade acontece é importante analisar o texto de Donald Le-
vine (1988, p.20), que afirma que ela é gerada a partir da Linguagem. Até aqui foi possível analisar que a 
própria Linguagem pode ser uma fronteira para o entendimento da Subjetividade, no sentido em que pode 
fechar um conjunto de sentidos e criar um entendimento limitado sobre o mundo exterior. Levine toma 
como origem de ambiguidade as próprias palavras, que têm também o seu conjunto de significados, em 

2.  “(…) From this favouring being enables thinking. The former makes the latter possible. Being is the enabling-favouring, the may be [das 
Mög-liche]. As the element, being is the “quiet power” of the favoring-enabling, that is, of the possible. (...). to enable something here means to 
preserve it in its essence, to maintain it in its element.” (p.242, parág. 3, l. 26-30).
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vez da Linguagem em si. O subjectivo não sendo um conjunto de camadas, estabelece-se numa nuvem 
que cruza significados e ambiguidades de forma a contribuir para um entendimento sobre as coisas. Do-
nald Levine, para analisar modos de expressão ambíguos, dá o exemplo dos filósofos indianos, que recor-
rem a alegorias, metáforas e associações mesmo para explicar algo lógico, o que deixa uma margem para 
interpretação. A ambiguidade na comunicação pode parecer pouco direta na transmissão da mensagem, 
na perspetiva do mundo ocidental, mas talvez exista um grande potencial para as ideias abstractas que se 
vão formando enquanto se recebe a mensagem e se processam as diferentes alegorias e metáforas. Além 
disso, enquanto que uma ideia abstracta ronda as proximidades de significado que se procuram transmitir, 
a linguagem clara, direta e definida, fecha um significado. Reconhece-se, então, que a utilização de ape-
nas um tipo de linguagem não se revela vantajoso, mas antes a utilização da linguagem clara e linguagem 
ambígua alternativamente, no sentido em que a comunicação do Ser Humano além de depender de pro-
cessos mentais e imateriais e ele também existir numa dimensão intangível, a co-existência de ambas é 
aquilo que torna a comunicação fluída e permite que seja abrangente e versátil na transmissão de sentido. 
Essa co-existência é o que traz alguma complitude à relação do Ser Humano com o mundo, embora seja 
fluída, maleável e plástica. 

Vilém Flusser faz também uma relação do pensamento com a Linguagem (1986, p.11) e sugere que a 
linguagem escrita se coloca entre os textos e o Ser, porque existe uma confusão ontológica entre a mente 
e a linguagem e entre o pensamento com a fala. Flusser responde a este problema, primeiro, questionan-
do a utilização de letras, que leva a linguagem às suas raízes visuais (a dos signos) e afirma: “Imagens 
- como mediações entre humanos, que as produzem, e o mundo concreto em que vivem - são subjetivos na 
dialética que é inerente a toda a mediação: elas tendem a substituir tudo aquilo que está para ser mediado“ 
(Vilém Flusser, 1986, p.12)3. Posteriormente, refere que o alfabeto surgiu com a intenção de explicar a 
linguagem visual, enquanto que a Linguagem escrita procura definir e assentar, de forma a desmistificar 
e disciplinar a linguagem falada e a linguagem acaba por ter peso histórico de significado, que Flusser 
chama de “consciência histórica” (p.14). Uma vez que a Linguagem também evolui, assim como a forma 
como é usada ao ser utilizada de diferentes formas, produz diferentes experiências e usos, que resultam 
de uma procura de verdade, de bem e do belo (p.15). Flusser conclui que a linguagem escrita, apesar das 
variedades dela mesma, sendo expressada através de vários idiomas, era o código dominante no ocidente 
e que com o surgimento da inteligência artificial esse código deixará de ser dominante da cultura, afir-
mando que resulta de uma crise na cultura alfabética. 

Para ele, todos os textos representam a destruição das imagens e acredita que as imagens foram ex-
cluídas do dia-a-dia, quando a linguagem visual passou a ser colocada à parte, em museus. Além disso, 
afirma que na modernidade se criou uma separação entre o pensamento conceptual e o pensamento 
imagético, que resultou numa crise cultural, onde conceitos inimagináveis tendem a ser vazios e a ima-
ginação não-conceptual tende a ser alucinatória, concluindo que a cultura ocidental assenta na invenção 
do alfabeto, na invenção da tipografia e na invenção da fotografia. Segundo ele, os literados buscam os 
literados, mas os ileterados reagem em função das imagens, ou seja, existe uma tendência para traduzir 

3.  Tradução por Cristiana Pascoal de: “Images - as mediations between humans, who produce them, and the concrete world in which them 
live - are subjective in the dialectics that is proper to every mediation: they tend to substitute that which is is to be mediated”

2.2 LINGUAGEM E AMBIGUIDADE
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as imagens em texto, onde os literados saem como classe dominante. Reforça também que os textos 
articulam a racionalidade, onde a razão é um pedaço da mente em partes claras e distintas, o que torna as 
imagens em articulações da imaginação, onde a imaginação é a incorporação da visão da mente. (1986, 
p.20-21) A afirmação de que a imagem ilustrava o texto e o texto explicava a imagem pode ser uma assu-
pção de dualidade demasiado forte, pois nem sempre o entendimento de ambos se comporta assim, pois 
o texto e a imagem expressam a mesma ideia de formas diferentes. Apesar de no contexto académico ser 
bastante regular a separação entre a prática e a teoria, nunca existe uma real separação, porque a prática 
alimenta-se da teoria e a teoria alimenta-se da prática e expressam-se de diferentes formas, sendo que a 
comunicação entre elas é também uma aproximação ao Espaço-Entre. Quanto à linguagem visual, além 
de ser uma articulação da mente, a linguagem falada também é articulada na imaginação e na mente. O 
Espaço-Entre neste sentido não seria necessariamente uma expressão visual, falada ou escrita, sendo 
que pode ser o que for necessário para que se crie espaço de comunicação. “Mas os modelos possuem 
validade desde que provoquem novos modelos” (Vilém Flusser, 1986, p.24)4, logo o que é relevante na 
argumentação e defesa de alguns modelos é na sua crítica surgirem novos modelos, não a sua implemen-
tação. Assim como a criação de modelos é um estímulo à procura por novas formas de pensar na cultura 
ocidental, sem perder o conjunto de valores que fizeram da cultura o que é hoje. O Espaço-Entre seria uma 
espécie de novo modelo que também surge na crítica das Fronteiras do Ser, partindo da Linguagem. As-
sim, a base do Espaço-Entre parte da formalidade da Filosofia para se encontrar com a imaginação e com 
a criatividade, como modelo de pensamento para criar fraturas e permeabilidade entre conceitos e formas 
de pensar, numa tentativa de permitir escavar um caminho mais humano e incutir fluidez na Subjetividade 
na contemporaneadade.

“We have to reformulate the sceptical arguments outside of every ontological preconception and reformu-
late them precisely so as to know what world-being, thing-being, imaginary-being and conscious being are” 
(Maurice Merleau-Ponty, 1968, p.6-7)

Merleau Ponty procurou entender o significado do Ser e identificou uma certa incerteza sobre a existên-
cia, questionando o fundamento da perceção, onde identifica uma necessidade de expandir o entendi-
mento sobre ela fora da perspectiva ontológica, onde deixa de se assumir uma separação entre aquilo 
que é a perceção e onde aponta para a necessidade de expandir a forma como se argumenta, para passar 
de uma perspectiva ontológica para uma perspectiva que engloba todas estas dimensões do Ser Huma-
no. Ponty reconhece que existe algo entre o Ser Humano e o mundo, que é complexo e que resulta de 
uma experiência e de uma mediação. Neste caso, a resposta desta dissertação é conceptual e empírica, 
mas também representativa desse “algo“, o Espaço-Entre. 

Flusser defende que a nova cultura se vai estabelecer numa zona cinzenta (1986, p.41), sendo que essa 
zona destrói as categorias históricas e é onde a Intersubjetividade é tão real quanto os processos cere-
brais que são observáveis. Aqui é notável como a Intersubjetividade apesar de pertencer a uma realidade 
imaterial, contribui na procura por novos caminhos por entre, não negando também a evolução da tec-

4.  Tradução de Cristiana Pascoal de: “But models have validity as long as they provoke new models” (Vilém Flusser, 1986, p.24)

FRONTEIRAS E ABRIGOS DO SER



38

nologia, mas procurando perceber como a cultura e o Ser Humano se transformam através dela. Assim, 
não se impõem processos reversivos, mas tenta-se perceber a transformação, dando valor ao próprio 
caminho também. Mas será que essa zona cinzenta é um vazio que se vai desvanecendo ou é matéria 
imaterial? Será que o Espaço-Entre pode ser ocupado, é matéria imaterial ou é um espaço vazio por onde 
atravessam ideias? Expandindo o conceito de cinzento de Flusser para a plasticidade, talvez esse espaço 
possa também ser representado por outras cores, que existam entre cores e cuja definição varia con-
soante o seu contexto, cores que são elas próprias ambíguas e híbridas. Certamente que o cinzento sur-
ge por ser uma mistura entre o preto e o branco, que podem representar a polarização da cultura. Aqui, a 
formalidade da escrita potencia a imaginação e a expressão plástica, que aproxima a cultura à estética, 
num caminho até Subjetividade. O que coloca a questão: Como pode ser expressada a Subjetividade atra-
vés da linguagem visual? Será que o Espaço-Entre pode ter um resposta estética e de expressão artística? 

