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Resumo

Considera-se urgente uma reflexão 
sobre o carácter definitivo e 
impositivo do traço, através da 
exploração da sua natureza limite. 
Entre desenho e realização, identifica-
se uma série de invisibilidades que 
permeiam o diálogo entre corpo, 
arquitectura e meio.

Dado que um gesto individual 
possui hoje potência de impacto a 
uma dimensão global, pretende-se 
percorrer a totalidade dessa distância 
– da terra ao ser humano – no sentido 
de compreender a variedade de 
formas e consequências que surgem 
ao longo da fronteira, tratando-se
o muro do elemento arquitectónico
que materializa os fenómenos 
referidos de afastamento e 
aproximação entre substâncias.

O aprofundar destes conceitos servirá 
de mote à presente dissertação, 
com base num exercício de reflexão 
escrita, conduzido em paralelo a uma 
experiência de producção plástica, 
concretizada em contexto de estúdio.
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Abstract

It is paramount to contribute to 
the growing body of knowledge in 
relation to the definitive and imposing 
nature of design in and of itself, 
through research on the invisibilities 
which permeate the dialogue between 
environment, architecture and people.

Given that today an individual action 
can produce an impact on a global 
scale, the whole distance – from the 
earth to the human body – is to be 
explored, in order to understand the 
diversity of forms and consequences 
which arise along the border.
The wall is the architectural object 
which underlines said phenomena, 
the meeting place between elements 
approaching contact.

Catalysed by these conceptual motifs, 
the following dissertation is based on 
the exchange established between a 
written thought process and a plastic 
experimentation, conducted in a 
studio context.
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TEMA

Uma reflexão inicial sobre a
condição humana, incidente sobre
o complexo cognitivo, permite
notar que, a partir de determinado 
momento, o sujeito se encontra 
permanentemente dependente de
um estado de separação, habitando 
um limbo entre o próprio e o meio.

A silente e alegre experiência da 
infância é a da primeira viagem, 
do nascimento como sensação 
primordial de diferenciação, de 
reconhecimento do sujeito enquanto 
eu e enquanto outro, posteriormente 
reproduzida nos exercícios do andar, 
como primeiro uso do espaço, e do 
espelho, como primeira identificação 
com a imagem de si mesmo. Toda a 
narrativa remete para a infância.

Augé, 1992: 84

O descobrimento de nós mesmos 
manifesta-se como um saber-nos sós; 
entre nós e o mundo abre-se uma 
impalpável, transparente muralha:
a da nossa consciência.

Paz, 1950: 11

Se sintetizássemos a vida na cidade e 
a vida num edifício num único gesto, 
resumir-se-ia a um atravessar de 
fronteiras. Todo o momento da nossa 
existência é um movimento contínuo 
através de espaço definido por muros.

Aureli, 2011: 46

Introdução
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Uma perspectiva do planeta visto 
do espaço revela episódios, tanto 
geológicos como antropogénicos,
que moldaram a sua superfície.
Desde a tectónica, traduzida em 
monumentos paisagísticos, à 
geopolítica, definida por limites 
abstractos, surgem de modo 
recorrente circunstâncias fronteiriças.

O território não é um dado, 
senão o resultado de diversos 
processos. Por um lado, modifica-
se espontaneamente: o avanço 
e retrocesso dos bosques e dos 
glaciares, a expansão ou secagem dos 
pântanos, o enchimento dos lagos e 
a formação dos deltas, a erosão de 
praias e falésias, o aparecimento de 
cordões litorais e lagoas, o afundar 
dos vales, o deslizamento de terras, 
o surgimento ou arrefecimento 
dos vulcões, os terramotos, tudo 
é testemunho da instabilidade da 
morfologia terrestre. Por outro lado, 
é objecto de intervenção humana: 
irrigação, construcção de estradas, 
pontes, diques, edificação de 
barragens hidroeléctricas,
escavação de canais, perfuração 
de túneis, cultura em socalcos, 
desbravamento, reflorestação, 
melhoria das terras e até os actos 
mais quotidianos da agricultura
fazem do território um espaço que
se transforma ininterruptamente.

Corboz, 1983: 27

Dado que um gesto individual 
possui hoje potência de impacto a 
uma dimensão global, pretende-se 
percorrer a totalidade dessa distância 
– da terra ao ser humano –
no sentido de compreender a 
variedade de formas e consequências 
que surgem, tendo em conta as 
cláusulas apontadas.

O diálogo estabelecido entre polos 
extremos de observação será 
argumentativo da pertinência da 
fronteira como motivo de estudo 
e catalisador de uma vontade 
de exploração teórico-prática, a 
desenvolver ao longo do espectro
de escalas referido.

Da dúvida inaugural, debruçada sobre 
o ser humano, à perspectiva afastada 
da casa que habita, debruçada do 
céu, surge o tema fundamental da 
presente dissertação.

[…] uma oposição entre a ilha e o 
mar, como diálogo entre algo com 
fronteiras inteligíveis e algo instável e 
em fluxo constante.

Aureli, 2011: 226
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OBJECTO

O muro apresenta-se como dispositivo 
arquitectónico que permite sintetizar 
os referidos fenómenos de encontro
entre elementos.

Transmite, de modo assertivo, uma 
intenção segregadora. Atravessando 
um espaço, produz necessariamente 
uma cisão, que tanto se interpreta 
como perturbação da integridade 
do primeiro, o qual transita para um 
estado composto, ou como criação 
de outros dois, independentes entre 
si. Em caso de extrema opacidade, 
impossibilita a comunicação entre 
as partes, inviabilizando totalmente 
qualquer esperança de contacto. 
Afirma-se, portanto, como hipérbole 
concreta de uma ideia de separação. 

Sugere-se que o mesmo mereça um 
exercício de descontrucção, a partir 
do qual se poderão levantar questões 
relativas à sua natureza e extrapolar 
a diversidade de confrontos que o 
traço propicia, da total separação ou 
confinamento à transcendência do 
limite sugerido.

OBJECTIVOS

Desconstrucção
do Limite

Realça-se o absurdo da divisória 
política, no momento em que o muro 
viola um meio, quando o atravessa, 
dominante, separando um todo 
complexo em partes hipotéticas. 
Surge uma ilusão da existência de 
lados que anseiam separação, em 
detrimento de naturezas que se 
aproximam e se afastam, num
diálogo permeado pela diferença,
em busca de um encontro,
um meio de coexistência.

Se política consiste em agonismo 
através de separação e confronto, 
é precisamente no processo de 
separação inerente à criação da forma 
arquitectónica que reside o carácter 
político da arquitectura e, portanto, 
a possibilidade de compreender a 
relação agonística entre a arquitectura 
e o seu contexto. A própria condição 
da forma arquitectónica traduz-se em 
separar e em ser separada.
Através do acto de separação e 
diferenciação, a arquitectura revela 
simultaneamente a essência da cidade 
e a sua própria essência enquanto 
forma política: a cidade como 
composição de partes (separadas).

Aureli, 2011: ix-x
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Constata-se, em contextos de tensão 
fronteiriça, um conservadorismo 
obsoleto na manutenção de 
determinados traçados, face ao 
carácter líquido de uma modernidade 
escrita em movimento. A permanência 
rígida desses limites reflecte a 
postura hegemónica vigente do 
lado que, em termos de fluxos, 
constitui porto de chegada. Guarda 
às portas do privilégio que, através 
da ampliação progressiva de abismos 
socio-económicos, permanece fincada 
no cimo de um muro mor.

A nossa época tem uma obsessão 
por criar muros. Zigmunt Bauman 
refere que a nossa actividade 
frenética no traçado de fronteiras 
pretende combater o medo dos 
riscos e perigos contemporâneos. 
E quanto mais fracassam, mais nos 
alicia a segurança. O paroxismo da 
transformação contínua de controlos 
e barreiras implica o acréscimo de 
fronteiras e vigilância. E as fronteiras 
comportam uma grave perda de 
esperança na convivência.

Montaner, Muxí, 2011: 87-88

Considera-se urgente, neste sentido, 
uma reflexão sobre o carácter 
definitivo e impositivo do desenho, 
uma exploração das invisibilidades 
que permeiam o diálogo entre meio, 
arquitectura e ser humano.

Construcção
do Manifesto

O desenvolvimento de um 
pensamento por escrito será
processo paralelo a uma 
experimentação plástica,
conduzida em ambiente de estúdio, 
com o objectivo de maturação de 
um esqueleto argumentativo que 
fundamente um posicionamento 
crítico. A apropriação do muro e 
da fronteira como ferramentas de 
processo contribuirá para uma 
consciência da sua versatilidade 
formal e conceptual, explorada 
a diferentes escalas de tempo e 
de espaço. Uma base teórica, em 
constante diálogo com uma
prática projectual, que permita 
aprimorar, por fim, os contornos
de um manifesto.
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ESTRUTURA

A composição que se segue baseia-se 
numa sequência de escalas de análise, 
ordenadora, tanto do corpo de texto, 
como da produção experimental que 
lhe servirá de espelho.

O título de cada plano, alusivo ao 
pensamento de outros autores,
enceta uma abordagem escrita, 
rematada pela abertura de um 
momento expositivo, distinguido 
por subtítulo, relativo ao espaço de 
experimentação prática do autor. 
Ambas as transições se enfatizam 
com recurso a um separador negro.

O desenvolvimento dos
planos por escrito assenta no ritmo
intercalado entre Fronteiras e Muros, 
adiante pormenorizado.

Apresenta-se um chave gráfica de 
leitura, a qual esclarece, por um lado, 
uma macro-estrutura – a escala de 
observação correspondente a cada um 
dos planos – e, por outro, a distinção 
interna, entre reflexão relativa a um 
Muro ou uma Fronteira.

O primeiro plano corresponde à 
escala territorial de observação, a 
visão mais afastada, tomando por 
título La Otredad como fenómeno 
humano descrito por Antonio 
Machado, na voz do heterónimo
Juan de Mairena.

O segundo plano aproxima-se à 
escala local, do meio construído, 
influenciada pelos escritos de Pierre-
Joseph Proudhon sobre os efeitos da 
relação proprietária, então intitulado 
A Propriedade.

O terceiro plano aborda a escala 
edificada, a dimensão da arquitectura, 
tomando as perspectivas de Noam 
Chomsky, sobre o diálogo entre o 
poder e o indivíduo, como referência 
do título O Consentimento.

O quarto plano incide sobre a escala 
humana, como enquadramento mais 
reduzido, citando as palavras de 
Octavio Paz sobre a condição que
une e separa todos os seres humanos, 
descrita no título La Soledad.

A viagem converge
num ponto de fractura.
O quinto plano solta-se da cadência 
precedente, configurando uma 
mudança de registo. Denominado 
O Colapso, nele se conduzem 
os dilemas levantados durante 
o caminho às suas derradeiras 
consequências, num exercício 
influenciado pelo projecto Exodus 
do grupo OMA. Resume-se a uma 
série de escritos telegráficos e 
sínteses desenhadas, traduzidas em 
perspectivas axonométricas.

O último subtítulo dá sinal da 
chegada a uma tomada de posição
– o manifesto.
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METODOLOGIA

Quadro Escrito

A tonalidade de cada texto é sugerida 
à entrada pelo diálogo entre a palavra 
citada e um desenho do autor.
O desenvolvimento da exploração por 
extenso baseia-se no estabelecimento 
de uma relação analógica entre uma 
selecção de excertos – organizados 
do lado esquerdo do documento – e 
escritos corridos – remetidos à página 
direita. Pretende-se, deste modo, que 
a fronteira definida entre a citação e 
o discurso próprio seja despertadora 
de reflexão no leitor, alusiva às ideias 
descobertas em cada texto.

Tanto o pintor como o escritor sabem 
que a essência do seu ofício consiste 
em providenciar ao leitor, ouvinte ou 
observador uma selecção de pistas 
adequada, não apenas congruente 
com a realidade retratada, como 
também consistente com a cultura e 
linguagem não-verbal da audiência. 
É tarefa do artista remover os 
obstáculos que se encontram entre o 
público e os eventos apresentados. 
Assim, abstrai da natureza aquelas 
partes que, devidamente organizadas, 
poderão representar o todo, 
resultando numa declaração mais 
contundente e depurada […]

Hall, 1966: 80-81
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Binómio Conceptual

A matriz de aprofundamento de
cada plano baseia-se na seguinte 
dualidade temática, a qual 
estabelecerá um ritmo bipolar
que atravessa a dissertação.

A Fronteira abre um espaço de 
conjectura, no qual o devaneio
sobre determinado tópico seja
isento de amarras físicas, de modo
a que uma contaminação por parte
de outros campos de conhecimento
seja bem-vinda. Pretende-se 
que correntes de pensamento 
convencionalmente estanques 
colaborem num retrato líquido.

O Muro entra em diálogo com esse 
espaço, num esforço de estancar o 
vão teórico aberto, através da citação 
física. O discurso incide, portanto, 
sobre objectos, na esperança de que a 
relação resultante permita solidificar a 
divagação sobre as margens.

Crítica

O Colapso propõe uma extrapolação 
gráfica das problemáticas 
identificadas, buscando, através 
da sua representação hiperbólica, 
sublinhar o seu evidente absurdo.

Interrogamo-nos, frequentemente, 
acerca das diversas formas de 
conceber a função da crítica. Por 
vezes, a melhor resposta é uma não 
resposta. […] talvez se exprima no 
plano mais subtil […] sem que por 
isso seja menos eficaz.
É uma crítica, e um modo de fazer 
história, que aceita o terreno dos 
outros (outras disciplinas, outros 
“media”) e que recorre ao paradoxo. 
[…] se é verdade que a crítica tem 
como objecto “estratégias banais” 
e dominantes, quando embate 
frontalmente com elas arrisca-
se a ficar isolada e, como tal, a 
ser absolutamente ineficaz. Pelo 
contrário, a crítica torna-se produtiva 
quando conduz essas banalidades 
até ao paradoxo. Não lhes coloca 
obstáculos ou travões mas, levando-
as até às suas últimas consequências, 
descobre os seus aspectos ridículos, 
revela as suas origens, percorre de 
novo as genealogias.

Teyssot, 2010: 120

O Manifesto é pedra de fecho
dos arcos lançados.
Pós viagem, entre
dúvida e argumento.
Tentativa de tomada de posição.





Muro Mater
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Mãe, eu quero ficar sozinho.
Mãe, eu não quero pensar mais.
Mãe, eu quero morrer, mãe.

Eu quero desnascer, ir-me embora, 
sem sequer ter que me ir embora.