“(...) a arte sempre esteve em conexão com a promessa de um novo mundo da arte e uma nova vida para os 
indivíduos e a comunidade. O que Ranciére de facto mostra é que a liberdade da estética - que separa a esfe-
ra da experiência ou aparência - é baseada no mesmo princípio de igualdade que é decretada na demonstra-
ção política. Esta é a chave do conceito de política da estética. Mas qual o significado de falar sobre igualda-
de vis-a-vis à prática artística e a experiência estética?“(Jacques Ranciére, Steve Corcoran, 2010, p.15)5

A arte tem um papel na Subjetividade, no sentido em que é uma coisa com a qual o Sujeito se relaciona, 
a partir da qual pensa e se transforma. A Arte, neste sentido, não é apenas um objeto de relação, mas 
também uma expressão visual que pode envolver diferentes camadas de sentido e interpretação, devido 
ao carácter ambíguo da expressão visual, que motiva não só a Subjetividade, mas o pensamento e a ima-
ginação. Se a Linguagem se constituir numa Fronteira, a Ambiguidade pode constituir-se num Abrigo, que 
abriga as co-existências e camadas de significado. Aqui, a Ambiguidade acaba por completar aquilo que 
a Linguagem, seja ela visual ou escrita, limita, uma vez que está sempre sujeita ao siginificado. O Espaço-
-Entre, a Linguagem e a Ambiguidade contribuem para a Desfronteirização do Ser e para a Subjetividade 
no sentido em que criam uma conversa entre a falta de clareza da Ambiguidade e o reforço da clareza da 
Linguagem no mundo ocidental, no sentido de expandir as possibilidades do pensamento, da realidade e 
do próprio Ser, expandindo consequentemente o campo da Linguagem. Mas será que reduz o campo da 
Ambiguidade ou se o expande? Como dizia Wittgenstein: “Os limites da minha linguagem são os limites do 
meu mundo” (Ludwig Wittgenstein), pelo que expandindo o campo da Linguagem, pelo menos os limites 
do mundo individual do Ser são desfronteirizados e por si só, cria aberturas para surgir Subjetividade e 

5.  Tradução de Cristiana Pascoal de: “(...) art has always been connected to the promise of new world of art and a new life for individuals 
and the com munity. What Ranciére in fact shows is that the freedom of the aesthetic - as separate sphere of experience or appearance- is based 
upon the same principle of equality that is enacted in political demonstration. This is key to his concept of the politics of aesthetics. But what does 
it mean to talk about equality vis-a-vis artistic practice and aesthetic experience?” 
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A palavra Liminaridade provém de “Liminalis”, em latim, que parte de “limen”, que remete para os signifi-
cados de limite, entrada, começo e iniciação. Assim, partindo da etimologia de Liminaridade existe uma 
sensação de estar à entrada de algo mas também uma ideia de aproximação a algo que está na lateral, 
que está em reserva. As ideias de estar à entrada e “ao lado” possuem uma lógica de não-pertença ou 
mesmo de espera. Mas que espera será essa? Esperar para pertencer? Pertencer é estar incluído, ser atri-
buído a ou ter relação a algo. Esse algo poderá ser um grupo ou conjunto. O que se faz quando se espera 
para pertencer? Esperar para pertencer pode ser um resultado de ter deixado de pertencer a outra coisa. 
A Liminaridade é um estado de transição e como tal, pode representar o deixar de pertencer a uma coisa, 
enquanto se espera para pertencer a outra coisa, sendo também um “depois” do “deixar de pertencer”. 
Associando a Liminaridade ao Espaço-Entre, o Entre não parece ser um espaço para se pertencer ou que 
se queira pertencer, porque o Entre está mais próximo de uma zona de co-existência, de passagem, mas 
tem uma condição de temporariedade, podendo não abrigar permanência. No entanto, isso não significa 
que não se possa permanecer no Entre. Mas como o Entre é um espaço em constante mutação, que não 
é estável e que vai abraçando e diluindo o que está à sua volta, o Entre nunca é o mesmo e como não é o 
mesmo, não se permanece sempre no mesmo sítio. Isto reforça também a característica de movimento, 
que pode ser um movimento parado ou uma transição em pausa. No entanto, no ponto de vista da Limina-
ridade, o estar no Entre seria, então, estar num estado de desvinculação do estado anterior e um aproxi-
mar do estado seguinte, que neste caso, Victor Turner (1969) nomeia de “não-estado” e descreve-o como 
duas posições que se encontram e criam a transição, sendo por isso, co-dependentes, da mesma forma 
que o Espaço-Entre só pode ser encontrado junto às Fronteiras e aos Abrigos, entre linhas e a partir delas 
constitui forma e cria o Entre. Mas se o Espaço-Entre for apenas a forma, seria apenas espaço, então 
o Espaço-Entre, numa abordagem plástica, seria a co-existência da linha e da forma, não apenas uma 
forma. Ou sendo apenas uma forma, sem delineamento, teria de ser transmitido como um conjunto de 
formas que comunicam e co-existem.

“(...) A passagem de um estado mais baixo para um mais alto é através de um limbo de não-estado. Nesse 
processo, os opostos, tal como são, constituem-se um ao outro e são mutuamente indispensáveis. (...) Por 
outras palavras, a experiência de vida de cada indivíduo contém uma exposição alternativa à estrutura e às 
comunidades, aos estados e às transições.“ (Victor Turner, 1969, p.97)1

Mas o que é um estado? Um estado pode ser uma posição social, um conjunto de circunstâncias em que 
se está e permanece, uma condição, disposição ou situação, mas também pode ser um momento do Ser. 
Deste modo, a Liminaridade seria uma condição, mas sendo um estado de estar no Entre, terá o tal carác-
ter de temporalidade. Mas esta conclusão insinua que não se pode permanecer no Entre e que no Entre 
não se pode pertencer. Mas é possível estar nele e atravessá-lo, talvez até obrigatoriamente na transição 
de um espaço para o outro. Como espaço de transição, a Liminaridade é a transição entre posições so-
ciais, o Espaço-Entre como espaço de transição é precisamente um espaço para que ocorram transições. 

1.  Tradução de Cristiana Pascoal de “The passage from lower and higher status is through a limbo of statuslessness. In such process, the 
opposites, as it were, constitute one another and are mutually indispensable. (…) In other words, each individual’s life experience contains alterna-
ting exposure to structure and communities, and to states and transitions.”
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O antropólogo britânico Victor Turner parte a sua explicação do conceito de Liminaridade dos rituais de 
passagem, baseando-se no estudo e Modelo de Drama Social a partir do antropólogo alemão Charles-Ar-
nold Kurr Van Gennep, conhecido pelas suas descobertas no domínio dos ritos de passagem e estudo de 
cerimónias que marcam a transição de indivíduos de um estado social para outro. Van Gennep acreditava 
que a sociedade seria composta por grupos onde o pertencimento do indivíduo é marcado pelas suas 
mudanças de estado e forma, uma mudança. Isto implicava uma necessária mudança de espaço ao longo 
do seu desenvolvimento biológico que se dividia nas fases: Separação (preliminares), Transição (limina-
res) e Agregação (pós-liminares), constituindo o Modelo de Ritos de Passagem. Van Gennep, defendia que 
a representação e simbolismo da morte e a reencarnação de alguns ritos - momentos de transição dos 
indivíduos - mostravam princípios de renovação que eram indispensáveis às sociedades humanas. 

O Modelo de Drama Social de Victor Turner parte do seu modelo e divide-se em 4 momentos: Ruptura, 
Crise e Intensificação da Crise, Ação Reparadora e o Desfecho, que pode levar à harmonia ou cisão so-
cial. Ambos os modelos dizem respeito à ideia de transição, mas também à própria evolução do indivíduo 
na sociedade. Para Van Gennep os estados de transição não correspondem a nenhum estado específi-
co, pelo que não existem regras associadas a esse estado, ou seja, neste caso, o indivíduo encontra-se 
desvinculado da sociedade. Esta desvinculação e não-pertença, resulta na falta de referência de normas 
sociais associadas a esse estado, que para Van Gennep seria problemático. 

De facto, em cada papel social existem alguns padrões de comportamento que permitem identificar um 
estado social. Mas será de facto problemático permanecer nessa indefinição? Será problemático o indi-
víduo não se identificar com um estado social? Até que ponto, um estado social define um individuo ou 
até a sua identidade? Se não conseguisse, isso quereria dizer que o Ser Humano não saberia lidar com a 
permanência num estado de transição, mas talvez possa beneficiar de uma passagem por um estado de 
transição e é aí que se pretende chegar com o conceito de Espaço-Entre. O ser humano como ser social 
possui também uma necessidade de pertença, que lhe permite também identificar-se dentro do seu grupo 
social e aproximar-se de outros Sujeitos. Mas a questão da identidade talvez seja mais relevante neste tó-
pico. O que é pertencer? A identidade cultural associa-se aos estados sociais, no entanto, um só indivíduo 
pode pertencer a vários grupos sociais, podendo assumir vários papéis, pelo que não se pode caracterizar 
apenas por um só grupo social. Assim, uma pertença múltipla contribui também para uma identidade múl-
tipla, para um Sujeito Múltiplo. E não será essa multiplicidade que o permite assumir diferentes papéis? 
Tecnicamente, pertencer a vários grupos implica assimilar também um conjunto de normas correspon-
dentes, mas isso não é problemático, excepto a possibilidade de conflito entre normas. A multiplicidade 
de normas não elimina a ideia de normas associadas a estados sociais? Se se co-existe por entre estados 
e normas, não se tornam irrelevantes? O estado de transição não será mais comum? Não será o indivíduo 
um Sujeito Múltiplo com identidade múltipla, estados e normas múltiplas? Se na sociedade contemporâ-
nea se existe na multiplicidade, não será mais relevante assumir que a diversidade e a inter-relação é que 
constitui o Sujeito?  Não seria mais relevante valorizar o estado de transição, se é na mediação que se cria 
“multi-pertença”, “multi-normas” e “multi-estados”? 
Quem são os indivíduos em estados de transição? O Ritual de Passagem considera-se toda a mudança de 
lugar, estado ou transição, posição social e idade, associando-se fortemente à religião, a cultos ou normas 
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sociais (Victor Turner, 1974), pelo que o conceito de Liminaridade toma como ponto de partida os ritos de 
passagem, pelo que análise parte desse contexto. Segundo o autor, o Sujeito desta passagem identifica-
-se por possuir características ambíguas, encontra-se a circular, a escorregar, a iludir por entre classifica-
ções que normalmente identificam ou localizam estados e posições no espaço cultural. Os atributos do 
Sujeito manifestam-se por uma variedade de símbolos que ritualizam transições sociais e culturais. Estes 
sujeitos são chamados de Seres Liminais2, não possuindo estado, propriedade, insígnia nem vestuário 
apropriado que dê indicações do seu papel. Quanto ao seu comportamento é passivo, humilde, tem de 
obedecer a ordens e aceitar castigos sem se queixar. A condição de Liminaridade, mais uma vez, asso-
cia-se a uma ideia de tempo - o período liminal- , sendo um conceito também associado ao selvagem, à 
inviabilidade, ligação à morte, bisexualidade ou a um eclipse.

O Espaço-Entre não será um estado necessariamente, aproximando-se mais de um evento que é molda-
do consoante o que excluí ou engloba, como um bollha plástica, que cresce e diminui, que se dissolve e 
constrói simultaneamente. 

Giorgio Agamben parte da estratégia de pensamento filosófico de Michel Foucault para abordar e definir o 
que é um dispositivo, a palavra que intitula a sua conferência em 2005. Agamben resume em três pontos 
essa estratégia, na relação com o conceito de “Governamentalidade”,  onde dispositivo é uma rede que 
se estabelece entre um conjunto heterogéneo “(…) de discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de 
segurança, proposições filosóficas”, tem sempre uma função estratégica concreta e inscreve-se numa 
relação de poder e inclui uma episteme, que para Foucault será a capacidade da sociedade distinguir o 
que é aceite como científico ou não. (Giorgio Agamben, 2005, p.10) Michel Foucault introduz o conceito 
de Dispositivo partindo da ideia de positividade, de Hegel, onde positividade estaria ligada ao elemento 
histórico, que inclui ”(… ) toda a carga de regras, ritos e instituições impostas aos indivíduos por um poder 
externo, mas que se torna, por assim dizer, interiorizada nos sistemas de crenças e dos sentimentos” (p.10). 
Foucault evoluiu esta ideia para explicar o “problema da relação entre os indivíduos como seres viventes e 
o elemento histórico, entendendo com este termo o conjunto das instituições, dos processo de subjetiva-
ção e das regras em que se concretizam relações de poder”, em que as positividades são os Dispositivos 
que Agamben refere.

O conceito de Dispositivo é importante para voltar à questão da Subjetivação e na análise de como ela 
acontece, num aprofundamento tanto da ideia de Sujeito Múltiplo, como de essência e identidade. Falar 
de Sujeito pode remeter tanto para os conceitos de Indivíduo como Singularidade ou Ser, e esses nomes 
também fazem sentido nesta investigação, mas neste caso é mais relevante utilizar Sujeito, pelo estudo 
da Subjetivação que, para já, faz mais sentido. A citação acima pode ser interpretada como uma prova cla-
ra a existência do Sujeito no Espaço-Entre, entre os seres viventes e os dispositivos. Além disso, Agamben 
também reforça a ideia de Sujeito Múltiplo (p. ?) na afirmação de que o mesmo sujeito pode estar envolvi-
do em vários processos de subjetivação. Ele também refere que os processos de subjectivação através da 
tecnologia mimetizam o carácter de reprodução identitária através de máscaras, como é o exemplo dos 

2.  Tradução de “Liminal Beings”

2.3 TRANSIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
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perfis digitais, que no fundo são conjuntos de dados que criam uma identidade. No entanto, analisando 
esta ideia de forma mais profunda, a proliferação de um só indivíduo por uma multiplicidade de perfis, que 
representam algumas características próprias, mas nem sempre reunem exatamente o mesmo conjunto, 
alterando de plataforma para plataforma a perceção dessas características. Embora, o sujeito digital con-
sista em variações do sujeito, o processo de subjetivação não ocorre com a mesma dinâmica. O sujeito 
interage com as substâncias e com os dispositivos. De que lado se encontram estes sujeitos digitais?
Agamben em primeiro lugar, refere que a tecnologia proliferou os dispositivos e por isso, questiona como 
se pode estabelecer a relação corpo-a-corpo com os mesmos.

“(…) O que define os dispositivos com os quais temos que lidar na fase atual do capitalismo é que eles não 
agem mais tanto pela produção de um sujeito, quanto pelos processos que podemos chamar de dessubjeti-
vação (…) mas o que acontece nesse momento é que os processos de subjectivação e os processos de dessub-
jectivação parecem reciprocamente indiferentes e não dão lugar à recomposição de um novo sujeito (…) Na 
não-verdade do sujeito não há mais de modo algum a sua verdade. Aquele que se deixa capturar no disposi-
tivo “telefone celular”, qualquer que seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire, por isso, 
uma nova subjectividade, mas somente um número através do qual pode ser, eventualmente, controlado; o 
espectador que passa as suas noites diante da televisão não recebe mais, em troca da sua dessubjetivação, 
que a máscara frustrante do zappeur ou a inconclusão no cálculo de um índice de audiência. (…) discursos 
bem intencionados sobre a tecnologia (…) parecem ignorar que, se todo dispositivo corresponde a um deter-
minado processo de subjetivação (ou, neste caso, de dessubjetivação), é de tudo impossível que o sujeito do 
dispositivo o use “de modo justo”. (Giorgio Agamben, 2005, p.10-11)

A disseminação de informação em tempo-real pelas tecnologias e o acesso a outras camadas de realida-
de alteram a forma como o indivíduo se transforma através da mediação de si com o mundo exterior. No 
digital deixa de existir o deambular por entre coisas. Essa ausência de inter-relações desumaniza e mate-
rializa o Ser Humano. Ser humano é viver na Subjetivação. A Dessubjetivação materializa o Ser Humano, 
reduzindo a sua existência à ação, ao corpo, afastando a mente, o pensamento, a sua identidade e indivi-
dualidade.

Como seres humanos, não agimos apenas como indivíduos, agimos em conjunto com o contexto e somos 
resultado dessa relação.O Espaço-Entre pode ser um espaço para a Subjetividade e por isso, pode ser um 
Espaço-Relacional, podendo ser ocupado pelas inter-relações, mas não por matéria. Este conceito pode 
ajudar a criar espaço crítico para as questões do Ser na experiência com a Tecnologia, ser um espaço de 
ocupação para o pensar sobre o futuro e através do processo criativo criar sensibilização e contribuir para 
humanizar as relações com a Tecnologia. 

“Currently, we make cities into closed systems. To make them better, we should make them into open sys-
tems” (Richard Sennett, 2013, p.1)

O sociólogo e historiador Richard Sennett, com a sua palestra The Open City (2013), introduz a ideia de 
Closed City - cidade fechada - para introduzir a ideia de que a cidade que se anseia viver, não passa de 
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uma ânsia, uma vez que devido às cidades serem criadas em sistemas fechados e de resultarem em infra-
-estruturas, que além de serem criadas com o auxílio de ferramentas digitais, constituem-se em sistemas 
de ordem e controlo e pelo facto de se tornarem em infra-estruturas que não resistem ao tempo, o que 
leva à necessidade de serem renovadas. Devido à existência de uma relação entre a forma e o comporta-
mento, existem consequências sociológicas para estas dinâmicas de construção na cidade, que usurpam 
as dinâmicas sociais, alteram quem frequenta a cidade, e a cidade corrompe-se a ela própria. 

“There is interaction between physical creation and social behaviour” (2013, p.6)

Na verdade, o que existe entre a ambição de cidade, a utopia da cidade, resulta numa distopia, o Entre é 
corrompido pelas consequências da tentativa de implementação da utopia. Por outro lado, o problema 
não resulta da intenção de adaptar a cidade e essa tentativa falhar na implementação, uma vez que o pro-
blema nasce do próprio sistema da cidade, que não permite que essas adaptações sejam implementadas 
de forma fluída e interativa. Pelo contrário, cria caminhos sem saída, sem relação com as pré-existências. 

(…) three ways in which I think an open city can be well designed. These designs involve creating ambi-
guous edges between parts of the city, contriving incomplete forms in buildings, and planning for unresol-
ved narratives of development. (…) (2013, p. 8)

Agamben sugere ainda que podem ser criadas arestas ambíguas, como que infraestruturas maleáveis. As 
formas ambíguas partem da distinção de dois tipos de edges, que Richard Sennett introduz como as Bou-
ndaries e as Borders (2013). Na simples tradução das duas palavras, boundaries traduz-se para “limites” e 
borders traduz para “fronteiras”. O sociólogo afirma que junto às fronteiras, os organismo são mais inte-
ractivos e que junto aos limites é território protegido, e que incentiva a uma permanência longe do próprio 
limite. O Espaço-Entre, no fundo, é constituído por esses organismos interativos junto às Fronteiras, que 
depois também se organizam para criar Abrigos, como uma dança entre organismos interativos, que se 
agregam e afastam para criar mediação, criar espaço para a ambivalência e para as transformações, tanto 
do Ser, como da própria sociedade.