Mãe, por favor,
tudo menos a casa em vez de mim, 
outro maldito que não sou senão
este tempo que decorre entre
fugir de me encontrar e
de me encontrar fugindo.

De quê, mãe?
Diz, são coisas que se me perguntem?

Não pode haver razão
para tanto sofrimento.

E se inventássemos o mar de volta?
E se inventássemos partir,
para regressar?

Partir e aí, nessa viagem, ressuscitar 
da morte às arrecuas que me deste. 

Partida para ganhar, partida de
acordar, abrir os olhos, numa ânsia 
colectiva de tudo fecundar… 
terra, mar, mãe.

Lembrar como o mar nos ensinava 
a sonhar alto, lembrar nota a nota o 
canto das sereias, lembrar o depois 
do adeus e o frágil e ingénuo cravo
da Rua do Arsenal, lembrar cada
lágrima, cada abraço, cada morte, 
cada traição.

Partir aqui,
com a ciência toda do passado.

Partir, aqui,
para ficar.Jo
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A mãe é o muro originário,
quebrado à nascença. Abrigo que 
aguarda ocupante, faz-se câmara 
de eco. Útero sinédoque universal, 
ao fundo promessa de ser, espaço 
latente que aguarda uma partida.
O laço fruto-incubadora será feito 
de saudade. De refúgio, de sossego, 
de penumbra. Mais que tudo, de 
unidade. A imaterialidade da memória 
embrionária permanece cravada na 
pele. O umbigo, alusão etimológica a 
um centro ou meio, perdura enquanto 
vestígio desse estado virgem, cicatriz 
de um limbo entre a não-existência e 
o exterior, traço da violência infligida 
no sono pela faca do despertar. 
Ruína anatómica perversa, condena 
o caminhante solitário à perpétua 
odisseia dos passos em volta.
O recém-nascido brada a injustiça 
do rapto à passagem do umbral. 
Na pureza do pranto jaz natureza 
primária. Vazio de intenção, 
transbordar de intuição. Eleva o 
instinto de expressão de todo o
ser humano, despido de vontade 
utilitária ou comunicativa.
Em direcção ao vazio o clamor se 
projecta, confrontando-se com a
fria ausência de um limite.
A queda do muro materno sentencia
a partida, vão que perfura um 
universo, rompe a aparente plenitude 
de uma linha imaginária, fronteira da 
integridade de um meio. O trauma da 
separação alimenta a esperança de 
um reencontro, a descoberta de outro 
corpo que produza um eco.
Talvez a morte seja um regresso a 
casa. Ao início fechar de uma porta, 
ao silêncio dissolvido no escuro, ao 
tempo sem espaço, ao espaço sem 
forma, ao vazio líquido contornando
a arquitectura do universo.



O outro não existe: tal é a fé 
racional, a incurável crença da razão 
humana. Identidade = realidade, 
como se, ao final de contas, 
tudo tivera que ser, absoluta e 
necessariamente, um e o mesmo. 
Mas o outro não se deixa eliminar; 
subsiste, persiste; é o osso duro de 
roer no qual a razão gasta os dentes. 
Abel Martín, com fé poética, não 
menos humana que a fé racional, 
acreditava no outro, n’“A Essencial 
Heterogeneidade do ser”, como se 
disséssemos, na incurável otredad 
de que padece o uno.

Machado, 1957: 15



La Otredad



A nenhum dos que se perguntam por 
que motivo teria o rei D. João II
escolhido para limite das possessões 
de Portugal e de Espanha 
precisamente o meridiano passando 
370 léguas a Oeste das ilhas de Cabo 
Verde e recusando peremptòriamente 
outro mais aquém, se oferece 
resposta mais racional e plausível 
do que a de haver ele querido 
assegurar-se da posse da costa do 
Brasil, tão «conveniente e necessária 
à navegação da Índia», como dizia
o rei D. Manuel na carta em que
comunica aos Reis Católicos
o seu «descobrimento».

Naia, 1950: 53



Tristes Meridianos
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A ideia fundamental de um mapa é 
a visão simultânea de um território, 
cuja percepção directa é, por 
definição, impossível. O mapa, 
redução do real nas suas dimensões 
e componentes, conserva, apesar 
de tudo, as relações originais dos 
elementos retidos: em grande 
medida, faz as vezes do território, 
já que as operações pensadas para 
este se elaboram sobre o mapa. Em 
princípio, mapa e território podem 
converter-se num e noutro a todo o 
momento – mas é evidente que se 
trata de uma ilusão perigosa, dado 
que esta reversibilidade não toma 
em conta o facto de a identidade de 
dois objectos ser apenas postulada, 
nem o fenómeno da escala ou taxa 
de redução, que tem que ver […] com 
a própria essência dos fenómenos 
que denota e cujo tamanho real 
permanece determinante.

Corboz, 1983: 30

[…] mapas estilo-Europeu 
funcionavam com base numa 
classificação totalizante, conduzindo 
os seus burocráticos produtores 
e consumidores a políticas com 
consequências revolucionárias. 
Desde a invenção do cronómetro, 
em 1761, por John Harrison, o qual 
tornou possível o cálculo preciso 
de longitudes, toda a superfície 
curva do planeta havia sido 
submetida a uma grelha geométrica 
que enquadrava mares abertos e 
regiões desconhecidas em caixas 
mensuráveis. […] “preencher” as 
caixas caberia aos exploradores, 
inspectores e forças militares.

Anderson, 1983: 173

Ninguém forma uma imagem de 
um território sem o recurso a 
instrumentos de mediação, ou 
seja, de representação, escritos ou 
desenhados. O que, no limite, pode 
levar a considerar que em termos 
reais, palpáveis, no seu todo um 
território só é processável através 
da abstração. Com ela se operam 
questões fundamentais, como a escala 
e a hierarquia. Em síntese, territórios 
contêm territórios.

Rossa, Ribeiro, M., 2015: 23

Interligados entre si, portanto, o 
censo, o mapa e o museu ilustram a 
mentalidade do estado colonial tardio, 
relativa ao seu domínio. A ‘urdidura’ 
desta mentalidade consistia numa 
grelha classificatória totalizante, que 
podia ser aplicada com flexibilidade 
ilimitada a qualquer coisa sob o 
controlo, real ou contemplado, do 
estado: povos, regiões, religiões, 
línguas, produtos, monumentos e 
por aí em diante. O efeito da grelha 
consistia, sempre, em pronunciar-
se sobre algo como sendo isto, não 
aquilo; como pertencendo aqui, não 
ali. Era delimitada, determinada e, 
portanto, em princípio, contabilizável. 
(As cómicas caixas classificatórias e 
subclassificatórias intituladas ‘Outro’ 
escondiam todas as anomalias da 
vida real através de um esplêndido e 
burocrático trompe l’oeil). A ‘trama’ 
estabelecia o que poderíamos chamar 
de serialização: a assumpção de que o 
mundo era feito de plurais replicáveis. 
O particular apresentava-se, sempre, 
como representativo provisório de 
uma série […]

Anderson, 1983: 184
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O olhar analítico sobre o território 
produziu, ao longo do tempo, 
avanços tecnológicos significativos
de apropriação do mesmo.
A definição de limites é 
historicamente dependente de 
exercícios matemáticos, com base nos 
quais o ser humano teve a capacidade 
de colher, do caos da natureza, partes 
digeríveis de informação.
O desenho de fronteiras consiste 
na demarcação de uma intersecção 
entre um plano vertical e o solo, 
sendo que o estado de adjacência 
resultante denota um sentido de 
pertença correspondente a cada 
lado. A territorialidade baseia-se no 
esboço contínuo das coordenadas que 
anseiam uma relação de tangência, 
no sentido de se produzirem 
propriedades inequívocas.
O meridiano consiste numa linha 
imaginária que atravessa os dois 
polos do globo terrestre, dividindo-o 
ao meio. Define uma longitude fixa, 
sendo que a posição de um corpo 
sobre este referencial permite a 
leitura de uma latitude variável.
O equador, equidistante dos polos, 
desenha-se perpendicularmente às 
linhas longitudinais. A partir dele 
se sucedem círculos paralelos, de 
latitude estanque, ao longo dos
quais oscila uma longitude.
A abordagem ortogonal à realidade 
curva denota o potencial de síntese
da ferramenta geométrica.
Exercício monumental de abstracção, 
o cruzamento de paralelos e 
meridianos resulta num padrão 
que permite o exame parcelar da 
superfície terrestre, decompondo 
a sua totalidade em quadrantes 
serializados, assim passíveis de 
abordagem estratégica.

No advento da modernidade, as 
jornadas marítimas abriram o mapa 
terrestre em toda a sua dimensão, 
permitindo a concretização do 
projecto colonial a uma escala 
sem precedentes. Na vanguarda 
do maremoto, os reinos ibéricos 
tomaram a liberdade de desenhar, 
entre si, a divisão equitativa da tabula 
territorial que se abria perante a nau.
Com o aval de Sua Santidade, 
procedeu-se ao firmar da repartição 
em Tordesilhas. Sobre malha 
cartesiana imposta à esfera, 
seleccionou-se a linha imaginária 
que irmãmente satisfizesse a fome 
expansiva de ambos lados.
O meridiano dividia o mundo
ao meio, relegando a cada império
uma metade, a propriedade 
exploratória de um hemisfério.
A frieza do gesto inaugural é notável, 
ocultando, por trás da beleza de um 
traço de tal magnitude, a crueldade 
do arquitecto. O poder esquemático 
desse momento é fundamental 
enquanto esboço de uma perspectiva 
abstracta sobre a complexidade do 
mosaico antropológico.
O potencial de ordenamento, a força 
de um corte ao meio, seria raiz 
de desenvolvimento de um olhar 
destacado do todo, a cegueira que 
reduziria o desconhecido a uma 
única nação. O projecto imperial 
assim se foi cimentando, através da 
acumulação de traços hierárquicos 
que sucessivamente se densificaram 
num padrão hegemónico.
O cruzamento obsessivo entre 
trópicos e meridianos traduziu-se
na saturação da linha imaginária 
que durante a era moderna separa 
o Europeu do Outro, o quadrante 
ocidental da restante esfera.



A história das cidades ocidentais 
pode resumir-se a este conflito, por 
vezes latente e ambíguo, por vezes 
evidente, entre interesses públicos e 
privados, entre interesses políticos 
e económicos. Na cidade romana, 
desenvolvia-se um conflito análogo 
na dicotomia entre urbs e civitas. 
O termo latino urbs indicava a 
“cidade” num sentido diferente da 
palavra grega polis. […] Enquanto a 
polis grega consistia numa cidade 
estritamente enquadrada pelo seu 
perímetro muralhado, a urbs romana 
não seria, supostamente, restringida 
e expandia-se, efectivamente, em 
forma de uma organização territorial, 
na qual as estradas cumpriram um 
papel crucial.

Aureli, 2011: 4



Estrada
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[…] a lei romana era um instrumento 
político ao serviço da lógica 
expansionista de Roma, através 
da qual se forçavam populações 
estrangeiras a fazer parte de uma 
aliança progressivamente inclusiva 
[…] transformando Roma, de polis em 
civitas e, enfim, em império.

Aureli, 2011: 5

A cidade colonial, desde a sua 
emergência atribulada e durante 
o seu auge de poder e vitalidade, 
demonstra-se como exemplo clássico 
de protagonistas em busca de 
uma fórmula que faria um império 
durar para sempre. […] A lei, 
portanto, nunca foi um instrumento 
de planeamento, mas antes um 
documento histórico. […] é bastante 
interessante, dado que constitui um 
manifesto comportamental clássico.
A sua filosofia fala por si: o físico é 
um molde do social.

Lerup, 1977: 48

A distribuição circular das palhotas 
em torno da casa dos homens é de tal 
importância […] que os missionários 
salesianos da região do Rio-das-
Graças rapidamente descobriram que 
a maneira mais segura de converter 
os bororo consistia em obrigá-los a 
abandonar a sua aldeia, trocando-a 
por outra, onde as casas são dispostas 
em filas paralelas. Desorientados, 
relativamente aos pontos cardeais, 
privados da planta que fornece um 
argumento para o seu saber, os 
indígenas perdem rapidamente o 
sentido das tradições, como se os 
seus sistemas social e religioso […] 
fossem muito complicados para 

passarem sem o esquema, tornado 
patente pela planta da aldeia e 
cujos contornos são perpetuamente 
refrescados pelos gestos quotidianos.

Lévi-Strauss, 1955: 215

A grelha em si é fascinante. O seu 
início não se distingue do seu final.
É aberta, sugere infinitude.
É delineada com recurso ao simples 
aparelho de régua e corda.
De rígida geometria, é peculiarmente 
artificial. A grelha é imparcial na sua 
procura equidistante da paisagem; é 
inflexível e o rigor que implica torna-a 
indiferente ao lugar ou contexto.

Lerup, 1977: 77

A essência da urbanização é, 
portanto, a destruição de qualquer 
limite, fronteira ou forma que não 
seja a interminável e compulsiva 
repetição da sua própria reprodução
e o consequente mecanismo de 
controlo totalizante que garante
este processo infinito.

Aureli, 2011: 16 

Este paradigma consistia numa 
condição de ausência de limites e 
completa integração de movimento 
e comunicação, ocasionada pelo 
capitalismo, que Cerdà interpretou 
como um inédito “oceano vasto e 
rodopiante de pessoas, de coisas, 
de interesses de todo o tipo, de 
milhares de elementos diversos” 
que funcionam em permanente 
reciprocidade […] numa totalidade 
que não pode ser contida […]

Aureli, 2011: 9
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As linhas imaginárias que entrelaçam 
narrativas no céu projectaram, no 
plano terreno, um desejo humano 
de materialização de constelações. 
Complexos proto-urbanísticos 
dependiam do firmamento 
enquanto referencia geométrica 
de ordenamento. À saturação de 
um meio, decorrente da evolução 
em assentamento, seguiu-se a 
necessidade de difusão dos focos 
populacionais, produzindo-se, 
eventualmente, ferramentas de 
desenho que permitiriam dar
resposta a um instinto expansivo.
A estrada configura um rasgo 
paisagístico que permite, enquanto 
plataforma praticável, o contacto 
humano entre lugares longínquos.
A assertividade dessa infra-estrutura 
demonstra uma vontade clara de 
movimento, tendo em conta a 
magnitude da desobstrução física.
No entanto, a aparente simetria da 
forma não traduz, necessariamente, 
um desejo de diálogo, um equilíbrio 
de fluxos de mobilidade.
Enquanto elemento urbanístico, 
a estrada constituiu uma peça 
fundamental no desenvolvimento do 
projecto imperial romano. O cardo 
e o decumanus configuravam uma 
intersecção elementar de eixos, 
a partir da qual se expandia, por 
iteração contínua, uma malha sobre 
o território. O sucessivo cruzamento 
axial resultaria na maturação de um 
arquétipo, um instrumento político
ao serviço de uma lógica de 
conquista, enquanto molde de 
subjugação dos lugares. O modelo 
militar de assentamento impunha um 
esqueleto matemático de vivência 
do meio, inaugurando um domínio 
económico e apolítico do solo.