2.3 TRANSIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
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3.1 Plasticidade no Espaço-Entre
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FIG /4 Sem Título, Eric Timothy Carlson
FIG /5 Ilustração para exposição In Flux, Tim Furey, 2018
FIG /6 Sem Título, Gior Konducta
FIG /7 The Untouchables, Dutch Invertuals, 2011

NA PÁGINA SEGUINTE:
FIG /8 Fields: Inner Monuments (the inner moon), Ana Montiel, 2017

3.1 PLASTICIDADE NO ESPAÇO-ENTRE
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Para expandir a dimensão desta pesquisa para a plasticidade e estética, o Espaço-Entre pode ser anali-
sado no ponto de vista da composição, como imagem, diluindo a fronteira entre a linguagem verbal e a 
não-verbal. Como visto nos capítulos anteriores, a condição humana leva o Sujeito à criação de coisas 
imagens e como tal, faz sentido analisar também a ambiguidade da imagem e em como cria transitorieda-
de entre o Sujeito e as coisas.1 Além disso, neste capítulo procura-se sintetizar a sensação visual de Espa-
ço-Entre, clarificando através da cultura visual as suas características, onde as imagens são articulações 
da imaginação do Espaço-Entre, o que lhe atribui também um carácter especulativo.

(...) ”a dialética imagem/texto manifesta-se como um conflito entre a razão discursiva e a irracionalidade. 
Os textos articulam a racionalidade, no sentido em que a “razão” é uma partição da mente em doses claras e 
distintas. As imagens, pelo contrário, são articulações da imaginação, onde “o imaginar“ significa incorpo-
rar algo na visão da mente.”2 (Vilém Flusser, 1986, p.20-21)

Retomando a ideia de zona cinzenta de Flusser, poderá ser interessante partir do ponto vista cromático 
para concluir que, de facto, o cinzento é uma mediação de dois pólos, o preto e o branco, pelo que, num 
gradiente de ideias dentro do Espaço-Entre, ele pode também ser expressado pela pintura, ilustração, 
desenho, através da associação de diferentes associações entre formas, que possam ser consideradas 
ambíguas, fluídas e permeáveis. 

Na obra de Eric Timothy (Fig.4), pode-se encontrar uma forma bidimensional que é orgânica e transmite 
a ligação entre duas partes que se juntam ou um parte que se separa. A forma parece possuir fluidez e 
elasticidade, uma vez que pode representar um puxar e alargar de uma forma orgânica em várias, que se 
vai delimitando consoante as tensões que lhe são aplicadas. Mas também pode representar o regresso 
a uma forma mais regular, uma agregação de partes, ou ainda, um movimento de transformação. O uso 
da forma orgânica torna-se mais próxima do conceito de Espaço-Entre, no sentido em que embora plasti-
camente ele possa ser expressado através da linha, uma só linha não o representa, mas sim uma comu-
nicação entre linhas, para dar forma e criar espaço entre as formas. Assim, é na composição de vários 
elementos que o Espaço-Entre acontece numa representação imagética. Porém, o própria Espaço-Entre 
também possui elasticidade para ser levado para onde seja necessário estabelecer encontro de ideias.
 
Tanto na obra Tim Furey (Fig.5) como na de Gior Konducta (Fig.6) existe uma distribuição entre branco e 
preto, criando volumes e espaços de gradiente, enquanto que na primeira (Fig.5) acontece com uma repre-
sentação de volumes que inter-comunicam e se entrelaçam, parecendo possuir uma certa permeabilidade 
entre volumes, enquanto que na segunda (Fig.6) é um conjunto de elementos que se cruzam bidimensio-
nalmente e, nesse cruzamento surge uma distinção da mancha. Aqui, no cruzamento surge uma outra 

1.  A relevância das referências visuais situa-se na associação que podem criar com o Espaço-Entre, não necessariamente aquilo que os 
artistas pretenderam transmitir com elas. Devido às limitações intrínsecas a este documento, não sendo possívelfazer uma reflexão rigorosa e 
expansivaa, as imagens foram colocadas no sentido do deslocamento que permite vê-las apenas como composições visuais e nas sensações e 
significados que transmitem.

2.  Tradução de Cristiana Pascoal de: “(...) the image/text dialectic manifests itself as a struggle between discursive reason and irrationality. 
Texts are articulations of rationality, in the sense that “reason“ means the piecing of the mind into clear and distinct rations. Images, in turn, are arti-
culations of the imagination, in the sense that “to imagine“ means to incorporate something into the mind’s vision.” (Vilém Flusser, 1986, p.20-21)
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Fig 9/
Simbiosi, Edoardo Tresoldi, 2019

3.1 PLASTICIDADE NO ESPAÇO-ENTRE

num só como corpo, mantendo a sua individualidade, mas criam uma relação, moldando a sua condição 
em condição da posição dos outros elementos. Assim, existe uma adaptação e esforço mútuo de cada 
volume para constituir um conjunto. O Espaço-Entre não tem de possuir uma linguagem visual própria e 
característica, podendo assumir um conjunto vasto de formas, mas estas imagens contribuiram para um 
esclarecimento do conceito do Entre e de como pode ser representado. Além de que as imagens apresen-
tadas comunicam, criando uma narrativa de evolução de umas para as outras, como se as próprias ima-
gens criassem um gradiente, da forma bidimensional à tridimensionalidade de elementos, desde o cinzen-
to até à abstração de forma e transição para a mancha de cor. 

A imagem de Dutch Invertuals faz sentido nesta sequência, uma vez que embora seja parte de uma série 
de fotografias, a sua presença entre desenhos, pintura e ilustração acaba por se diluir, por existir uma nar-
rativa no conjunto. De certa forma, assegura que a expressão plástica do Espaço-Entre não tem necessa-
riamente de se constituir na bidimensionalidade e pode ainda expressar-se através de qualquer medium. 
A Fig. 7 é uma ambivalência entre indefinição e tactilidade, onde esta última sugere a ideia de aproxima-
ção e afastamento, sem que seja necessário estar dentro ou fora, além de a imagem poder representar 
uma fronteira que se molda e aos poucos se funde com os elementos, ou, os organismos interativos 
referidos por Richard Sennett.
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O trabalho de Ana Montiel caracteriza-se por uma forte presença de gradientes entre cores, o que além 
de expressarem diluição, mistura e fluidez, podem demonstrar o movimento que existe junto aos limites, 
como se fosse ampliado, sendo possível observar as misturas e os encontros que podem acontecer. Além 
disso, os seus gradientes tornam-se mais diluídos quanto mais perto ou maior for a imagem e quando a 
imagem é mais pequena ou se observa de mais longe, a imagem permite uma maior distinção entre cores. 
Os movimentos de Espaço-Entre acontecem assim. A mediação entre o Ser o mundo acontece com este 
carácter de transformação, aproximações e afastamento, que ao longo do tempo, criam flutuações no pró-
prio Ser e entre Fronteiras e Abrigos. A questão do Abrigo e da Fronteira pode ser relativa, pois o que pode 
representar um Abrigo, pode também ser uma fronteira, mas por isso mesmo é que devem ser colocados 
na mesma análise. Mencionar Abrigos e Fronteiras em vez de Espaço-Entre poderá criar uma separação 
entre os Abrigos e as Fronteiras, mas o Espaço-Entre cria a conversa entre eles e coloca-os na mesma 
posição, onde cada um se adapta ao seu contexto. Este gesto de convivência entre Abrigos e Fronteiras 
é uma ferramenta para chegar ao Espaço-Entre, pois sem essa convivência, as Fronteiras não se diluem 
e os Abrigos não se desconstroem. Portanto, o Espaço-Entre acaba por se transformar numa ferramenta 
onde ele próprio interliga Fronteiras e Abrigos. Mas olhá-lo como ferramenta, ou metodologia, será dema-
siado selado e engloba o Espaço-Entre numa lógica de definição. O Espaço-Entre não tem necessariamen-
te de possuir uma utilidade, é precisamente na valorização do Subjetivo que ele se torna útil.7

Um exemplo de que algo pode ser percepcionado como Abrigo e Fronteira simultaneamente é o trabalho 
de Edoardo Tresoldi, que cria instalações que consistem em construções em rede, cujas “paredes” aca-
bam por se caracterizar pela sua transparência e permeabilidade. Neste sentido, visualmente, a instalação 
insere-se no seu contexto de forma pouco evasiva, permitindo que o exterior da instalação contamine o 
interior, o que possibilita uma comunicação exterior-interior e que pode representar a Intersubjetividade 
do Ser nesse sentido. Por outro lado, não deixa de poder ser perspectivada como Fronteira, pois não deixa 
de ser uma construção em rede, que se pode até assemelhar com uma prisão, com o fechamento e com 
a delimitação. O facto de existirem as duas perspectivas e ambas fazerem sentido, acaba por existir uma 
valorização da Subjetividade, ao criar esse diálogo, reduzindo a probabilidade de uma delas se tornar 
dominante. Aqui, pode-se explicar um certo “propósito” do Espaço-Entre. Olhando para as Fronteiras e os 
Abrigos, vai-se sentir uma necessidade de ponto intermédio, ou uma co-existência ou uma transformação 
e aí, vai existir uma aproximação ao Espaço-Entre. Enquanto que apenas assumindo uma das perspecti-
vas, não há abertura para encontrar o Entre. As interrelações entre Sujeitos, contexto e objeto não devem 
segregar a individualidade8, no sentido em que nenhum elemento deve ser isolado do conjunto, porque 
se define na multiplicidade resultante das relações. Por exemplo, uma cadeira só será uma cadeira e só 

7.  Ver: “A Utilidade do Inútil, Manifesto”, de Nuccio Ordine, 2017

8.  A obra de Gilles Lipovesky, a “Era do Vazio” aborda a questão da individualidade na contemporaneidade, sendo uma referência muito 
interessante para diagolar com as questões da Subjetividade e como a Subjetividade necessidade de co-existência de coisas, assim como a parti-
cipação de vários elementos.  A Individualidade do Ser pode crescer no sentido da liberdade do indivíduo, mas esse crescimento transformou-se no 
Individualismo, pela proliferação da liberdade individual. Pode não ser possível um retorno, ou um restabelecimento da Subjectividade, mas antes 
novas formas de Subjectividade. Por outro lado, o estabelecimento de Subjetividade atualmente torna-se mais difícil pela grande quantidade de 
elementos , referências e subjetividades que rodeiam o digital, que Mark Jarzombek nomeia de “Soft Torture“ (p.53):
“It is the noise of different scales and dimensions rubbing against each other, denser in some places than in others. It is the noise of images, biolo-
gists, comments, vitriol, pornographies, provocations, opinions, texts and responses.“ (2016, p.54).
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FIG 10/ 
The Three Faces of Hélene Cixous, Eugène Ionesco, 1955
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FIG 11/ 
Good Fences Make Good Neighbours, Ai Weiwei, 2017

ESPAÇO-ENTRE
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cumpre o seu propósito na relação que se estabelece com ela, mesmo que não seja para sentar. Da mes-
ma forma que qualquer objeto que exista dentro do espaço proporciona uma relação ao Sujeito, embora o 
Sujeito se movimente por entre as coisas. 

A imagem de Heléne Cixious pode descrever na perfeição um vaivém entre posições, entre estados, 
condições e identidades, dando ênfase à multiplicidade da existência, como abordado por Irit Rogoff. 
Este ponto serve também para relembrar que não só o Ser se transforma, como essa viagem de transfor-
mação não tem um só sentido, pode acontecer num ir voltar, como transmite a imagem do projeto “Good 
Fences Make Good Neighbours“ (Fig.11). O futuro do Ser, quando olhado da perspectiva do Espaço-Entre, 
abre caminhos para a existência, mas também para a forma como se olha o futuro. Perspectivar o futuro 
como algo que também pode existir em estados de transição, onde é possível a co-existência de níveis 
de progresso diferentes, isto é, sem se quebrar a lógica linear de evolução, segue-se a lógica do Anties-
sencialismo ou até do Decrescimento de Serge Latouche9. A Tecnologia não tem de deixar de existir, mas 
se podem encontrar formas de mediar essa evolução, esticando certos pontos para que as Fronteiras se 
encontrem com os Abrigos. 

Para terminar, as imagens seguintes permitem mostrar como a criação de ligações possui ambiguidade 
de significado. Na Fig. 12 encontra-se um projeto elaborado para simular a dissolução da integridade de 
uma fronteira política entre o México e os EUA, dando-lhe uma função comunicativa, estabelecendo um 
intermédio através de um baloiço que permite uma interação, literalmente junto a uma Fronteira, que é 
desfronteirizada pelas relações humanas e pelo caráter sensível e subjetivo que coloca em causa. Por 
outro lado, na instalação de Christo e Jean Claude é construída uma ponte que interliga duas zonas cos-
teiras, fisicamente, o que favorece um encontro entre as duas margens. No entanto, apesar de promover 
um Espaço-Entre físico, também se pode constituir como Fronteira às dinâmicas biológicas das águas 
que se situam entre as margens.  O mesmo poderia ser apontado à Fig. 14, tanto na forma como separa, 
tanto como cria um novo espaço que se merge com as pré-existências. Ambas transmitem a ambiguidade 
das Fronteiras e dos Abrigos, assim como o Espaço-Entre estará sempre rodeado de ambos, pelo que se 
torna importante valorizar a ambiguidade, assim como convidar à participação de Abrigos e Fronteiras, 
para se poder encontrar um meio, um Entre. 

Nestes casos, a associação plástica do Espaço-Entre convida à conversa geográfica, assim como questio-
na os meios da Arte, mostrando como este conceito permite expandir o diáologo e o cruzamento.

9.  Serge Latouche desenvolveu o Tratado do Decrescimento onde propõe um retorno e abrandamento do progresso.
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Seesaw Border, Rael San Fratello, 2019

FIG 13/
The Floating Piers, Christo and Jean Claude, 2014-2016

FIG 14/ 
Ponte de Moises, RO&AD Architecten, 2011
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3.2 Noções de Espaço-Entre
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O Espaço-Entre sente-se, através da experiência, mas não se toca, embora a experiência possa ser criada 
a partir da interação com materiais, objectos ou espaço físico. Mas não é tangível. Como espaço é hipo-
tético e a sua natureza subjectiva não permite que seja dimensionado nem localizado geograficamente. 
O Espaço-Entre não é físico, é um caminho, mas pode ser um lugar no sentido em que abriga a dimensão 
sensorial, cultural e socio-política.

O Espaço-Entre não é um estado, nem uma condição, podendo ser um evento ou um momento, sendo 
que não é uma condição porque não condiciona, pelo contrário, cria comunicação entre coisas. Não é um 
estado porque não é estático, nem é constante num percurso ou sequência de eventos. Os eventos come-
çam e acabam, no entanto, é um acontecimento em que existe mediação, logo, existe enquanto houver co-
-existência entre coisas, não existe sozinho porque depende da co-existência. Embora a palavra “evento” 
implique uma certa ideia de tempo, o Espaço-Entre existe no “enquanto”, enquanto não houver separação 
de coisas, enquanto houver mediação, contaminação, transferência. Como fenómeno, o Espaço-Entre não 
é tangível, apesar de pode ser expressado através da materialidade.

O Espaço-Entre nunca pode ser estático. O Espaço-Entre é continuamente mutável, é movimento, repre-
sentando a fluidez e permeabilidade entre coisas. Mas o que se media no Espaço-Entre? Como pode 
surgir? O Espaço-Entre precisa de um contexto, de conceitos ou ideias. A interação entre coisas pode criar 
Espaço-Entre, pode originar uma experiência em que se criam novas possibilidades de entendimento, 
sendo o cinzento, o que também reforça a necessidade de comunicação entre pólos. O Espaço-Entre pode 
ser também uma desconstrução de dicotomias, de opostos e uma busca de Entres nos pólos, surgindo 
também naquilo que é excluído, indefinido e que não tem pertence a nada. 

O Espaço-Entre é híbrido, permeável e ambivalente. O híbrido não possui essência, pois a sua essência é 
a comunicação entre essências, o que coloca em causa a própria existência da essência. O Espaço-Entre 
pode também ser associado ao conceito de Devir, o transformar do Eu. O Espaço-Entre não é liminar, ne-
cessariamente. A Liminaridade refere-se ao ponto de transição ou limite, ao que antecede. O Espaço-Entre 
embora também seja a transição, é sinónimo expansão e valorização do que existe junto ao limite ou entre 
limites. 

O Espaço-Entre é uma composição sensorial da perceção estética da cultura humana social e política, é 
uma aproximação ao Ser no desmontar de fronteiras e no questionamento de significados, sendo também 
um pensar sobre o futuro do Ser.
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4.1 Experiências e Projetos Desenvolvidos



66 Desenvolvimento de um caderno de colagens e intervenções 
manuais, que materializam um estudo gráfico do mapa e 
do caminhar no espaço urbano, nomeadamente a Av. da 
República na cidade de Vila Nova de Gaia

O projeto foi realizado em finais de 2018, no âmbito da 
parceria que se estabeleceu com a Câmara Municipal de 
Gaia para dinamizar a Avenida, que mais tarde se consolidou 
na exposição “Primeira Avenida, Duplo Sentido“, em finais de 
2019.

No início do anexo “Livro de Projeto“ é possível vizualizar 
imagens que fizeram tanto parte do processo de construção 
dos conceitos de Micromapa e Macrocélula como algumas 
partes do caderno de colagens.

No âmbito desta dissertação foram realizadas diferentes experiências de prática artística, principalmente 
sobre a forma de colagem, desenho digital e instalações em espaço-público. Os modos de expressão e os 
mediums escolhidos não foram necessariamente seleccionados, mas surgiram naturalmente. Além disso, 
é de interesse pessoal transportar a expressão plástica bidimensional para o contexto do espaço públi-
co, por permitir acrescentar valor à dinâmica do espaço urbano, assim como a interação do público. Já a 
expressão bidimensional permite materilizar a sensação visual de um conceito, explorando a forma como 
se pode traduzir em formas e composições.