O potencial propagador da matriz 
sublinha-se pela sua qualidade 
modular, carácter cartesiano que 
propiciava a sua aplicação universal, 
indiferente à identidade de um 
contexto de intervenção.
Compreende-se que a extensão 
territorial sonhada pelo conquistador 
implicasse a sua capacidade de 
domesticação da terra alheia. Assim, 
a urbanização define a máquina 
espacial, potencialmente infinita, que 
permite a apropriação economicista 
de quadrantes territoriais e sua 
inserção numa composição maior.
A natureza segregadora deste
muro é, paradoxalmente, aberta,
na medida em que o ímpeto 
exponencial projectado a partir
de um centro depende da sua 
capacidade de absorção da periferia.
Transposta esta abordagem para uma 
esfera contemporânea, verifica-se o 
modo como a globalização cavalga o 
território, impelida pelo seu potencial 
reprodutivo. Uma inércia expansiva, 
ao mesmo tempo, dependente
de um poder homogeneizante,
enquanto artifício inclusivo.
A dicotomia estabelecida entre 
divisão e conquista é a ponta 
de lança do desenvolvimento de 
aparelhos capitalistas de diluição 
cultural e aquisição dos lugares, 
cuja lógica interna é motor que 
atropela qualquer outra forma que 
se atravesse no caminho. Fenómenos 
que influenciam, irreversivelmente, 
o plano director da cidade, apontado 
ao exterior. Resultam no esvaziar 
da particularidade local, substituída 
pela banalidade do traço que é mero 
paralelo do ícone, do eixo central que 
atravessa a visão imperialista de uma 
totalidade homogénea.



Na origem da expansão marítima 
portuguesa, encontram-se:

a determinante geográfica, resultante 
da situação destacada, frente ao 
Oceano, do extremo sud-ocidental da 
Europa, a cujos habitantes a directriz 
atlântica do Continente imprime a 
mesma tendência característica;

a determinante político-religiosa, que, 
uma vez atingidos e consolidados os 
limites da expansão metropolitana, 
motiva a expansão ultramarina, no 
decurso da qual se pretende alcançar 
a Índia e desviar para Portugal o 
comércio donde o islamismo oriental 
tirava os meios materiais que lhe 
permitiam proliferar e alargar-se, 
restringindo progressivamente o 
mundo cristão.

São estas as determinantes que 
marcam o destino universalista 
e apostólico de Portugal, no 
cumprimento do qual os portugueses 
se aventuraram nos «mares nunca 
dantes navegados» e, destruindo 
lendas temerosas, levam, nas velas 
dos seus frágeis navios, a «Cruz 
de Cristo» a todos os recantos do 
mundo então desconhecidos.

Naia, 1950: 39

1.º

2.º



Cruzes Líquidas
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A maior parte daqueles navios 
os levavam encurralados de uma 
maneira horrível: – um deles, de vinte 
toneladas de porte, menos de metade 
de muitos dos nossos barcos fundos 
de pescar no mar, continha nada 
menos de 105 crianças, as mais
velhas de sete anos de idade, 
acamadas como pacotes de algodão 
entre as cobertas do navio, as quais 
tinham só – um pé e oito polegadas 
de altura. No bergantim português, 
Corisco, 393 escravos, pela maior 
parte rapazes, se encontraram 
empilhados dentro do seu casco de 
oitenta toneladas: – a maior porção 
deles pareciam esqueletos animados, 
e achavam-se acometidos de bexigas, 
e de sarna. O capitão do Water-witch 
os mandou para a ilha de Santa 
Helena, escrevendo por essa ocasião 
- «Com bastante receio mando um 
oficial e alguns homens num tal 
flutuante lazareto.».

Alexandre, 1979: 142-143

Segundo as estimativas mais 
modestas, foram exportados entre 9 
e 12 milhões de escravos, no período 
que vai do século XVI ao século XIX.
[…] Mas este lugar da África no 
sistema colonial mercantilista é 
apenas uma das faces da realidade 
histórica […] assume-se muitas 
vezes a ideia do «primitivismo» e do 
carácter não histórico das sociedades 
africanas […] Mas o próprio 
desenvolvimento em grande escala 
do tráfico desmente esta perspectiva: 
a exportação anual de milhares de 
homens, durante três séculos, só foi 
possível porque já existiam em África 
redes complexas de circulação de 
bens, que, adaptando-se às condições 

de tráfico transoceânico, permitiram 
obter e drenar para a costa a 
grande massa dos escravos depois 
transportados para as Américas.

Alexandre, 1979: 21-22

[…] na ideia de origem, fica implícita 
[…] uma geografia de difusão que 
é reivindicada como identitária. 
Uma geografia direccionada […] 
geo-narrativa genésica que invoca 
o bíblico “crescei e multiplicai-vos” 
[…] e procura colher […] os frutos 
espalhados […] nos vários locais 
de ancoragem. […] toda a projeção 
centra-se na partida
e não na chegada.

Araujo, 2015: 59

[…] nas margens dos discursos 
eurocêntricos, existiram sempre 
outras vozes, outras nomeações da 
terra e das coisas, senhoras de outras 
versões nunca escutadas e, portanto, 
por vezes, nem sequer silenciadas, 
mas antes nunca ouvidas.

Ribeiro, M., 2015: 196

A ideia de uma cultura global é, 
claramente, um dos principais 
projectos da modernidade. […] 
Acredita-se que a intensificação 
dramática de fluxos transfronteiriços 
de bens, capital, trabalho, pessoas, 
ideias e informação originou 
convergências, isomorfismos e 
hibridações entre as diferentes 
culturas nacionais […] Contudo 
[…] estes processos estão longe de 
conduzir a uma cultura global.

Santos, B., 2001: 53
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A rota da seda tecia, via terrestre, o 
fio condutor entre velhos mundos.
Rio de foz em sol nascente, estrada 
têxtil fora se escrevia a fábula do 
Oriente. A abertura de caminhos 
marítimos seria fronteira catalisadora 
de um processo monumental, 
transformadora em termos de escala, 
no espaço e no tempo, da relação 
humana com o mundo.
Se antes o olhar ocidental sofria de 
pontos cegos relativos às periferias 
geográficas do mapa euro-centrista, 
das missões de navegação se 
colheram as paisagens a preencher
os espaços em branco, antes 
povoados por Adamastores.
A infinitude do oceano, massa 
de água em permanente namoro 
com a linha de costa, alimentava 
o misticismo de um horizonte, a 
promessa invisível de outra margem. 
A magia do desvanecimento circum-
navegante, além de poema-engenho à 
esfera, incitava a imaginação relativa 
a um outro lado, ponto de fuga onde 
as velas se apagavam.
O lançar das naus ao mar, romântica 
coragem líquida, escondia âncoras 
no porão. O olhar imperialista, 
sôfrego sobre a margem do aquário, 
carregava, no semblante, calculismo. 
A premissa da exploração residia no 
movimento expansivo de uma fé, de 
uma língua, de uma arquitectura.
Da fluidez do meio discordava,
nestes moldes, a rigidez do fim.
A imagem de um “descobrimento”
é mero eufemismo da invasão
de uma casa ocupada, 
condescendência reveladora 
do total desinteresse por um diálogo.
O conhecimento da figura
do estrangeiro, decorrente da 
experiência comercial de cruzamento 

com o Oriental, contrastava com 
a inocência indígena, isolada, até 
então, de contacto com o estranho. 
A postura cerrada com que o 
conquistador pisou terras alheias 
contrapunha-se à abertura nativa, 
exposta à volatilidade de um
encontro com o desconhecido.
À medida que a silhueta marítima 
ganhava contornos no mapa, 
multiplicavam-se as linhas de 
navegação entre costas. O complexo 
atlântico estabelecia um sistema 
económico bipolar, baseado numa 
exploração humana a dois tempos.
Do porto africano se levavam os 
corpos. Ao cais americano chegava a 
mão-de-obra. No entretanto, muralha 
oceânica, de pilar fixo na metrópole. 
Sobre fronteiras líquidas se projectou, 
então, o desequilibrar da balança.
Pois os impérios são flutuantes, 
dependentes de revivalismos que 
impeçam o firmar do naufrágio.
O destino português assim 
permanece, ancorado no saudosismo 
do bom conquistador. À tragédia da 
invasão sucedeu-se o desastre do 
abandono. Do bramido patriótico da 
guerra colonial, subtrai-se o trauma 
de um silêncio colectivo, o fardo 
insustentável do orgulho em solidão. 
Da descolonização, perdura memória 
de um genocídio, testemunho da 
negligência de uma partida.
O projecto mantém-se à tona, hoje 
despido de nacionalismo, erguendo 
a bandeira da globalização ao sabor 
dos ventos do neo-liberalismo.
As cruzes permanecem na fé, na 
língua, na arquitectura. São agora 
pertenças. A outra margem aguarda. 
O sinal de um porto que se abra, 
disposto a ouvir, para que outras 
viagens possam ser.



[…] a interpenetração cultural 
resultante do processo colonial 
[…] não se pode pensar sem ter 
em conta as relações de poder 
inerentes à situação colonial. Dito 
de outra forma, devido à situação 
de profunda desigualdade em que 
a relação colonial teve lugar, o 
processo de interpenetração entre as 
várias culturas em contacto nunca 
foi horizontal, mas desenhado na 
maior verticalidade e baseado num 
princípio de exclusão e de uma 
não leitura da diferença, de que o 
violento processo de assimilação é 
talvez o exemplo mais ilustrativo.

Ribeiro, M., 2015: 209



Barragem
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[…] os entraves e exclusões ‘raciais’ 
aumentaram marcadamente durante 
os séculos dezassete e dezoito, 
em comparação com a prática 
antecedente. Terá tido um contributo 
massivo, para esta tendência maligna, 
o ressurgimento da escravatura de 
grande escala (pela primeira vez 
na Europa desde a Antiguidade), 
da qual Portugal foi pioneiro, a 
partir de 1510. Já em 1550, 10% da 
população de Lisboa era constituída 
por escravos; em 1800, encontrava-
se, aproximadamente, um milhão de 
escravos entre os cerca de 2 500 000 
habitantes do Brasil português.

Anderson, 1983: 60

[…] as duas últimas décadas do 
século [XIX] correspondem a um 
endurecimento da ideologia racista, 
nos círculos coloniais da metrópole. 
É clara, nessa altura, a influência do 
«darwinismo social» […]
Cada raça – ou, noutras versões, cada 
nação – seria uma unidade orgânica 
[…] As raças de características mais 
favoráveis, entrando em competição 
com as inferiores, tenderiam a 
eliminá-las […] Esta forma estreme 
de racismo encontra um terreno 
particularmente favorável na década 
de 90, quando se intensifica
a política de ocupação militar e 
administrativa em África. […]
Admitida a inferioridade da raça 
negra, como espécie sub-humana, 
estava aberto o caminho à razão de 
Estado […] A prática do trabalho 
forçado, já comum nos territórios 
coloniais portugueses, encontra assim 
a sua justificação ideológica […].

Alexandre, 1979: 209-210

Problemático é o modo como a 
cultura da modernidade ocidental 
definiu as fronteiras e fez delas 
instrumento de inferiorização e 
desqualificação do Outro.

Santos, B., 2001: 25

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, os países pobres têm a seu 
cargo 90% das doenças que ocorrem 
no mundo, mas não têm mais do que 
10% dos recursos globalmente gastos 
em saúde; 1/5 da população mundial 
não tem qualquer acesso a serviços 
de saúde modernos e metade da 
população mundial não tem acesso a 
medicamentos essenciais.
A área da saúde é talvez aquela em 
que de modo mais chocante se revela 
a iniquidade do mundo. […]
As doenças que mais afectam a 
população pobre do mundo são a 
malária, a tuberculose e a diarreia. 
Ante este quadro não pode ser mais 
chocante a distribuição mundial dos 
gastos com a saúde e a investigação 
médica. Por exemplo, apenas 0,1%
do orçamento da pesquisa médica
e farmacêutica mundial […] é 
destinado à malária, enquanto a
quase totalidade dos 26,4 biliões
de dólares investidos em pesquisa 
pelas multinacionais farmacêuticas 
se destina às chamadas «doenças 
dos países ricos»: cancro, doenças 
cardiovasculares, do sistema
nervoso, doenças endócrinas
e do metabolismo.
O que não admira se tivermos 
em mente que a América Latina 
representa apenas 4% das vendas 
farmacêuticas globais e a África, 1%.

Santos, B., 2001: 41
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O desenho antropogénico do 
território encontra-se cimentado 
num leque de arquitecturas que 
evidenciam a potência monumental 
de intervenção humana sobre a 
paisagem, sendo que o raio da sua 
acção ultrapassa, com frequência, as 
suas dimensões materiais. 
A barragem é exemplar dessa relação, 
através do impacto produzido pela 
projecção de um plano abstracto 
sobre o meio. A assertividade vertical 
dessa peça choca com a sinuosidade 
das naturezas que atravessa –
o negativo geológico e a linha de 
água que o percorre.
Para além de enorme marco visual na 
paisagem, enquanto presença opaca,
a barragem funciona como elemento 
mediador de fluxos. A influência 
do objecto não se cinge ao local de 
implantação, afectando o caudal do 
rio em paragens longínquas.
Rasgo violento, transversal à silhueta 
do vale, gera espaços separados, 
fragmentando a unidade milenar da 
montanha. O surgimento de lados 
propicia um desnivelamento, isto é, 
uma hierarquia, medida relativa da 
riqueza líquida que cada um guarda.
Trata-se, portanto, do muro que 
concreta a relação de poder.
A sua edificação viabiliza que o 
lado nascente se torne contentor 
hegemónico do recurso aquoso, 
calibrando-se, a partir desse 
momento, a sua passagem além-
muro, em direcção a jusante.
No entanto, à escala da intervenção, 
essa discrepância não beneficia, 
directamente, a metade cheia.
A submersão massiva da paisagem 
acarreta um preço considerável.
O desenho do nível das águas produz 
graves efeitos de erosão sobre o 

património geológico, colocando
em causa o seu equilíbrio.
A ruptura do ecossistema afecta 
populações inteiras, destruindo a 
harmonia entre espécies e meio,
que aqui encontravam um habitat, 
fixo ou temporário, vendo-
se movimentos migratórios 
interrompidos à custa do obstáculo.
O desaparecimento de terras
implica a destruição de casas,
a deslocação forçada de
comunidades humanas, em
nome de um “bem comum”.
A magnitude impressionante dos 
reservatórios gera influência à
escala global, enquanto fontes de 
producção de gases que afectam
o nível térmico de todo o planeta.
Posto isto, a barragem pode dar 
resposta a um programa de fabrico 
energético. O potencial da massa
de água retida é aproveitado com 
base num sistema hidráulico.
O fluxo conduz-se através de uma 
turbina, associada a um gerador,
para que, do movimento resultante, 
se obtenha energia. O fundo 
hidroeléctrico acumulado é 
posteriormente distribuído, no 
sentido de alimentar as exigências 
tecnológicas da sociedade industrial. 
Partindo da origem, propaga-se 
velozmente ao longo de densas redes 
de transmissão, flutuando sobre o 
território, para atender, no ponto 
final, a necessidade do consumidor.
Denota-se, portanto, que uma das 
partes da relação se encontra ausente 
do lugar. A mão que desenha à 
distância é imune ao choque entre o 
betão e a água. O único testemunho 
da sua presença chega mensalmente 
por correio, para cobrar o serviço.
Viva a nossa energia.



Em espírito antropológico, então, 
proponho a seguinte definição da 
nação: é uma comunidade política 
imaginada – imaginada enquanto 
inerentemente limitada, assim como 
soberana. É imaginada, dado que até 
os membros da mais pequena nação 
nunca conhecerão a maior parte 
dos seus compatriotas, nunca os 
encontrarão ou sequer ouvirão falar 
deles e, no entanto, na mente de cada 
um vive a imagem da sua comunhão.

Tomemos os hinos nacionais, por 
exemplo, cantados em feriados 
nacionais. Independentemente 
da banalidade das palavras ou 
da mediocridade das canções, há 
neste cantar uma experiência de 
simultaneidade. Precisamente nestes 
momentos, pessoas totalmente 
desconhecidas entre si proferem os 
mesmos versos ao som da mesma 
melodia. A imagem: unissonância 
[…] a realização física, ecoada, da 
comunidade imaginada. […] Nada nos 
liga a todos a não ser som imaginado.

Anderson, 1983

5-6
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Ilhas Imaginadas
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A nação é imaginada como limitada, 
visto que até a maior delas, 
abrangendo talvez mil milhares 
de seres humanos, tem fronteiras 
finitas, se bem que elásticas, além 
das quais se encontram outras 
nações. Nenhuma nação se imagina 
coincidente com a humanidade.
Os mais messiânicos nacionalistas 
não sonham com o dia em que todos 
os membros da raça humana se 
unirão à sua nação […] É imaginada 
como soberana, pois o conceito surgiu 
numa época em que o Iluminismo e a 
Revolução destruíam a legitimidade 
do reinado dinástico, hierárquico 
e divinamente predestinado. […] 
Finalmente, é imaginada como uma 
comunidade, porque, apesar da 
efectiva desigualdade e exploração 
que possa prevalecer em cada uma, a 
nação é sempre concebida como uma 
profunda e horizontal camaradagem. 
[…] é esta fraternidade que permite, 
ao longo dos últimos dois séculos, a 
tantos milhões de pessoas, não tanto 
matar, mas de livre vontade morrer, 
em nome de imaginários tão obtusos.

Anderson, 1983: 7

A visão de comunidade, repito, é 
a de uma ilha de tranquilidade, 
familiar e acolhedora, num mar de 
turbulência e inospitalidade. Tenta e 
seduz, persuadindo os espectadores a 
conter-se de observar com demasiada 
atenção, dado ter já sido apagada do 
programa a eventualidade de subjugar 
as ondas e domar o mar, enquanto 
proposta tanto suspeita como 
irrealista. Tratar-se do único abrigo 
confere à visão um valor adicional […]

Bauman, 2000: 182

[…] as migrações actuais associam-se 
ao período pós-colonial, num fluxo 
tendencialmente contrário: os antigos 
colonizados tentam sobreviver, 
fazendo a viagem inversa em direcção 
às metrópoles […]

Montaner, Muxí, 2011: 80

[…] a formulação utópica da
noção de fronteira como figura
de mediação tende a fazer
esquecer que a construcção social 
dessa noção pode ser de sinal
muito diverso consoante a posição
relativa que se ocupe.
Com efeito, não é dado a todo o 
“actor de fronteira” “experienciar
os limites sem os sofrer” […] 
reflectindo sobre a “polissemia da 
fronteira”, se, para uns, a fronteira 
proporciona uma reconfiguração 
de identidades enriquecedora, para 
outros pode ter um significado 
puramente distópico, funcionando 
como espaço intransponível ou
inabitável de exclusão e de
violência coerciva.*

* Os espaços fechados dos aeroportos 
internacionais onde os viajantes 
a quem foi recusada a entrada 
aguardam o momento da expulsão 
tipificam de modo particularmente 
dramático a distopia de um não-lugar 
fronteiriço: aqui, a fronteira revela-
se no seu sentido literal, é de novo 
o limes imperial destinado a manter 
de fora os bárbaros (e lembre-se que, 
na sua raíz etimológica, bárbaro é o 
culturalmente estranho, o tartamudo 
que não possui uma linguagem 
reconhecível como tal).

Ribeiro, A., 2001: 471



43

O processo de isolamento depende 
de uma sequência de operações que 
permitam cristalizar a integridade de 
um meio. O instrumento geométrico 
serve o propósito inaugural de 
divisória e separação, procedendo-se 
à classificação do interior, definido 
como centro, por oposição a uma 
condição envolvente, rotulada 
periférica. O passo final do exercício 
consiste na consolidação da fronteira, 
isto é, na projecção de arquitecturas 
que garantam a sua defesa, relativa 
ao perigo de contaminação externa. 
Em cenários geopolíticos, constitui 
uma ferramenta indispensável 
à defesa do território. Revela-
se particularmente útil no que 
toca à manutenção de posições 
hegemónicas, inseridas num modelo 
socio-económico global, assente na 
desigualdade e exploração
de capital humano enquanto
premissa de subsistência.
O neo-colonialismo dedica-se 
ao restauro contínuo do quadro 
conquistado. Retrato da ilha, cuja 
pureza territorial é mantida através 
de um mecanismo hermético auto-
imposto. Sobre a fronteira, hipotética 
margem de contacto entre a terra 
e o mar, cimenta-se o perímetro 
de confinamento do império, 
enquanto riqueza proprietária 
interna. O desequilíbrio inaugural 
provoca, naturalmente, tendências 
unidireccionais de movimento. Tendo 
em conta a iniquidade crescente a 
uma escala mundial, produzem-se 
diferenças de concentração radicais 
entre meios e, neste sentido, 
aceleram-se os fluxos internacionais.
A violência do limite é sentida numa 
tentativa de passagem e subsequente 
confronto com a sua opacidade.

A natureza líquida dos movimentos 
migratórios choca com a qualidade 
rígida da fortaleza. A permeabilidade 
desta baseia-se na categorização do 
ser humano associada à definição 
de parâmetros socio-económicos 
de entrada. O posto fronteiriço 
constitui um limbo espacial, entre 
a hospitalidade e a ostracização, 
não-lugar no qual o átomo social 
é despido de individualidade, no 
sentido de se integrar, enquanto 
parâmetro numérico, num molde 
serial de avaliação. A conformação a 
um perfil ideal do viajante, inserido 
no panorama global de navegação, 
constitui o bilhete de acesso
a terra firme. Ali, as horas arrastam-
se, a dúvida paira num interregno, 
entre cidadania ou deportação.
A extensão territorial de influência 
da ilha é sublinhada pela magnitude 
oceânica da viagem. O feito de 
conquista de distância percorrida 
pelo ser humano implica um espírito 
de superação constante. Despojado 
de pertences, transportando o 
trauma de uma vida deixada atrás, 
escapa-se à toxicidade da origem, 
atravessa perigo latente durante 
todo o caminho, antes da chegada 
à última portagem. A celebração 
do passo derradeiro, no entanto, 
vê-se interrompida. No campo de 
concentração fronteiriço, o tempo 
estagna, enquanto destinos são 
decididos. À negação da entrada, o 
migrante permanece preso deste lado, 
sujeito à selva desumana da fronteira.
Vê-se forçado a uma odisseia 
espelhada, de volta à estaca zero.
Sobra-lhe a decisão. Entre afogar-se 
em casa. Ou tentar outra vez.
Encetar nova odisseia,
na esperança de um porto.



Numa época em que é tão comum 
a insistência de intelectuais 
progressivos e cosmopolitanos […] 
sobre o carácter quase patológico 
do nacionalismo, as suas raízes no 
medo e ódio do Outro e as suas 
afinidades com o racismo, será útil 
relembrarmo-nos que as nações 
inspiram amor e, frequentemente, 
amor com um profundo espírito de 
sacrifício. […] Inclusive no caso de 
povos colonizados, os quais têm 
todo o direito de sentir ódio relativo 
aos seus governadores imperiais, é 
surpreendente o quão insignificante 
se demonstra o elemento do ódio 
nestas expressões de sentimento 
nacional. […] as grandes guerras 
deste século são extraordinárias, não 
tanto pela escala inédita sob a qual 
permitiram às pessoas matar, como 
pelos números colossais persuadidos 
a colocar a vida em jogo. […] A ideia 
do derradeiro sacrifício surge apenas 
com uma ideia de pureza através da 
fatalidade. Morrer pela pátria, algo 
que normalmente não se escolhe, 
assume uma grandeza moral […]

Anderson, 1983: 141-144



Fortaleza
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O império, considerado como 
universo ‘totalitário’, nunca configura 
um não-lugar. Pelo contrário, a 
imagem que a ele se associa é a de 
um universo em que ninguém está 
sozinho, em que toda a gente se 
encontra sob rigoroso controlo, em 
que o passado como tal é rejeitado 
(tendo sido varrido). Indiferente à 
aceleração da história, rescreve-a; 
protege os seus sujeitos da sensação 
de que o espaço está a contrair, ao 
limitar a liberdade de movimento e 
informação; […] remove a referência 
individual da sua ideologia e toma o 
risco de projectá-la além-fronteiras: 
uma figura cintilante de absoluta 
maldade ou suprema sedução.

Augé, 1995: 114-115

Pedras fronteiriças e marcadores 
semelhantes já existiam […]. Mas 
essas pedras eram dispostas 
descontinuamente […]. Eram 
compreendidas horizontalmente, 
ao nível do olhar, como pontos de 
extensão do poder real; não ‘vistas 
do céu’. Apenas na década de 1870, 
os líderes tailandeses começaram 
a pensar nas fronteiras como 
segmentos de uma linha contínua no 
mapa, não correspondente a nada 
visível no solo, mas demarcando uma 
soberania exclusiva, encaixada entre 
outras soberanias.

Anderson, 1983: 172

A história, sobretudo a recente, 
tem modelado, infelizmente, uma 
multitude de territórios incompletos, 
cuja definição tem produzido 
tensões, dado não corresponder às 
expectativas das etnias envolvidas. 

Num pequeno número de casos 
particularmente trágicos, assistimos 
a fenómenos de «dupla exposição» 
(no sentido fotográfico): a mesma 
extensão geográfica é reivindicada
por grupos incompatíveis […]

Corboz, 1983: 28

[…] ao movimento fluido, livre, não 
restrito, de capitais e mercadorias, 
corresponde o aumento das 
fronteiras, muros e cercas para evitar 
a passagem de pessoas: liberdade de 
movimento para capitais, fronteiras 
para os seres humanos.

Montaner, Muxí, 2011: 92

Pois o tempo que vivemos é paradoxal 
[…] assim que se torna possível 
pensar em termos de unidade do 
espaço terrestre e as grandes redes 
multinacionais crescem, eleva-se o 
clamor dos particularismos: clamor 
daqueles que querem ficar em paz 
na sua casa, clamor daqueles que 
querem encontrar uma pátria. Como 
se o conservadorismo de uns e o 
messianismo de outros estivessem 
condenados a falar a mesma língua:
a da terra e das raízes.

Augé, 1992: 34-35

Talvez a razão pela qual os 
imigrantes preocupam tanto os povos 
sedentários (e de modo tão abstracto) 
se deva ao facto de exporem a 
natureza dúbia das certezas inscritas 
no solo: o que se nota de tão 
inquietante e fascinante, no carácter 
do imigrante, é o emigrante.

Augé, 1992: 118-119
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A linha imaginária que conforma 
um sonho vernacular concretiza-
se, pontualmente, em arquitecturas 
militares. A fortaleza, aparelho de 
domínio de distância, reproduz-se 
intermitentemente ao longo do 
limite fronteiriço, colunata bélica
que sustenta uma raia.
A implantação dos módulos 
defensivos foca-se, portanto, em 
situações paisagísticas marginais.
O edifício desconstrói-se por 
camadas. Elementos arquitectónicos 
que, através de exercícios graduais 
de segregação, separam um 
núcleo interno, metonímia da 
pátria, do exterior. A composição 
convencional deste complexo 
define-se por perímetros de acção 
divisória. O alcance perspéctico 
constitui a ferramenta de maior 
extensão, estabelecendo o horizonte 
enquanto limite de diagnóstico de 
perigo. Segue-se o raio de acção 
armada, enquanto espectro de 
neutralização do inimigo. Ambos 
constituem dispositivos espaciais 
que se interpõem entre o objecto 
fronteiriço e a ameaça. Conquistada 
essa distância, a defesa do núcleo é 
garantida pela sequência de muros 
que compõem a fortaleza. A vala 
é muro líquido, solo negativo que 
retarda o contacto com a primeira 
camada rígida. Dependendo da 
complexidade do conjunto, à
muralha principal sucedem-se outras, 
de costas voltadas para a torre de 
menagem, enquanto monumento 
vertical, arquitectura última a 
defender. A queda desta daria
sinal da derrota, a perfuração da 
fronteira por parte do invasor.
A implantação das fortalezas pelo 
território, concentrada em paralelo

a uma linha administrativa,
é prevalecentemente elevada em 
altura, resultando numa posição 
sobranceira, pertinente enquanto 
solução visual de domínio sobre a 
paisagem. A perspectiva privilegiada 
do contexto envolvente resulta numa 
hierarquia topográfica que beneficia
o plano elevado, velado pela 
opacidade da muralha, em detrimento 
do campo aberto, onde o corpo se 
encontra totalmente exposto.
Tal desigualdade de posicionamento 
permite um controlo hegemónico do 
entorno, vantajoso, não somente,
de um prisma espacial, como em 
termos de gestão de tempo, de 
antecipação do confronto.
O complexo defensivo é composto 
por estes objectos arquitectónicos, 
cuja acção concertada é via de 
manutenção de uma integridade 
nacional, na sua expressão terrena.
A ambiguidade dessa esfera 
proprietária é sublinhada pela 
fragilidade do muro, contrapondo-
se, à sua hipotética opacidade, 
a intermitência da sua traducção 
construída. Sugere-se a indefinição 
do desenho enquanto reflexo 
da tentativa de conquista de 
permanência, via arquitectura, de 
uma realidade inerentemente volátil. 
A natureza fluída da fronteira choca 
com o ideal estático do estado-nação. 
Neste sentido, a fortaleza permanece 
como monumento rígido à pátria, 
tentativa de fixação de um limite 
líquido sobre o solo. A sequência de 
ruínas resultante configura uma linha 
tracejada, composição ironicamente 
reveladora da efemeridade de uma 
comunidade fictícia, exposta pelo 
tempo como mera habitante de
uma casa imaginada.