No desenvolvimento de pesquisa e estudos sobre o espaço urbano e a forma como a partir do mapa se 
pode fazer uma abstração gráfica, realizaram-se estudos visuais sobre o grafismo do mapa. Reflectindo 
sobre as linhas e os espaços que nele existem alcançaram-se os conceitos de Macrocélula e Microma-
pas, onde os elementos entre as linhas seriam as macrocélulas - células urbanas - e o conjunto de linhas 
que formam um mapa e delimitam elementos dos mapas, os micromapas. A definição dos conceitos de 
Macrocélula e de Micromapa permitiu aprofundar a reflexão para pensar sobre o que é interior e o que 
é exterior e que existe contaminação entre todos os elementos de um mapa urbano. A sua análise não 
parte do mapa geográfico ou da cartografia do território, mas dos mapas de experiência, de sensações e 
elementos que existem na vida urbana. As células urbanas também trazem uma certa organicidade a esta 
reflexão, numa aproximação ao Ser Humano e à forma como deambula no espaço urbano, além de que 
as células embora se constituam num elemento fechado, realizam trocas de substâncias com o meio. O 
terreno vago que motivou estes processos de pesquisa e reflexão, assim como a prática artística, serviu 
como caso de estudo para estudar a permeabilidade e a contaminação entre elementos do espaço ur-
bano, sendo que ele próprio também troca substâncias com o seu contexto. Isto serve para concluir que 
os elementos do espaço urbano não deixam de possuir sempre membranas permeáveis que permitem 
a troca com o meio, onde o meio só se define pelo conjunto de elementos e os elementos são definidos 
consoante o contexto e a relação que estabelecem com outros elementos, tal como os organismos intera-
tivos de Agamben.

As relações que se podem estabelecer nessas membranas permeáveis nem sempre são possíveis, assim 
como nem sempre os limites entre as coisas se constituem e comportam como membranas, mas antes 
como fronteiras que não permitem a comunicação entre espaços. Nesta dinâmica, as relações alteram-
-se e torna-se mais difícil penetrar essas fronteiras. Se fosse possível existir um portal nas fronteiras que 
funcionasse como ponto de comunicação, as fronteiras poderiam continuar a constituir-se na mesma, e 
sem cortar a relação com o meio, como se fosse um espaço de transição ou um entre entre as linhas e os 
espaços e como tal, esse espaço não poderia ser representado com linha, nem como um volume delimi-

MACROCÉLULA E MICROMAPAS 2018
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tado, porque teria de possuir um carácter fluido, permeável e moldável, que se possa diluir. Mas se assim 
for, o próprio espaço de transição criava espaço e obrigatoriamente criava cruzamentos. Por outro lado, 
esse espaço de transição não deixa de surgir nas fronteiras e numa mediação.

Para perceber a composição das fronteiras, simbolicamente, houve um gesto de aproximação ao terreno 
vago, através do registo fotográfico, recorrendo também a uma lente macro e à recolha de alguns objetos. 
Isto levou o terreno vago para uma escala macro, materializando os micromapas. A fronteira que existia 
no terreno vago era uma rede em malha-sol, num estado degradado, ondulada e fragmentada, sendo que 
o pavimento que criava uma divisão deste terreno com o espaço público era uma linha de calçada em 
paralelos, onde algumas peças se iam separando, o que desintegrava o passeio pedonal, mas ao mesmo 
tempo trazia elementos para o interior. Esta observação foi muito relevante para a componente projectual 
desta investigação, no sentido em que permitiu concluir que sejam quais forem as fronteiras que separam 
algo, existem dinâmicas que podem “corromper“ a solidez de uma fronteira. Dando continuidade à aproxi-
mação das fronteiras, foram recolhidas algumas pedras de calçada, que foram colocadas num mini-estú-
dio improvisado. A ação de retirar uma parte da fronteira para um contexto de estúdio criou uma mudança 
de escala enorme, onde as próprias pedras podiam representar a dinâmica volumétrica de edifícios que 
existem no espaço urbano, enfatizar a materialidade da fronteiras e, hipoticamente, a cidade foi levada 
para um estúdio. Por outro lado, a rede que delimitava aquele terreno, a linha, era permeável, embora seja 
um material que é inclusivamente usado para criar fundações de edifícios, o que levou a um outro ponto 
de partida, que as fronteiras também se podem constituir em abrigos e que não é a materialidade que as 
define. Então o que constitui uma fronteira? Se ela não é dependente da sua materialidade, isso só reforça 
que são antes construções do social e do político e aproxima a fronteira ao domínio imaterial, como espa-
ço. Mas se é um espaço e é imaterial, o que é?

A partir daqui, a componente projectual gerou-se na intenção de reconfigurar uma fronteira e na procura 
da transformação da mesma num lugar, também numa mimetização da transformação do Ser, para refor-
çar que através da mesma materialidade é possível transformar uma fronteira num abrigo. Esta decisão 
não deixou também de ser um gesto poético paralelo à Crise dos Refugiados, no reforçar que as fronteiras 
existem associadas a ideologias, defesas ou delimitações geográficas e que essas forças são maiores do 
que a força da materialidade que desenha as fronteiras. Da mesma forma que, não era o facto de ser uma 
rede que é permeável e degradada, que autoriza a quebra do limite entre o público e o privado, mas sim a 
ação dominante do público sobre o privado. Por outro lado, a permeabilidade seria o caminho para encon-
trar um Entre, entre o espaço público e entre o privado. 

CIDADE EM ESTÚDIO Proposta utópica de instalação em terreno vago, de forma a 
escalar as pequenas coisas que se encontram perdidas num 
terreno vago, assim como, potencializar o contraste que o 
terreno representa com o ambiente urbano e movimento 
característicos da sua localização.
Esta proposta surge do estudos realizados depois do Projeto 
Macrocélulas e Micromapas, tendo sido realizados estudos 
fotográficos de pedras de calçada recolhidas.

2018

MAPA EM REDE “Mapa em Rede” é uma imagem fotográfica retirada nos 
estudos da Av. da República de Vila Nova de Gaia, tendo sido 
seleccionada para integrar a exposição e intervenção urbana 
“Primeira Avenida, Duplo Sentido“, no âmbito da parceria do 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público com a Câ-
mara Municipal de Gaia. A instalação ocorreu junto ao metro 
da Câmara de Gaia, na Rua Pinto de Mourão, de Outubro a 
Dezembro de 2019.

2018-2019
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FIG 15/ 
Processos de “Macrocélulas e Micromapas“, 2018

FIG 16/
Processos de “Cidade em Estúdio“, 2018

FIG 17/ 
“Mapa em Rede“, 2018
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NESTA PÁGINA:

FIG 21/ 
Cartaz “Humans & Technology“, 2019

FIG 22/
“Contrapontas“, Exposição no Guimarães Noc Noc, 2019

À ESQUERDA:

FIG 18/ 
Fotomontagem “Da Fronteira ao Abrigo“, 2018

FIG 19/
“Windows of the City“, 2019

FIG 20/ 
Proposta Instalação, “Projeto Contrapontas“, 2019



72 DA FRONTEIRA AO ABRIGO Proposta de instalação para intervenção urbana dividi-
da em 3 momentos representativos da possibilidade de 
reconfiguração da Fronteira em Abrigo. Os três momentos 
coexistem em tempo, mas não necessariamente em espaço. 
A instalação mostra como com a mesma materialidade se 
pode transformar uma fronteira num abrigo com 3 possí-
veis instalações que reforçando que a transformação é um 
caminho e não imediata, assim como pode acontecer dentro 
de um conjunto de formas. As instalações foram propostas 
para o espaço (na altura, vazio) em frente ao edifício do El 
Corte Inglês, por possuir uma dimensão grande o suficiente 
para permitir criar uma dinâmica relevante e constratante 
nos fluxos urbanos da Av. da República. , sendo também 
um projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado em Arte 
e Design para o Espaço Público e da sua parceria com a 
Câmara de Gaia.

2018

O projeto levou à reflexão sobre como o Ser Humano existe entre o público e o privado e resulta dessa me-
diação de relações. Assim, o projeto estabeleceu-se em três fases representativas da transformação das 
fronteiras em abrigos: um primeiro momento que mimetiza a rede do terreno vago; um segundo momento 
em que essa rede quando sofre mudança de plano se transforma num abrigo, sem ser alterada e apenas 
isso já permite passagem e convivência fluída entre lugares, uma espécie de Entre que abriga. Por fim, um 
terceiro momento em que essa rede pode também ser moldada, para delimitar um lugar, que não abriga, 
mas delimita. 

Posteriormente, surgiram questões sobre até que ponto o terceiro momento abriga ou delimita, será que 
é apenas a demonstração de que quando se tenta definir e delimitar algo que é suposto criar transição e 
movimento, se lhe retira essa capacidade? E o que é um abrigo? Um abrigo protege, muitas vezes cria um 
espaço pessoal ou familiar, ou de comunidade. Portanto, a terceira instalação como abrigo, como ins-
talação em espaço público talvez não faça tanto sentido, mas a própria existência do terceiro momento 
cria este diálogo e, por isso mesmo, torna-se relevante manter na proposta. Apesar de tudo, o ponto alto 
da transformação da fronteira num abrigo será o segundo momento, por ser o mais simples e mais claro 
de como além da materialidade se pode transformar uma fronteira num abrigo, que abriga mas também 
expande os lugares que une.

Numa tentativa de procurar expressões espaciais de algo que poderia representar a diluição de uma Fron-
teira, assim como atribuir-lhe a capacidade de relação com o meio e motivar a permanência no espaço, 
realizou-se uma outra proposta de instalação para o espaço público em Gaia, o projeto “Windows of the 
City“. Em termos de materialidade, teria de se concretizar em algo que pudesse ser fixo à estrutura em 
arco, existente no Jardim da Casa da família Barbot, junto à Praça General Torres, para não provocar uma 
intervenção que quebrasse a sua integridade. Além disso, existia uma força da parceria com a Câmara 
de Gaia que exprimia uma necessidade de expandir o fluxo que existe no Jardim do Morro, as portas da 
cidade de Gaia, para o Porto. As portas da cidade neste sentido constituiam uma fronteira à dinamiza-
ção desta área geográfica. Neste projeto, procurou-se representar a analogia do arco com janelas, que 

2019WINDOWS OF THE CITY Proposta de Instalação em Espaço Público, com aprovei-
tamento de uma estrutura arquitetónica pré-existente no 
sentido de dinamizar os fluxos urbanos no Jardim da Casa 
da Família Barbot, que se caracteriza pela falta de fluxos ur-
banos. A proposta consistiu na aplicação de cortinas nessa 
estrutura, que se assemelham a lençóis, mas que também 
podem criar um palco para apropriação do espaço público.