Quando chegaste mais velhos 
contavam estórias. Tudo estava no 
seu lugar. A água. O som. A luz.
Na nossa harmonia. O texto oral.
E só era texto não apenas pela fala 
mas porque havia árvores, parrelas 
sobre o crepitar de braços da 
floresta. E era texto porque havia 
gesto. Texto porque havia dança. 
Texto porque havia ritual.
Texto falado ouvido e visto. É certo 
que podias ter pedido para ouvir e 
ver as estórias que os mais velhos 
contavam quando chegaste! Mas não!
Preferiste disparar os canhões.
A partir daí, comecei a pensar que 
tu não eras tu, mas outro, por me 
parecer difícil aceitar que da tua 
identidade fazia parte esse projeto 
de chegar e bombardear o meu texto. 
Mais tarde viria a constatar que 
detinha mais outra arma poderosa 
além do canhão: a escrita.
E que também sistematicamente no 
texto que fazias escrito intentavas 
destruir o meu texto ouvido e visto. 
Eu sou eu e a minha identidade 
nunca a havia pensado integrando a 
destruição do que não me pertence.
Mas agora sinto vontade de me 
apoderar do teu canhão, desmontá-
lo, peça a peça, refazê-lo e disparar 
não contra o teu texto não na 
intenção de o liquidar mas para 
exterminar dele a parte que me 
agride. Afinal assim identificando-
me sempre eu até posso ajudar-te 
à busca de uma identidade em que 
sejas tu quando eu te olho em vez de 
seres o outro. Mas para fazer isto eu 
tenho que transformar e transformo-
me. Assim na minha oratura para 
além das estórias antigas na memória 
do tempo eu vou passar a incluir-te. 
Vou inventar novas estórias.

Rui, 2008: 27



Ou a muralha da minha terra
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I pledge allegiance to the flag
of the United States of America,

and to the republic
for which it stands,

one nation under God,
indivisible,
with liberty

and justice for all.
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O comprador desenha fronteiras, 
encerra-se no interior e diz, “Isto é 
meu; cada um por si, cada um para 
si.” Aqui, então, se encontra um 
pedaço de terra no qual, a partir 
de agora, ninguém tem o direito de 
entrar, salvo o proprietário e seus 
conhecidos; o qual não beneficia 
ninguém, além do proprietário e 
seus servos. Deixem que as vendas 
se multipliquem e, em breve, as 
pessoas – não tendo sido capazes, 
nem estando dispostas, a vender, não 
tendo recebido rendimento algum 
da venda – não terão onde dormir, 
nenhum lugar de abrigo, nenhum 
solo para cultivar. Morrerão de fome 
às portas do proprietário, no limiar 
daquela propriedade que era seu 
direito de nascença; e o proprietário, 
contemplando-os perecer, exclamará, 
“Morram, mandriões e vagabundos!”.

Proudhon, 1840: 105-106



A Propriedade



O ser humano é um organismo 
com um passado maravilhoso e 
extraordinário. Distingue-se de 
outros animais devido ao facto de 
ter elaborado […] extensões do seu 
organismo. Ao desenvolver as suas 
extensões, o ser humano tem sido 
capaz de aprimorar ou especializar 
várias funções. O computador é 
uma extensão de parte do cérebro, 
o telefone estende a voz, a roda 
estende as pernas e os pés.
A linguagem estende a experiência 
no tempo e no espaço, enquanto a 
escrita estende a linguagem.
O ser humano tem elaborado as suas 
extensões de tal modo que somos 
capazes de nos esquecer que a sua 
humanidade se encontra enraizada 
na sua natureza animal. […] o ser 
humano transferiu a evolução do seu 
corpo para as suas extensões, deste 
modo acelerando, tremendamente,
o processo evolutivo.

Hall, 1966: 3-4



Neolito
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A partir do momento em que uma 
população o ocupa (seja através 
de uma relação ligeira, como a 
recolecção, ou dura, como a extracção 
mineira), estabelece com o território 
uma relação associada a ordenamento 
ou planificação e os efeitos recíprocos 
desta coexistência são observáveis. 
Por outras palavras, o território é 
objecto de construcção. É uma classe 
de artefacto. Assim, pois, constitui 
igualmente um produto.

Corboz, 1983: 27

[…] a maioria dos movimentos 
que o moldam – tais como as 
modificações climáticas – estendem-
se num lapso de tempo tal que 
escapam à observação do indivíduo 
e, inclusive, de uma geração, daí o 
carácter de imutabilidade que conota 
normalmente o termo “natureza”.

Corboz, 1983: 27

[…] o advento da era moderna 
representa, entre outras coisas, o 
consistente e sistemático ataque da 
parte dos “estabelecidos”, convertidos 
ao modo de vida sedentário, contra 
os povos nómadas e o seu estilo 
de vida, em notório conflito com 
as preocupações territoriais e 
delimitativas do estado moderno 
emergente. […] a práctica febril de 
edificação de nações – estados-nação 
– […] por toda a Europa colocou 
firmemente o ‘solo’ acima do ‘sangue’, 
ao estabelecer as fundações da nova 
ordem legislada e ao codificar os 
direitos e deveres dos cidadãos.
Os nómadas […] foram enquadrados 
enquanto vilões principais na guerra 
santa travada em nome do progresso 

e da civilização. A ‘crono-política’ 
moderna classificou-os não somente 
como seres inferiores e primitivos, 
‘sub-desenvolvidos’ e carentes de 
reforma e educação profundas, 
mas também como retrógrados 
e ‘atrasados’, sofrendo de um 
‘retardamento cultural’, arrastando-
se pelos lanços inferiores da escada 
evolutiva e imperdoavelmente 
lentos ou morbidamente relutantes 
em escalá-la, em seguir o ‘padrão 
universal de desenvolvimento’.

Bauman, 2000: 12-13

Antes do ser humano ter ‘descoberto 
o amanhã’ […] era possível que 
um caçador, em vez de aguardar 
pacientemente que o veado emergisse 
do bosque, se deixasse distrair pelo 
apetite ao ver um coelho passar, 
apesar do facto de a sua parte 
da carne do veado, apanhado em 
colectivo, fosse maior. Assim é.
Mas acontece que hoje poucos grupos 
de caça permanecem juntos o tempo 
suficiente para o veado surgir, pelo 
que apostar nos benefícios de um 
esforço conjunto pode produzir uma 
amarga decepção. E acontece que, 
ao contrário dos veados, os quais, 
para se encurralarem e capturarem, 
implicam caçadores que formem um 
cerco, aguentem lado a lado e actuem 
em solidariedade, os coelhos aptos a 
ser consumidos individualmente são 
muitos e diferentes e requerem pouco 
tempo para se matarem, esfolarem 
e cozinharem. Estas são também 
descobertas – novas descobertas, 
talvez tão cheias de consequências 
como […] a ‘descoberta do amanhã’.

Bauman, 2000: 127-128
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O nómada caminhava sobre o 
território ao ritmo dos acidentes 
topográficos, movido pela fertilidade 
sazonal enquanto norte de devaneio. 
A paisagem era, neste contexto, tela 
infinita onde o corpo exercia plena 
exploração em andamento, movido 
pelo magnetismo espacial de um 
instinto de sobrevivência. A busca por 
abrigo ou alimento dependia de uma 
aparição, do cruzamento fortuito com 
um acaso fértil ou protegido, jogo de 
azar que contrastava com a aparente 
rigidez do firmamento. A sedução 
desse plano superior fixou o olhar do 
ser humano através do eixo vertical, 
por sua vez ancorando a posição do 
observador no plano terrestre.
A fronteira neolítica seria marcada 
por fenómenos de apropriação dos 
episódios naturais enquanto refúgios 
– uma gruta ou uma árvore – assim 
como por tentativas rudimentares de 
mimese arquitectónica dos mesmos.
O monolito é exemplar desse 
espírito primordial de assentamento, 
pousando imponente, perpendicular 
ao solo, gerando uma aura radial
de influência. A presença do 
monumento rochoso propiciava 
uma reunião concêntrica de corpos, 
momento de partilha de um foco 
espacial. Semente comunitária, 
semelhante pétrea do fogo.
O impacto da presença perene
do marco arquitectónico sobre
a paisagem exerceria influência
sobre os hábitos migratórios.
O desenvolvimento de uma relação 
íntima com a natureza, decorrente 
de uma fixação local, resultaria no 
acumular de experiência quotidiana, 
observação próxima e registo 
empírico do comportamento
do espécime e da matéria.

A partir da inevitável consciência 
da sua potencial domesticação, 
encontravam-se reunidas as
condições para o surgimento
de proto-comunidades.
Assim, a vitória da transição 
sedentária consiste na conquista do 
tempo biológico, na possibilidade de 
reproducção do abrigo ou alimento. 
Antes dependente da conquista 
de mais um dia, em pleno modo 
de sobrevivência, o ser humano 
desprendeu-se da amarra do tempo 
através da âncora do espaço.
As linhas fronteiriças entre culturas 
vegetais seriam eixos passíveis de 
cimentação ou manipulação.
O proto-urbanismo agrícola 
estabelece um exercício inaugural 
de apropriação do desenho 
enquanto instrumento de domínio 
da paisagem, tomando-se esta como 
base trabalhável, fonte estável de 
recurso e, portanto, lugar propício a 
residência. A natureza segregadora e
hierárquica deste processo evolutivo 
evidencia-se pelo ordenamento
do solo, arquitectonicamente 
circunscrito – a propriedade.
Ultrapassada a necessidade básica
de subsistência, abria-se margem
ao cultivo projectado no tempo,
isto é, à producção de excedente.
Jaz, neste momento, a semente de 
uma ideia de riqueza. A atribuição 
de valor à matéria, conversão 
virtual apontada a um processo de 
troca, suscitaria, inevitavelmente, 
o surgimento de monopólios e 
consequente desenvolvimento
de um espírito competitivo.
Identifica-se, deste modo, durante
a revolução neolítica, no seguimento 
do advento agrícola, a génese
de um capitalismo primitivo.



Nem horizontalmente 
(territorialmente),
nem verticalmente
(no espaço aéreo)
a densidade e
a concentração são eternas.
Elas advêm do carácter
centrípeto do capitalismo.

Rodrigues, 1975: 64
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[…] o jardim inglês não provém de 
uma imitação do campo. […] é o 
resultado da manipulação e reunião 
no espaço […] de produtos naturais 
seleccionados, com vista a suscitar 
diversos efeitos de natureza filosófica 
no homem culto […] a estetização 
da natureza encobriu e legitimou 
uma transformação radical das 
relações de produção, […] uma nova 
repartição dos bens imóveis; a forma 
do território exprimia, claramente, 
os conteúdos socioeconómicos do 
liberalismo nascente.

Corboz, 1983: 29

A destruição dos campos abertos 
enquanto espaço político ocorreu […] 
com a emergência de […] mercados 
que exigiam ser alimentados. […] 
Quando as terras foram divididas em 
parcelas, […] por propósitos externos 
à comunidade, a aldeia foi destruída. 
[…] o comum desapareceu e o 
espaço enquanto “nosso” tornou-se, 
grosseiramente, “meu” e “teu”.

Lerup, 1977: 117

Com a ascensão da propriedade 
enquanto bem social fundamental, 
já não se tratava de uma prática 
auto-assumida, mas antes uma 
condição ética e moral, cujo objectivo 
era assegurar o controlo social e 
promover a dedicação ao trabalho. 
A propriedade privada e sua 
acumulação tornaram-se […] numa 
espécie de instigação transcendental, 
para que as pessoas fossem mais 
focadas e, portanto, dependentes da 
sua condição económica.

Aureli, 2013: 28

Constroem-se nomes, rácios, slogans, 
logos, mas nunca se funciona sem a 
associação a imagem(s), a paisagem(s) 
ativadas por texto ou desenho, já 
não através das expressões clássicas 
contemplativas mais elaboradas da 
poesia e da pintura, mas, no fundo, 
sempre em busca e construção da 
aura do objeto artístico […] ou, se 
assim o quisermos, imagens de 
marca. A isso somamos um conjunto 
de experiências alheias […] que se 
esvanecem quando logramos visitá-
las presencialmente com o exercício 
de todos os nossos sentidos, para 
depois ressurgirem, misturando e 
relativizando as verdades da nossa 
experiência, manipulando a nossa 
memória e os nossos sonhos, a nossa 
forma de interagir com a realidade.

Rossa, 2015: 484-485

Os itinerários […] vivem-se no 
presente […] materializados […] por 
um ecrã que apresenta actualizações 
ao minuto do progresso da aeronave. 
[…] o piloto torna isto explícito de 
modo algo redundante: ‘A cidade de 
Lisboa encontra-se visível do lado 
direito do avião’. Na verdade, não 
há nada a ser visto: uma vez mais, o 
espectáculo é uma mera ideia […]

Augé, 1992: 104

[…] o capital viaja ligeiro, apenas com 
bagagem de cabine – uma pasta, um 
computador portátil e um telemóvel. 
[…] A velocidade de movimento 
tornou-se num importante, quem sabe 
o primordial, factor de estratificação 
social e hierarquização dominante.

Bauman, 2000: 150-151



69

A partir dos primórdios da prática 
agrícola, a paisagem foi sendo 
progressivamente submetida a 
processos de transformação.
A abstracção da terra desenvolveu-
se através de exercícios sucessivos
de demarcação, inaugurando
relações sobre um solo contínuo
que, atravessado por um limite, 
assim se dividia em dois. Gerava-se, 
portanto, um estado de adjacência, 
tensão possessiva entre lados.
O parcelário evidencia, deste modo, 
a assimilação geométrica da natureza 
e subsequente conversão matemática 
de uma fracção terrena em fracção de 
um mercado, isto é, em propriedade.
Posteriormente, a paisagem seria 
novamente sintetizada, então 
transfigurada em objecto de 
contemplação. A sua apropriação, 
enquanto tema estético de 
representação, serviria o desejo
de uma elite, que nela veria
reflectida a sua própria majestade.
A monumentalidade do meio 
envolvente seria cenário ideal da 
ostentação. A pintura transpunha-se 
para o interior dos aposentos,
exposta à disposição do olhar. 
Eventualmente, dada a rigidez do 
quadro, a vista atravessaria a janela. 
Colher-se-iam os elementos que, 
devidamente plantados segundo um 
desenho de exterior, deleitariam os 
sentidos ao longo da promenade real.
O moinho sugere-se como 
arquitectura de convergência das 
referidas fronteiras de domínio 
paisagístico. A sua funcionalidade é 
reveladora do papel da tecnologia na 
aceleração do rendimento do solo, 
enquanto a imagem é icónica de uma 
perspectiva romântica da ruralidade,
a fantasia bucólica de um postal.

A utilidade de um moinho de vento 
baseia-se na absorção de energia 
eólica e subsequente tradução em 
energia giratória. A porção externa 
desta estrutura consiste numa 
armação cruzada de velas.
Quando a massa de ar em movimento 
é refreada pela superfície têxtil,
o dispositivo entra em acção.
O movimento é conduzido em 
direcção a um mecanismo interno, 
cuja rotação possibilita, enfim, a 
moagem de grão ou recolha de água. 
O advento da industrialização
tornaria obsoletas semelhantes 
soluções de aproveitamento 
energético, largamente ultrapassadas 
pela eficácia da máquina a vapor. 
No entanto, a engenharia do moinho 
seria esboço de desenvolvimento 
de outras tecnologias. Enquanto 
ferramenta de rentabilização de 
um agente da natureza, considera-
se invenção fundamental de uma 
propriedade sobre o ar.
A lógica mecânica do moinho 
seria, futuramente, invertida. 
Estabelecendo-se o motor interno 
como fonte energética, a hélice 
transformar-se-ia em instrumento
de propulsão. A aceleração constante 
permitiria então, ao passageiro dessa 
arquitectura, levantar vôo.
O avião é máquina proprietária a 
duas mãos. Para além da aquisição 
do plano espacial superior, epitomiza 
o engenho humano no domínio do 
tempo via conquista de distância, 
reduzindo a superfície terrestre a
uma sequência de eixos horários.
O privilégio do espectáculo aéreo, 
do contacto com outros lugares, é 
reservado aos detentores de bilhete, 
passaporte, visto de trânsito, capital. 
Acima de tudo, perfil cosmopolita.



As sociedades animais […] crescem 
até que uma densidade-limite é 
atingida, criando-se uma crise que 
deverá ser resolvida no sentido 
de assegurar a continuidade da 
sociedade. […] todos os animais 
têm uma necessidade mínima de 
espaço, sem a qual a sobrevivência é 
impossível. Este é o “espaço crítico” 
do organismo. Quando a população 
aumenta de tal modo que já não se 
encontra espaço crítico disponível, 
surge uma “situação crítica”. O modo 
mais simples de lidar com a situação 
é remover alguns indivíduos.

A implosão da população mundial 
em direcção às cidades está a criar 
uma série de ralos comportamentais 
destrutivos, mais letais que a bomba 
de hidrogénio. O ser humano vê-se
confrontado com uma reacção 
em cadeia, sem conhecimento 
praticamente nenhum da
estrutura dos átomos culturais
que a produzem.

Hall, 1966
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[…] dedicaram-se a tornar as paredes 
transparentes, as sinuosas passagens 
lineares e bem sinalizadas,
os corredores bem iluminados. 
Também produziram manuais e 
instruções directas e objectivas […] 
sobre que direcções tomar e quais 
evitar. Fizeram tudo isto para vir a 
descobrir, afinal, que o labirinto se 
encontra firmemente implantado […]

Bauman, 2000: 138

[…] o que se encontra ausente no 
urbanismo moderno é um sentido de 
tempo – não um tempo nostálgico, 
mas um tempo voltado para o 
futuro, a cidade compreendida 
enquanto processo, a sua imagem em 
modificação através do uso […] feita 
de antecipação, aberta à surpresa.

Sennett, 2006: 1

Pois uma cidade é sempre […] um 
conjunto inapreensível no seu todo, 
um labirinto, um dédalo de múltiplas 
possibilidades […] Tudo na cidade 
remete para a multidão […] numa 
série de projecções comunitárias que 
permitem esquecer a estranheza e a 
ameaça […] convertendo […] o eu no 
outro e o outro no eu.

Araujo, 2015: 54

[…] as práticas de planeamento 
moderno […] criam limites rígidos, 
sem qualquer porosidade. […]
Ao privilegiar o centro, fragilizamos 
as complexas interacções necessárias 
à união dos diferentes grupos 
humanos que a cidade contém.

Sennett, 2006: 4

A gravidade da situação dos sem-
abrigo revela-se pelo facto de, ao não 
possuírem casa, terem perdido o seu 
direito à vida privada e à intimidade. 
[…] converte-os em marginais, 
degrada-os humanamente e torna-os 
totalmente frágeis e vulneráveis.

Montaner, Muxí, 2011: 188

[…] um mundo onde os ricos são 
cada vez mais ricos e pretendem 
viver o mais afastados e isolados da 
pobreza […] A monstruosa realidade 
dos bairros fechados aponta para um 
mundo neo-feudal, de uns poucos que 
mantêm o privilégio, amuralhados 
pela força e controlo […]

Montaner, Muxí, 2011: 90

Vivemos um tempo de cadeados 
patenteados, alarmes anti-roubo, 
arame farpado, vigilância de bairro 
e segurança; de ‘jornalistas’ de 
tabloids, em busca de conspirações 
para povoar de fantasmas o espaço 
público, sinistramente vazio de 
actores, em busca de […] ‘pânicos 
morais’, ferozes o suficiente para 
libertar o medo e raiva acumulados.

Bauman, 2000: 38-39

A linguagem política é naturalmente 
espacial (nem que seja pelo uso dos 
conceitos de esquerda e direita), sem 
dúvida, devido à sua necessidade de 
pensar simultaneamente a unidade 
e a diversidade; e a centralidade é a 
mais aproximada, […] mais material 
expressão deste constrangimento 
intelectual, dual e contraditório.

Augé, 1992: 64
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O oásis, miragem passageira no 
deserto do lugar, é raridade espacial 
que quebra a monotonia migratória. 
Balanço entre um corpo de água 
subterrâneo e um pedaço de solo 
que, entre si, geram um acaso 
fértil. As raízes da sua reproducção 
antropogénica identificam-se nos 
primeiros povoados agrícolas, 
no inaugurar de uma relação de 
permanência com o meio, por 
aproximação à fauna e à flora locais
e sua eventual domesticação.
Das implantações primitivas, subsiste 
o ordenamento geométrico do 
território e subsequente apropriação 
das partes. A metrópole traduz o 
culminar de um processo evolutivo 
cujas origens remontam, assim,
às comunidades proto-urbanas.
A promessa de prosperidade 
económica vinculada a um ideal de 
cidade, forma por excelência do 
coabitar em sociedade, caracteriza, 
então, o oásis alegórico.
A aceleração do êxodo rural, 
catalisada pelo advento industrial, 
permite preconizar que a quase 
totalidade da população mundial 
habitará, em breve, um meio urbano, 
sublinhando-se urgente o debate 
sobre os fenómenos de concentração 
de capital que se verificam nos focos 
populacionais, cujo efeito magnético 
resulta em saturação demográfica 
e se reflecte, inevitavelmente, na 
paisagem construída. Verifica-se 
uma reiteração de eixos viários, 
esquartejante do meio, que consolida 
relações entre espaço público e 
privado declaradamente opacas. 
A tendência de encerramento e 
compartimentalização do edificado
no núcleo urbano repercute-se, 
também, num plano antropológico.

A pressão centrípeta de 
desenvolvimento arquitectónico 
reflecte-se no agravar de um 
panorama hierárquico, ao nível do 
quadro social, sendo a distribuição 
proprietária claramente reveladora 
dos desequilíbrios em questão.
O potencial de aquisição de 
património estabelece uma ruptura 
que distingue, em termos de absorção 
do espaço habitável, a alta iniciativa 
privada do menor poderio económico.
A riqueza da actividade central é, 
portanto, delimitada por processos 
selectivos, excludentes de 
determinadas faixas demográficas. 
Estas vêem-se de fora, no seio 
da própria cidade, apartadas das 
classes isoladas em fortalezas 
privadas. A cimentação obsessiva 
de traçados proprietários resulta 
numa experiência hostil do ambiente 
construído, na ostracização edificada 
de grupos subalternos e minoritários. 
Anula-se, deste modo, a possibilidade 
de cruzamento de narrativas humanas 
que, efectivamente, partilham o lugar, 
constatando-se que a sua coexistência 
será apenas um acaso passageiro, 
uma mera coincidência temporal, 
totalmente desfasada no espaço.
Um cenário asséptico, em conflito 
com a natureza imprevisível, diversa
e contrastante, que é verdadeira 
fortuna do viver em sociedade.
O desenho dos centros solidifica 
distâncias, relegando aos marginais 
uma vida de escassez, reservando 
aos privilegiados o monopólio 
decorrente de um assentamento 
confortável. A tensão emergente 
do oásis contemporâneo surge da 
oposição entre o seu traço rígido e 
os fluxos labirínticos que ameaçam, 
perpetuamente, o seu colapso.



[…] generaliza-se uma instituição 
que permite paisagear o mundo 
com poucos gastos: o observador. 
Estabelece uma relação fixa entre 
um dado ponto do território e todos 
os que se podem avistar a partir do 
mesmo. O observador transforma a 
paisagem em figura, fixa-a num lugar 
comum, socializa-a na banalidade; 
em poucas palavras, torna-a invisível, 
dado constatar-se que resulta 
conforme à sua reprodução.
Quanto mais longe alcança a mirada, 
quanto mais panorâmica se torna, 
mais satisfaz a necessidade de 
dominar, opondo de forma irrisória 
o indivíduo e a massa do planeta. 
O observador, centrífugo como é, 
constitui o contrário de um lugar.
Mas também é centrípeto, já que […] 
aí recebe, tal como o soberano do alto 
do seu palco real, a homenagem da 
Natureza, reunida a seus pés e ante
a qual se exibe.

Corboz, 1983: 32
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Observando Manhattan desde o
110º piso do World Trade Center.

Sob a névoa revolvida pelos ventos, 
a ilha urbana, um mar no meio do 
mar, eleva os arranha-céus sobre Wall 
Street, afunda em Greenwich, ergue-se 
novamente nos cumes do Midtown, 
passa tranquilamente sobre o Central 
Park e ondula, finalmente, em 
direcção ao longe, além do Harlem. 
Uma maré de verticais. A agitação 
é momentaneamente detida pela 
visão. A massa gigantesca imobiliza-
se perante os olhos. Transforma-se 
numa texturologia na qual extremos 
coincidem – extremos de ambição 
e degradação, oposições brutais de 
raças e estilos, contrastes entre os 
edifícios de ontem, já transformados 
em caixotes de lixo, e as erupções 
urbanas de hoje, que bloqueiam o 
seu espaço. Ao contrário de Roma, 
Nova Iorque nunca aprendeu a arte 
de envelhecer jogando com todos 
os seus passados. O seu presente 
inventa-se a si mesmo, de hora a 
hora, ao descartar os feitos prévios, 
desafiando o futuro. Uma cidade 
composta de lugares paroxísticos 
em relevos monumentais. Nela, o 
espectador poderá ler um universo 
em constante explosão. Nela se 
encontram inscritas as figuras 
arquitectónicas do coincidatio 
oppositorum, antes desenhadas em 
miniaturas e texturas místicas. Neste 
palco de betão, aço e vidro, recortado 
entre dois oceanos (o Atlântico e o 
Americano) por um corpo de água 
frígido, as letras mais altas do mundo 
materializam a gigante retórica do 
excesso, em despesa e produção.

[…]

Ser elevado ao cume do World Trade 
Center é ser elevado além do alcance 
da cidade. O corpo já não se encontra 
preso pelas ruas, que o volteiam e 
revolteiam de acordo com uma lei 
anónima; nem se encontra possuído, 
seja manipulador ou manipulado, 
pelo alvoroço de tantas diferenças 
e o nervosismo do trânsito nova 
iorquino. Quando sobe lá acima, 
deixa para trás a massa que persiste, 
que mistura em si mesma qualquer 
identidade de autor ou espectador. 
Como um Ícaro voando sobre estas 
águas, ignora os artifícios de Dédalo, 
em labirintos móveis e infinitos, lá ao 
fundo. A sua elevação transfigura-o 
num voyeur. Coloca-o à distância. 
Transforma o mundo encantado, pelo 
qual estava “possuído”, num texto 
que se apresenta diante dos seus 
olhos. Permite-lhe lê-lo, ser um Olho 
solar, mirando abaixo como um deus. 
Exaltação de um instinto escópico e 
gnóstico: a ficção do conhecimento 
relaciona-se com este desejo de ser 
um ponto de vista e nada mais.
Terá, enfim, que regressar ao espaço 
escuro onde as multidões se movem 
para trás e para a frente, multidões 
que, apesar de visíveis do alto, são 
elas mesmas incapazes de ver, lá em 
baixo? Uma queda Icariana. No 110º 
piso, um poster, como uma esfinge, 
endereça uma mensagem enigmática 
ao pedestre que, por um instante, se 
vê transformado num visionário:

É difícil estar em baixo,
quando se está em cima.