732019INTERAÇÃO GENERATIVA Desenvolvimento de um algortimo em Pure Data, de Música 
Generativa, constituído por uma base de samples rítmicas, 
incorporadas para serem modificadas e interagir com inputs 
exteriores provenientes do microfone. Pretendia-se desen-
volver este algoritmo para incorporar numa instalação em 
espaço público.

podem ser atravessadas e cuja materialidade é fluída e cria uma membrana permeável. Aqui colocou-se 
uma fronteira, para motivar o estabelecimento de abrigo. Embora não existisse essa fronteira no espaço, 
existe uma outra fronteira social, por ser um espaço que não convidava à permanência e por isso, é de 
grande importância possibilitar a atividade e apropriação. A instalação possui um carácter de jogo, ou até 
de pano de fundo para performers que, frequentemente, se instalam no Jardim do Morro e assim, poderia 
ser favorecido um movimento dos mesmos para esta praça. Adicionalmente, a instalação invoca símbolos 
ligados à casa, tornando o lugar mais familiar e relacional, sendo que a redução do alcance de visão sobre 
a praça poderá aumentar a curiosidade sobre o lugar, o que poderá incentivar a sua apropriação. 

Estes estudos ajudaram a constituir uma intenção de estudar os espaços de transição e o encontro do 
conceito Espaço-Entre. Apesar do carácter social e político, havia também um grande interesse em reflec-
tir sobre a relação do Ser Humano com a tecnologia, na forma como interfere com a Subjetividade do Ser 
Humano, de onde surgiu a experiência “Humans & Technology“, além do desenvolvimento de um algorit-
mo de música generativa, na intenção de criar uma instalação em Espaço Público, onde as interações do 
Ser Humano com a Tecnologia poderiam criar um contributo para perceber como o Espaço-Entre que se 
poderia criar, assim como os processos de Subjetivação. 

Os estados de transição e a interrelação começaram a ser explorados a nível de desenho, na composição 
de forma e cor com o Projeto Contrapontas, que se iniciou já antes desta investigação, mas percebeu-se 
que as colagens que eram produzidas também transmitiam esta sensação de interação entre elementos, 
fazendo sentido trazê-lo para um contexto de reflexão. O Contrapontas caracteriza-se por volumes orgâni-
cas em cartolina ou em desenho digital e acredita-se que uma linguaguem orgânica, sem pontas, favorece 
a troca de ideias, conceptualmente, o deslizar entre coisas e a fusão entre formas. Ainda parte do Projeto 
Contrapontas, foi realizada uma exposição, no Guimarães Noc Noc, que criou uma conclusão do trabalho 
realizado até então. A passagem da linguagem para a tridimensionalidade era um dos objetivos da exposi-
ção, marcando o seu potencial para outros mediums e um objetivo final de concretizar a linguagem numa 
instalação, assim como se criaram duas ilustrações de instalações que materializam as formas orgâni-

PROJETO CONTRAPONTAS Conjunto de colagens em papel e ilustrações digitais que 
consistem na exploração da linguagem visual orgânica e se 
caracterizam por um contraste forma-fundo e variedade de 
cores. Em Outubro de 2019, ocorreu uma exposição deste 
projeto na mostra de arte, Guimarães Noc Noc, na ASMAV, 
em Guimarães, promovido pela Associação Cultura Ó da 
Casa.

2017-2020

HUMANS AND TECHNOLOGY Estudos de cartazes que expressam não só uma inquietação 
mas com um tom crítico e humorístico, colocar em causa 
questões éticas e morais da mudança de modos de vida 
provocados pela tecnologia, além de prever possíveis cená-
rios no futuro emergente. 

2018
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ESPAÇO-ENTRE IMAGINADO 2020

FROM OVAL TO ROCK Desenho digital da transição que acontece nas pedras quan-
do se transformam em seixos, num processo de polimento 
e erosão.
Ao tornar o período de transição e transformação visível, 
valoriza-se o caminho do sujeito, enquanto se está a trans-
formar. 

Ilustrações digitais de 4 propostas de instalação ou interven-
ção em Espaço Público que exploram a Intersubjetividade, 
a Ambiguidade do Ser e o Espaço-Entre como expressão 
artística e espacial.

2020

cos num contexto urbano, com uma proporção mais próxima do ser humano, ligeiramente maiores, para 
incentivar a circulação por entre essas formas e a interação com elas. De certa forma, esse gesto hipotéti-
co, apenas representado em desenho digital, é uma materialização das trocas de ideias entre membranas 
permáveis e a criação de espaço de relação cinzento. Todas as colagens e desenhos criados encontram-
-se numa plataforma desnvolvida para continuar esta exploração e expandir as suas possibilidades, a 
FLOCO, que existe em formato digital, nas redes sociais.1

O projeto “From Oval to Rock“ é uma colocação das formas orgânicas utilizadas no “Contrapontas“ numa 
extensão da linha de tempo que as cria. Ou seja, a forma orgânica é vista como algo que já passou por um 
processo de polimento e transformação. O projeto constitui-se por um faseamento dessas transforma-
ções em que se mostram as arestas por limar, as pontas que ainda não são curvas e uma linha temporal, 
o enquanto da forma. Este gesto pretende relacionar-se com o Devir e a forma como através da Subjetiva-
ção, o Ser Humano se transforma, reforçando que é sempre uma parte do caminho, que nunca se chega a 
um fim, porque está sempre no entretanto e se transforma continuamente.

Devido à impossibilidade de desenvolver instalações em espaço público, como tinha sido previsto, devido 
às circunstâncias globais de pandemia, procurou-se pensar no desenvolvimento dessas instalações, mas 
na dimensão especulativa e de carácter imaginado, através da criação de cenários de instalações sob a 
forma de ilustração digital, que, de certa forma, também objetifica a tecnologia e volta a colocá-la como 
ferramenta. Assim, foi possível explorar os conceitos de Subjetividade, Fronteiras, Abrigos e Espaço-Entre 
com o projeto “Espaço-Entre Imaginado”. As imagens criadas representam ligações fluídas, a metáfora da 
passagem por entre diferentes momentos, momentos esses de transição e um certo sentido utópico que 
convidam à reflexão sobre como os modos de subjetivação se vão processar no futuro e como através 
destes cenários de Espaço-Entre se procura uma desfronteirização de consensos, assim como expansão 
de possibilidades de cruzamento, além de criar espaço para o Ser. As instalações exprimem o gesto de 
aproximação do sujeito consigo próprio, fazendo-o olhar para si próprio e para os outros, mas também 
tornar evidente que tudo o que é definido, é definido em relação a algo. Pretende-se tornar visível essa 
relação, para paralelamente criar consciência para motivar o desenvolvimento de intercomunicação, apro-
ximando a existência do Ser. Além disso, coloca a tecnologia como ferramenta que permite a criação des-
ses futuros e espaços-entre imaginados, que podem ajudar a articular esse imaginário com a realidade. 

1.  @hello.floco
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BEING BY DESIGN

2020

2020

Um conjunto de 8 postais ilustrados com desenhos que 
exploram a ideia de fluidez, mediação e claro, Espaço-Entre, 
através da interação entre linhas e elementos gráficos em 
desenho digital. Cada postal possuiu uma frase, criando 
um conjunto que reflecte sobre o Ser se transformar, Ser no 
entranto, enquanto caminha.

Criação de uma plataforma digital na rede social Instagram, 
que pretende criar ensaios visuais sobre o Espaço-Entre, 
criando posteriormente uma transição do Entre para a práti-
ca do Design. Pretende-se promover a realização de um ciclo 
de conversas e conferências para levar o conceito de Espa-
ço-Entre para a conversa pública, mas mais essencialmente, 
procurar um entendimento mais abrangente da existência do 
Ser no campo do Design., fora da lógica do utilizador.

Foram também desenvolvidos um conjunto de postais, por serem um símbolo de viagem e um elemento 
que serve para serve distribuído, criando possibilidades de partilha, que possuem mensagens que lem-
bram o valor do Enquanto e do Caminho e representam a criação de valor do processo, em vez da chegada 
e do resultado. Foram também desenvolvidos um conjunto de desenhos que procuram representar a sen-
sação fluída de Espaço-Entre, a sua permeabilidade, assim como o um conjunto de formas se relacionam 
e criam um conjunto que depois se volta a fragmentar e constituir outro tipo de formas.Todas as experiên-
cias e projetos procuram criar uma linguagem visual associada ao Espaço-Entre, mas sempre no sentido 
da diversidade, sem assumir apenas um tipo de abordagem. Da mesma forma, os ensaios visuais passam 
de fotografias, para ilustrações, composições gráficas, desenhos e vizualizações de instalações. Optou-se 
por explorar a linguagem visual digital, tendo em conta as limitações face às condições de pandemia, que 
criaram constrangimento no transporte destes estudos para o Espaço Público. No entanto, pretende-se 
fazer essa partilha, assim como uma exposição com os desenhos criados ao longo deste processo. 

Como ponto de partida de inserção do conceito de Espaço-Entre no Design criou-se a plataforma Being 
by Design, para partilhar os elementos criados nesta investigação e a partir deles criar uma conversa na 
esfera pública, numa abordagem próxima do Critical Design e do Speculative Design, que embora parta da 
linguagem visual, existe uma intenção de criar um diálogo interdisciplinar, sob a forma de ciclo de confe-
rências para transportar o Espaço-Entre, na sua poética, sensibilidade e permeabilidade, para desfronteiri-
zar a perspectiva do Ser Humano no Design e na Tecnologia, que tanto se volta para um Ser utilizador. 