Certeau, 1984: 91-92
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A aceleração migratória em
direcção às metrópoles, 
progressivamente sentida a uma 
escala global, produz, nos centros 
urbanos, pressões significativas de 
aproveitamento económico do solo.
Nestes contextos, a materialização
do eixo vertical é proposta como 
rumo inevitável de resposta a um 
fenómeno de saturação demográfica.
O arranha-céus apresenta-se como 
ícone edificado desta interpretação 
da cidade. Vista como natureza 
permanentemente aberta ou 
inacabada, vincula-se ao seu 
projecto um potencial constante 
de crescimento, adoptando-se o 
lote como módulo de incremento 
latente. Na linha de pensamento 
empresarial do património, a 
tipologia mencionada retrata, em 
opulência construída, os fenómenos 
de concentração de capital que se 
verificam nos grandes núcleos.
A sobreposição desmedida de pisos 
pressupõe um determinado engenho 
estrutural, ancorado numa base 
fixa. A explosão vertical do objecto 
arquitectónico implica um propósito 
de permanência e o emprego máximo 
do panorama tecnológico acessível, 
dados garantidos por uma riqueza 
material subjacente, isto é,
o monopólio de um cliente.  
O miradouro constitui o monumento
de celebração desse poderio, 
proclamado num domínio total da 
paisagem, a derradeira perspectiva 
da envolvente. O detentor de posição 
sobranceira compraz-se duplamente 
com o fenómeno visual.
Afirma-se, enquanto ícone da 
composição vertical, como farol aos 
olhares terrenos. Notável presença à 
distância, foco de atenção espacial. 

Permite, simultaneamente,
a projecção desimpedida do olhar 
para o exterior, liberta das barreiras 
edificadas que toldam a experiência 
rasteira do ambiente construído.
Mirando em redor, estático no seu 
poiso, o observador diverte-se, ao 
longe, com o espectáculo quotidiano.
O quadro que se lhe depara 
contrapõe-se à rudeza sensorial que 
se impõe ao comum habitante, em 
movimento pelo espaço urbano. 
Decorrendo esta diferença de uma 
desigualdade de acesso vertical, 
sugere-se o corte como ferramenta
de diagnóstico dessa hierarquia.
Partindo do centro em direcção 
à periferia, revelar-se-á uma 
discrepância de cércea considerável, 
a qual, para além de elucidar o 
contraste de percepções sensoriais 
em andamento, permitirá a leitura 
análoga de outros desequilíbrios, 
nomeadamente, socio-económicos, 
entre residentes de polos extremos.
O efeito magnético da torre, enquanto 
foco de actividade e capital de uma 
localidade, região ou país, estabelece 
perímetros radiais de influência, 
fequentemente atravessados em 
trânsito ao ritmo de trabalho diário. 
As cisões evidenciam-se, portanto,
na vivência móvel do meio.
Os habitantes do plano inferior 
experienciam o passeio comprimido 
pela multidão, a opacidade 
ziguezagueante da infra-estrutura e o 
peso sombrio do edificado. Caos que 
desvanece à distância. Aos detentores 
de acesso ao último piso, afigura-se 
mera textura. Reserva-se a vista de 
pássaro, o fôlego do horizonte, a 
cidade abarcada num golpe de vista.
O miradouro é o muro que cimenta
a hegemonia panorâmica.



Um mundo no qual as pessoas 
nascem na clínica e morrem no 
hospital, onde proliferam pontos de 
trânsito e residências temporárias sob 
condições luxuosas ou desumanas 
(cadeias de hotelaria e ocupas, clubes 
de férias e campos de refugiados, 
favelas ameaçadas de demolição 
ou condenadas à longevidade 
deteriorante); onde uma densa rede 
de meios de transporte, os quais 
são também espaços habitados, 
se desenvolve; onde a praxe de 
supermercados, slot machines e 
cartões de crédito comunica sem 
palavras, através de gestos, um 
comércio abstracto, não mediado;
um mundo, portanto, rendido à 
solidão individual, à fugacidade,
ao temporário e efémero […]

Augé, 1992: 78



Deserto
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A periferia, olhando-se com os olhos 
emprestados do que aceita ser o 
centro, vê-se como indubitavelmente 
periférica, e essa perceção passa a ser 
a imagem que projeta de si própria 
e que o centro, não sem razão, se vê 
justificado a aceitar como verdadeira. 
O resultado é um círculo vicioso, uma 
tautologia tornada verdade factual. 
Para as culturas do globalizado 
centro, no entanto, há uma atitude 
complementar a esta, que é o outro 
lado da mesma moeda: só serem 
capazes de se verem a si próprias 
mesmo quando parecem estar a olhar 
as outras, desse modo reduzindo 
os horizontes da sua perceção num 
gradual solipsismo que transforma 
toda a diferença em semelhança.

Macedo, 2015: 42-43

É então muito significativo que, 
enquanto a arquitetura e urbanismo 
modernistas foram assumidos 
como a linguagem da utopia das 
independências […] também o 
sejam para a construção das utopias 
brancas das colónias […] elementos 
centrais do discurso urbanístico do 
segregacionismo racial. […] cidades 
com um urbanismo dual que, apesar 
da absoluta interdependência entre 
a cidade do betão ou do asfalto e o 
musseque ou o caniço, apenas tinham 
reconhecidas como cidade as áreas 
resultantes dessa utopia moderna 
[…] Tudo era e é, porém, uma 
cidade, nos casos mais expressivos 
[…] com dimensões metropolitanas 
e, por conseguinte, animadas por 
diversos centros de identidade com 
identidades nem sempre diversas.

Rossa, 2015: 512-513

[…] o crescimento da suburbanização 
e a segregação espacial das funções 
residenciais das funções profissionais, 
culturais e de interacção não têm 
deixado de estabelecer fronteiras 
[…] A experiência do lugar surge 
crescentemente subordinada à
lógica do movimento, da mesma 
maneira que, em numerosas políticas 
e planos urbanísticos, os sujeitos são 
tratados como utentes em contínua 
deslocação para outros destinos, 
incluindo a sua residência.

Fortuna, Silva, 2001: 443

Os nossos espaços urbanos 
proporcionam pouco entusiasmo 
ou variação visual e praticamente 
nenhuma oportunidade de 
construir um reportório cinestésico 
de experiências espaciais […] o 
automóvel conduz o processo de 
alienação, tanto do corpo como do 
ambiente, um passo mais longe.
Tem-se a sensação que o automóvel 
se encontra em guerra com a cidade 
[…] com a própria humanidade. 

Hall, 1966: 62-63

[…] os não-lugares são a verdadeira 
medida do nosso tempo, o qual se 
poderia calcular […] somando todas 
as linhas aéreas, férreas e rodoviárias, 
as cabines móveis chamadas ‘meios 
de transporte’ […] os aeroportos 
e estações de comboio, cadeias de 
hotelaria, parques de diversões, 
grandes armazéns comerciais e, 
finalmente, o complexo emaranhado 
de redes por cabo e sem fios que 
mobiliza o espaço extraterrestre […]

Augé, 1992: 79
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A expedição nómada trilhava caminho 
de sol a sol, percorrendo o deserto do 
lugar em demanda de sobrevivência. 
Hoje, a caravana move-se sobre rodas. 
A travessia, antes conduzida por 
contornos topográficos, faz-se agora 
em linha recta, urgência utilitária 
sobre minimalismo de alcatrão.
O ordenamento do meio, numa 
realidade pautada pelo ritmo febril 
da linha de montagem, desenvolve-
se integrando o movimento como 
parâmetro director do desenho,
tendo em conta o protagonismo 
adquirido pelo automóvel na
vivência contemporânea do espaço.
Neste sentido, a acomodação
do transporte torna-se responsável 
por um consumo considerável de
área praticável do solo.
O complexo urbano é, deste modo, 
compulsivamente absorvido por 
intervenções infra-estruturais, reflexo 
da exigência produtiva da sociedade 
industrial. A paisagem, drenada por 
um excesso de sobreposições viárias, 
um palimpsesto de velocidades, 
vê-se progressivamente diluída. Ao 
desaparecimento do espaço público 
contrapõe-se a difusão do espaço 
sobrante. Resulta um panorama de 
entretantos, cimentados ou móveis.
A sua afinidade reside no anonimato, 
no carácter passageiro do seu uso,
na natureza indiferente dos olhares 
que neles, eventualmente, se cruzam.
A segregação programática da 
cidade rasga distâncias consideráveis 
entre os locais de residência, 
lazer e trabalho. A dependência 
do núcleo coloca uma pressão 
considerável no habitante longínquo, 
obrigado a uma odisseia rotineira. 
A mobilidade afirma-se, portanto, 
como eixo divisório do quadro 

social, distinguindo-se o privilégio 
sedentário de uma condição central 
da deslocação forçada associada
à zona periférica, na qual se 
diferencia, adicionalmente,
o proprietário de veículo próprio
e o utente de transporte público.
A atracção económica das metrópoles 
traduz-se numa concentração de 
fluxos, numa saturação populacional 
constantemente balançada no limite. 
A implosão inevitável desses nós 
propaga a influência da máquina 
urbana num efeito centrífugo.
Irradia pelo território, contaminando 
a envolvente através de fenómenos 
extraordinários de suburbanização.
No entanto, sublinhando-se a 
discrepância orçamental entre 
projectos, a oposição do edificado 
é manifesta. A marginalização dos 
bairros sociais, de guetos e enclaves 
étnicos desenvolve-se em simultâneo 
à proliferação de propriedades 
fechadas e comunidades suburbanas 
com vigilância privada. Devidamente 
separadas, evidentemente, por
faixas de aço e alcatrão.
Constata-se, assim, o modo como a 
realidade periférica é subordinada 
ao centro, tanto pela precariedade 
da sua arquitectura, como pelo 
tempo de vida consumido na jornada 
quotidiana. A experiência da cidade 
entrega-se ao acaso, a uma teia de 
variáveis particularmente sentida, 
como veloz é o presente, em 
andamento. Destacada a situação 
económica, verifica-se que outros 
traços do actor social condicionam
a liberdade da sua vivência, sejam 
eles o género, a língua ou o credo.
O deserto urbano alastra-se, secando 
os lagos, os espaços de encontro e
de contraste, à sua passagem.



Se o enclave não puder expandir nem 
manter uma densidade saudável […] 
desenvolve-se um ralo. As normais 
capacidades das agências policiais 
não permitem lidar com ralos. […] 
Para além de deixar o ralo seguir 
o seu curso e destruir a cidade, 
existe uma solução alternativa: 
introduzir elementos de desenho 
que contraponham os efeitos nocivos 
do ralo, sem destruir o enclave 
no processo. […] Para aumentar 
a densidade numa população de 
ratos e manter espécimes saudáveis, 
coloca-os em caixas para que não se 
vejam, limpa-lhes as jaulas e dá-lhes 
comida suficiente. As caixas podem 
empilhar-se o número de pisos que 
se desejar. Infelizmente, os animais 
enjaulados tornam-se estúpidos, um 
preço bastante elevado a pagar por 
um super-sistema de arquivação!

Hall, 1966: 167-168



Andaime
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A sociedade que surge no século 
XXI não é menos ‘moderna’ do que 
a sociedade que surgiu no século 
XX […] O que a torna tão moderna 
quanto há cerca de um século atrás 
é o que distingue a modernidade 
de todas as outras formas 
históricas de coabitação humana: a 
compulsiva e obsessiva, contínua, 
imparável, permanentemente 
incompleta modernização; a 
esmagadora e indelével, insaciável 
sede de destruição criativa […] de 
‘saneamento do lugar’, em nome de 
um ‘novo e melhorado’ projecto; 
de ‘desconstrução’, ‘planeamento’, 
‘dissolução’, ‘incorporação’ ou 
‘redução’, tudo em prol de uma 
maior capacidade de fazer mais do 
mesmo no futuro – aumentando a 
produtividade ou a competitividade.

Bauman, 2000: 28

No cerne da história do capitalismo, 
‘menos é mais’ define a vantagem da 
redução de custos de produção. Os 
capitalistas sempre tentaram obter 
mais com menos. […] não se trata 
apenas de acumulação, mas também 
e especialmente, uma incessante 
optimização do processo produtivo 
rumo a uma situação na qual um 
menor investimento de capital 
corresponde a uma maior acumulação 
de capital. A inovação tecnológica foi 
sempre impulsionada pelo imperativo 
de redução de custos de produção, 
pela necessidade de assalariados. A 
própria noção de indústria baseia-se 
nesta ideia: ser industrioso significa 
ser capaz de obter os melhores 
resultados com o mínimo de recursos.

Aureli, 2013: 8

[…] a evolução da habitação ‘social’ 
moderna […] representa o ethos 
do sacrifício e trabalho árduo em 
nome da produção. […] Talvez a 
melhor encarnação deste modelo 
[…] seja a Maison Dom-Ino (1914) de 
Le Corbusier, um simples sistema 
estrutural de betão, passível de ser 
construído pelos próprios habitantes 
[…] providenciando às classes mais 
baixas uma propriedade mínima, 
que lhes permitiria tornarem-se 
empreendedores […] formar uma 
sociedade de proprietários em que 
até a mais pequena e aparentemente 
inútil propriedade seria tomada como 
oportunidade de investimento. […] os 
sujeitos são encorajados a aguentar 
más condições de vida, […] a tornar-
se micro-empresários da sua própria 
economia mínima.

Aureli, 2013: 31-33

A cidade e suas numerosas e 
anónimas estruturas permanecem 
um reflexo do sistema político e 
económico que flutua acima e além 
dos habitantes. O tímido resíduo da 
vida quotidiana das pessoas é varrido, 
limpa-se das mesas, bares e áreas 
intermináveis de chão. O reflexo das 
pessoas comuns, das suas vidas, não 
se encontra na cidade administrativa.