FIG 23/  “From Oval to Rock“, 2020
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FIG 24/  “Espaço-Entre Imaginado I“, 2020 FIG 25/  “Espaço-Entre Imaginado II“, 2020
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FIG 26/  “Espaço-Entre Imaginado III“, 2020 FIG 27/  “Espaço-Entre Imaginado IV“, 2020
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79PROCESSOS NO ESPAÇO-ENTREFIG 28+29+30/  Desenhos de Espaço-Entre
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81PROCESSOS NO ESPAÇO-ENTREFIG 31/ Desenhos de Espaço-Entre, 2020
FIG 32/  “Postais para o Ser“, 2020
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O desenvolvimento da componente projetual associada ao processo de investigação assim como no 
âmbito do mestrado em Arte e Design para o Espaço Público foi uma descoberta de novas metodologias, 
assim como novos olhares sobre a atualidade. As práticas anteriores a este processo associavam-se às 
metodologias do Design e por isso, mesmo, houve uma tendência para desenvolver processos em suporte 
digital, mas considera-se que não deixam de ser modos de expressão artísticos válidos, no sentido em 
também são processos pessoais para projetos pessoais.

Realizar uma dissertação sobre o Espaço-Entre trouxe alguma dificuldade na seleção de referências, pelo 
que foram escolhidos aqueles que permitiram uma articulação da epistemologia com o seu transpor-
te para um regime plástico, uma vez que pela vasta quantidade de referências de autores que abordam 
questões existênciais e da relação do Ser Humano com o mundo. Além no modelo de dissertação que se 
propõe, não seria possível fazer uma rescensão completa, sendo que existe um objetivo de concretizar 
os conceitos da Filosofia, Antropologia e Sociologia numa abordagem plástica, que acrescente e permita 
esclarecer e prolongar, neste caso, o conceito de Espaço-Entre, através da imagem, mas também do gesto 
de transporte dos conceitos para fora dos seus campos de origem.

As oportunidades de projeto permitiram explorar o espaço público nas suas diferentes dimensões e criar 
um palco para questionar as práticas do quotidiano, explorar o regime poético dos problemas e ainda tes-
tar ideias, que noutros contextos não seriam possíveis de desenvolver, principalmente a conceptualização 
de inquietações que surgem no trabalho criativo. 

Desenvolver esta pesquisa num ano de grandes mudanças tornou-se um entrave à programação de 
projetos e experiências, pois todos os processos utilizados para desenvolver prática artística encontra-
ram-se limitados pela incerteza, limitação de acesso a recursos e materiais e precisamente pela vivência 
de um momento de pausa, transição ou um Entre do tempo atual - uma pandemia global. Deste modo, fez 
ainda mais sentido uma utilização das ferramentas digitiais para explorar o conceito de Espaço-Entre. A 
incerteza face ao futuro e quais as possibilidades de concretização criaram receio de criar uma base que 
fosse difícil de transformar em formato digital ou que possuisse demasiadas fronteiras para colocar em 
prática num estado já condicionado. A mesma incerteza colocou um travão a possibilidades de projetos a 
concretizar em formato físico e que desenvolvidos digitalmente como conceito poderiam não justificar o 
conceito de Espaço-Entre. Deste modo, numa altura em que o digital foi o formato que permitiu, apesar do 
abrandamento, que o mundo pudesse continuar as suas atividades, fez sentido um certo refúgio naquilo 
que o digital permite criar e transformar. Assim, a maioria das experiências concentraram-se sob a forma 
de desenho digital, ilustrações digitais e fotomontagens. A condição de isolamento social devido à pande-
mia do Covid-19, não possibilitou existir um acompanhamento igual ao que seria possível em condições 
normais, não tendo deixado de criar entraves ao desenvolvimento do trabalho. 
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86 CONCLUSÃO 

Esta dissertação permitiu conceptualizar o conceito de Espaço-Entre num contexto de reflexão nos cam-
pos da filosofia, antropologia e sociologia e associá-lo à prática criativa e principalmente, à criação artís-
tica e produção visual. Embora se constitua num conceito empírico, procurou-se demonstrar como pode 
criar um espaço crítico para a existência humana, um espaço de ocupação para pensar sobre o futuro e 
como através dele se pode criar sensibilização e contribuir para humanizar as relações com o contexto 
atual e com a presença da tecnologia.

Foi possível perceber que o Espaço-Entre se desenvolve entre Fronteiras e Abrigos e apenas na identifi-
cação das mesmas é possível encontrá-lo, precisamente por criar um diáologo de dualidades que depois 
leva a um entendimento inclusivo e intermediário das coisas. Estas questões permitiram abilitar uma 
Desfronteirização do Ser, através da desfronteirização da Linguagem, do Significado e da Tecnologia, ten-
do-se encontrado abrigos na Ambiguidade, na Transição e na Plasticidade. O Espaço-Entre circula no que 
existe entre todos estes, apesar de se poder encontrar entre outros cruzamentos, em espaços de transi-
ção, mediação, hibridismo, permeabilidade, troca, encontro e cruzamento.

O Espaço-Entre possui uma aplicação transversal, o que além de reforçar a sua transdisciplinaridade, 
cumpre o seu objetivo como ferramenta de pensamento. Por isso mesmo, não foi possível gerar uma 
recolha que o possa representar por completo e como pode contagiar-se para encontrar entendimento 
mútuo, novas possibilidades e desbloquear caminhos noutras áreas.

A existência humana apenas se manifesta de forma completa se houver um equilíbrio entre o domínio 
sensível, socio-perceptivo, intangível e subjetivo e a relação e ação física, assim como não é possível 
ignorar as fronteiras, as dicotomias e os opostos para perceber o Espaço-Entre, porque é ele que os des-
constrói e é necessário partir deles para que estabeleça um processo de diluição, expansão e permeabili-
zação dos seus limites. 

Conclui-se que o Espaço-Entre cria espaço para a Subjetividade e que, embora a tecnologia o desconstrua 
para a Dessubjetividade, na lógica de valorização da Subjetividade, assim como da existência humana, 
criam-se novos modos de Subjetividade aliados à evolução da tecnologia. Portanto, torna-se antes neces-
sário compreender como implementar Espaço-Entre entre a Tecnologia e a existência humana, de forma a 
encontrar esses novos processos de Subjetivação.

Os processos artísticos escolhidos permitiram explorar uma sensação de Espaço-Entre, que não só escla-
rece e enriquece o conceito, como comprova como é na co-existência de cores, elementos ou sugestões 
de formas, na co-existência de linha e forma que se cria uma aproximação ao Espaço-Entre, dentro da 
expressão artística e cultura visual.

O caminho que se construiu até ao Espaço-Entre é também um caminho indefinido e foi um caminho de 
transformação, logo, se houver um esforço em definir o Espaço-Entre, ele deixa de existir, sendo que se 
favorece o seu aparecimento e se pode criar espaço para ele, caso se criem diálogos e questionamentos. 
Conclui-se que o Espaço-Entre se capacitou de um certo sentido de metodologia de pensamento, para 



87

procurar novas possibilidades para a evolução do Ser Humano e dos modos como se relaciona com o 
mundo.

O Espaço-Entre pode ter um contributo relevante se for colocado no pensar sobre soluções para o contex-
to da esfera pública, como questões de mediação entre a tecnologia e o espaço privado do indivíduo, desi-
gualdade social, abertura de horizontes na educação cívica assim como a construção de um pensamento 
crítico, sendo que é neste contexto que se pode revelar num intermediário entre o Ser e o espaço público. 
Por outro lado, a acima de tudo, consciencializa para a importância das necessidades de significado, va-
lor, sensibilidade e interrelação na condição humana.

O Ser Humano irá procurar realizar-se sempre, mas apenas se existir uma perspectiva de futuro. Deste 
modo, torna-se muito relevante abrir discussão para a criação de significado e a possibilidade de realiza-
ção pessoal num pensar sobre o futuro do Ser Humano. Adicionalmente, perceber que tem necessidades 
sensoriais e psicológicas. Em consequência, as disciplinas criativas que desenvolvem dispositivos com 
os quais o Ser Humano interage, necessitam de assegurar um entendimento geral e equilibrado do Ser 
Humano, não apenas um Ser Humano altamente previsível e frágil.

Em última instância, faria sentido continuar o estudo do Espaço-Entre para expandir o seu entendimento e 
compreensão, existindo interesse em levá-lo para a prática do Design, a investigação do Futuro Emergente 
e implementar um estudo que se intitulasse de “Being by Design“, que permitisse analisar estes temas 
de um ponto de vista mais metodológico, afunilando para uma ideia de Ser no Design. O Espaço-Entre 
poderá neste sentido prolongar-se para a fenomologia do Design, continuando uma transição do campo 
epistomológico para uma prática de criação, questionando também as metodologias do Design, assim 
como se pode desenvolver para possíveis futuros. Seria relevante estender a avaliação do conceito de 
Espaço-Entre para estas disciplinas, voltando a reflexão para o impacto sensorial que o espaço produz no 
Ser Humano. Adicionalmente, o Espaço-Entre pode expandir-se na cultura e no político, assim como para 
um entendimento mais claro da influência que a criação visual, assim como uma reflexão epistemológica 
pode contribuir para desenvolver a existência do Ser na atualidade e no futuro.
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Termino, dividida por entre insterstícios do meu Ser.