Lerup, 1977: 142

[…] a ingenuidade faz a mais […] 
traiçoeira condição parecer familiar 
e segura, sendo que qualquer 
discernimento sobre a precariedade 
do andaime comporta desconfiança, 
dúvida e insegurança […]

Bauman, 2000: 42
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Tudo flui, tudo se move.
Nada é permanente,
excepto a mudança.
A sentença de Heráclito persiste, 
curiosamente, à passagem do tempo. 
O motor da modernização dela fez 
faísca, catalisando um movimento 
manifesto, um projecto de ruptura,
de aceleração contínua.
A máquina a vapor materializou uma 
fronteira, ditando o compasso de 
um futuro a construir. A velocidade 
automática, matriz da sociedade 
industrial, disparou o ritmo da 
fábrica, vinculando o labor humano 
ao ideal da eficácia mecânica.
O desenvolvimento da cidade 
contemporânea rege-se pelas 
directrizes da modernidade, num 
esforço constante de renovação,
reproducção, requalificação, 
reabilitação, revitalização.
O plano responde a uma encomenda 
obsessiva, a uma força capitalista de 
apropriação do solo e do património, 
resultante num espaço urbano 
saturado de andaimes, um céu 
povoado por guindastes.
A traducção construída de tamanha 
agitação, proliferando, é certo, à 
vista de todos, não será propriedade 
colectiva. A portada, mediadora de 
fluxos, tratará de garantir a selecção 
do público adequado ao programa 
que guarda. Ao sujeito interditado,
o interior permanece incógnito.
No entanto, ao operário que sobe 
ao topo do andaime, guarda-se uma 
prova vicariante da experiência. A 
perspectiva aérea do mundo é-lhe 
concedida, em horário de trabalho, 
pelo reflexo da fachada. Quadro em 
segunda mão que admira, de costas 
voltadas à paisagem. Ainda que se 
encontre do lado de fora, vislumbra, 

através do vidro, através
do outro, a vida lá no cimo.
Os andaimes repercutem-se pela 
cidade fora. Não são apenas estrutura 
secundária, arquitectura efémera 
ao serviço da arquitectura. São, 
na sua forma austera, símbolo da 
precariedade da casa povera.
A escassez de certas abordagens ao 
projecto “social” cimenta a imagem 
da pobreza, numa interpretação do 
estatuto económico como condição 
rígida. A natureza esquelética do 
andaime espelha a frieza dessa 
arquitectura, praticamente reduzida 
à nudez do elemento estrutural, 
composição interrompida no ponto do 
imprescindível. O desenho do interior, 
em busca patológica pelo espaço 
mínimo, transporta igualmente essa 
metáfora, como se a armadura óssea 
do habitante servisse de régua-limite 
à abertura de um vão. Por fim, à 
cadência cumulativa do andaime 
corresponde o empilhamento modular 
de fogos, a monotonia anónima de 
um acesso vertical, reflectida nos 
olhares que aí se cruzam sem, no 
entanto, se falarem.
Da observação dos fragmentos recém-
nascidos dos meios urbanos, por 
oposição aos edifícios condenados 
ao abandono, muito se retira de 
uma visão subjacente. O abismo 
económico que atravessa o corpo 
social exprime-se na linguagem 
da arquitectura. Nela reside, 
em permanência, um registo 
fiel das forças que, em tempos, 
propulsionaram uma cidade. 
Testemunho da resistência que 
o arquitecto foi capaz de travar, 
munido do peso do traço, frente à 
fúria impetuosa de uma modernidade 
líquida, em teimoso movimento.



É a fronteira quente, entre os bairros 
fechados dos ricos e os subúrbios 
da gente sumida na miséria; entre 
a cidade da opulência, com as 
montras cheias, a transbordar, e os 
bairros do Apartheid, dominados 
pela miséria. É o mundo da cápsula 
encerrada do automóvel e da 
habitação por trás de grades de 
protecção. O território percorrido 
em veículos todo-o-terreno, naqueles 
gigantescos Hummer que são donos 
das auto-estradas norte-americanas, 
um todo-o-terreno militar 
reformulado, símbolo das fronteiras 
e da agressividade: um ambiente 
cómodo, cerrado e em movimento, 
que desperdiça energia para sua 
climatização, que atropela carros e 
peões. Nestes tempos neomedievais, 
cada bairro com sua muralha e 
polícia privada, cada família num 
carro blindado, como se cruzasse 
um campo de batalha, cada grupo a 
ponto de enfrentar-se. É a fronteira 
quente, sempre prestes a estalar, a 
ser derrubada, a colapsar.

Montaner, Muxí, 2011: 92



Ou o cerco do meu bairro
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Os mass media servem de sistema 
de comunicação de mensagens e 
símbolos à população em geral. É sua 
função divertir, entreter e informar, 
assim como inculcar os indivíduos 
com os valores, crenças e códigos 
de comportamento que irão integrá-
los nas estruturas institucionais 
da grande sociedade. Num mundo 
de riqueza concentrada e enormes 
conflitos de classes, cumprir este 
papel implica propaganda sistemática.

A especial importância da propaganda 
no que Walter Lippmann refere como 
“manufactura de consentimento” […] 
já se tornou “um órgão regular de 
governo popular” […] aumentando 
constantemente de sofisticação […] 

[…] os media não funcionam 
do mesmo modo que o sistema 
propagandístico de um estado 
totalitário. Pelo contrário, permitem 
– aliás, encorajam – debate aceso, 
crítica e dissenso […]

A beleza do sistema […] reside no 
facto de tal discórdia e informação 
inconveniente serem mantidas dentro 
de limites, relegadas à margem […]

É muito mais difícil ver um sistema
de propaganda em funcionamento 
onde os media são privados e a 
censura formal ausente. […] onde os 
media competem activamente […] 
e se auto-retratam […] como porta-
vozes da liberdade de expressão e do 
interesse geral da comunidade. 

Vemo-nos, basicamente, como bons 
e decentes na vida pessoal, achando 
que as nossas instituições funcionam 
de acordo com a mesma benevolência, 
um argumento frequentemente 
persuasivo, apesar de se tratar de um 
transparente non sequitur.

[…] os media privados são mega-
corporações que vendem um produto 
(leitores e audiências) a outras 
empresas (agências publicitárias).
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O Consentimento

241 É difícil saber como reagir a um
clima cultural onde tais palavras 
podem ser proferidas, sem evocar 
qualquer reacção.

Herman, Chomsky, 1988



Separação Aperfeiçoada

1.
Toda a vida daquelas sociedades 
nas quais condições modernas de 
produção prevalecem apresenta-
se como um imenso acumular de 
espectáculos. Tudo o que em tempos 
era directamente vivido tornou-se 
mera representação.

2.
Imagens […] fundem-se numa 
corrente comum e a anterior unidade 
da vida perde-se para sempre.

3.
O espectáculo aparece simultâneo à 
própria sociedade […] onde toda a 
atenção, toda a consciência, converge.

4.
[…] é uma relação social entre 
pessoas, mediada por imagens.

6.
[…] domina quase todo o tempo 
passado além do processo de 
produção em si.

18.
É o oposto de diálogo.

10.
[…] uma negação da vida que 
inventou uma forma visual para si.

20.
[…] a reconstrução material da ilusão 
religiosa. […] não mais projectada
nos céus […] uma versão tecnológica 
do exílio dos poderes humanos
num “mundo-além” […]

32.
A função do espectáculo na sociedade 
é o fabrico concreto da alienação.

24.
[…] um monólogo ininterrupto de 
auto-elogio. […] todo o contacto
entre pessoas é agora dependente
da intervenção de uma tão 
“instantânea” comunicação […]

27.
[…] toda a actividade real foi 
forçosamente canalizada para a 
construção global do espectáculo.

28.
[…] um processo circular desenhado 
para produzir solidão.

29.
O espectáculo é meramente a 
linguagem comum que serve de 
ponte a esta divisão. Os espectadores 
encontram-se ligados por uma relação 
unidireccional ao próprio centro que 
mantém o isolamento entre eles. 

30.
A alienação e submissão do 
espectador, relativamente ao 
objecto contemplado (resultantes 
da sua actividade irreflectida) 
funcionam deste modo: quanto mais 
contempla, menos vive; quanto mais 
prontamente reconhece as suas 
próprias necessidades nas imagens de 
necessidade propostas pelo sistema 
dominante, menos compreende a 
sua própria existência e os seus 
próprios desejos. A externalidade do 
espectáculo com respeito ao sujeito 
actuante é demonstrada pelo facto 
de os próprios gestos do indivíduo já 
não lhe pertencerem […]

9.
Num mundo virado do avesso, a 
verdade é um momento de falsidade.

Debord, 1967



Espectáculo

13.

É o sol que nunca se põe
no império da passividade moderna.
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Não há nada de novo na falta de 
sentido do mundo […] mas sim 
na aparente vontade, explícita e 
intensa, […] de dar um significado ao 
presente […] é o preço que pagamos 
pela sobreabundância de eventos 
[…] que poderíamos denominar 
‘supermoderna’, para exprimir a sua 
característica essencial: o excesso.

Augé, 1992: 29

[…] os ecrãs do planeta transportam 
diariamente uma mistura de imagens 
[…] compondo, perante os nossos 
olhos, um universo relativamente 
homogéneo na sua diversidade.

Augé, 1992: 32

[…] ‘cultura de massas’ (um dano 
cerebral colectivo, produzido por 
uma ‘indústria cultural’ que semeia 
uma sede de entretenimento e 
divertimento, no lugar que […] 
deveria ser preenchido de ‘encanto 
pelo afecto e pela luz e de paixão
por fazê-los prevalecer’).

Bauman, 2000: 19

Solitário, entre muitos, o usuário de 
um não-lugar encontra-se em relações 
contractuais com o mesmo (ou com o 
poder que o governa). É relembrado, 
quando necessário, que o contracto 
existe. […] o passageiro acede ao seu 
anonimato somente após dar provas 
da sua identidade; após assinar (por 
assim dizer) o contracto. […]
Não haverá individualização
(nenhum direito ao anonimato)
sem verificação de identidade.

Augé, 1992: 101-102

O que parece estar em causa é uma 
redefinição da esfera pública, um 
cenário no qual se desenrolam 
dramas privados, colocados em 
exposição pública […] A definição 
corrente de ‘interesse público’, 
promovida pelos media e, no entanto, 
amplamente aceite por todos ou 
quase todos os sectores da sociedade, 
consiste no dever de encenar esses 
dramas em público e no direito do 
público de ver a performance.

Bauman, 2000: 70

A liderança foi substituída pelo 
espectáculo e a vigilância pela 
sedução. Quem dominar a (tele)
difusão, reina o mundo vivido, 
decide a sua forma e conteúdos. 
Ninguém precisa de forçar ou 
incentivar os espectadores a aderir 
ao espectáculo […] O acesso à 
‘informação’ (maioritariamente 
electrónica) tornou-se no direito 
humano mais zelosamente defendido 
e o crescimento do bem-estar na 
população em geral mede-se agora 
[…] através do número de casas 
equipadas com (invadidas por?) 
televisores. […] os noticiários são 
a celebração diária e constante da 
vertiginosa velocidade da mudança, 
da aceleração do envelhecimento,
da perpetuidade de novos inícios.

Bauman, 2000: 155

[…] quando muitas pessoas correm 
simultaneamente na mesma direcção, 
duas perguntas devem ser colocadas: 
do que será que correm atrás e
do que será que fogem.

Bauman, 2000: 81
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O devaneio urbano resume-se a
uma travessia constante de limites.
A face pública do edificado exerce 
mediação de fluxos entre o interior 
e o exterior, através de um processo 
selectivo do átomo social que aguarda 
entrada. Nestes termos, a sua 
aparente porosidade esconde
uma natureza segregadora,
para além de homogeneizante.
O usufruto de um programa é, 
frequentemente, reservado a uma 
faixa demográfica com poder de 
investimento. Assim, na ausência 
de animação gratuita, promovida no 
espaço público, gera-se, à partida, 
uma polarização imediata.
Ao potencial consumidor,
colocam-se outros obstáculos.
A arquitectura do espectáculo 
exige o firmar de um contracto 
comportamental à sua passagem.
A individualidade é cobrada à porta, 
preço de admissão necessário à 
participação na experiência colectiva. 
O acesso implica o negociar de 
fronteiras íntimas do sujeito, que 
adapta a sua fachada à do próprio 
edifício, crendo garantida a sua 
identidade a priori. Afinal, da
oferta massiva de escolha,
tomou uma decisão pessoal.
O carácter restritivo da “cultura” 
aprofunda-se, traduzido na monotonia 
da própria paisagem humana que a 
procura, reflexo de uma delimitação 
de nichos de lazer. A uniformização 
da audiência reflecte o isolamento 
dos espaços, que se autonomizam e 
encerram progressivamente. Nestes 
moldes, o cruzamento de diferentes 
realidades sociais inviabiliza-se.
Da sucessiva compartimentalização 
do edificado, da tendência 
introspectiva que ocasiona, decorre 

um esvaziamento do espaço público. 
A vivência da cidade torna-se um 
marasmo apolítico, onde o confronto 
e a resolução de conflito, peças 
essenciais à partilha de um lugar em 
coexistência, se extinguem. 
No entanto, a expansão do não-
lugar atravessa uma fronteira de 
aceleração recente, impelida por
um salto tecnológico.
A transferência do espectáculo para 
a tela portátil rupturou, de modo 
ainda incerto, a experiência social 
decorrente. A extraterritorialização 
da comunicação, vão aberto pelo 
telemóvel, percorre actualmente
uma evolução extraordinária.
O impacto do objecto é notável, tendo 
em conta a sua difusão a uma escala 
global. Promete-se como ferramenta 
de democratização da informação, 
enquanto porta de acesso a um 
arquivo universal de conhecimento, 
sublinhando-se o hipotético encontro 
e hibridação cultural que, nessas 
plataformas, se potencia.
No entanto, a omnipresença do 
espectáculo acarreta consequências 
manifestamente nocivas. 
Analogamente ao poder exercido 
em arquitectura, ao efeito de forças 
centrípetas e opacidade relativa ao 
exterior, o ecrã declara-se a moldura 
contemporânea que restringe, 
por convite, o livre movimento do 
pensamento, consumindo toda a 
vitalidade do espectador.
O espaço público restante, carente 
de actores sociais, de indivíduos, vê-
se meramente povoado por veículos 
virtuais, corpos em piloto automático, 
alheios ao chão que pisam.
O entretenimento é ininterrupto.
A dose diária de anestesia calcula-se 
em dados móveis.



Rosseau via o espectáculo em geral, 
e o teatro em particular, como 
perversos factores de corrupção 
e subordinação dos homens à 
frivolidade e ao divertimento, 
capazes de os fazerem perder o 
sentido da virtude colectiva: «As 
pessoas – afirma – julgam que se 
encontram umas com as outras no 
espectáculo, mas é aí que cada um 
se isola; aí esquecem-se dos amigos, 
dos vizinhos, daqueles que lhes são 
próximos, e deixam-se atrair por 
histórias, choram o infortúnio dos 
mortos e riem à custa dos vivos». 
Aos olhos de Rosseau, ao deslocarem 
a atenção dos sujeitos da vida real, 
o espectáculo e o teatro, tido como 
«antro de obscuridade», semeiam o 
tédio e a «inacção insuportável», pelo 
que apenas sujeitos «descontentes 
consigo próprios» podem sentir 
necessidade de um tal
«divertimento estrangeiro».

Fortuna, Silva, 2001: 409
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O termo ‘comunidade de vestiário’ 
capta adequadamente alguns dos seus 
traços característicos. Os visitantes 
do espectáculo aperaltam-se para 
a ocasião, obedecendo a um código 
sartorial distinto dos códigos diários 
– acção esta que, simultaneamente, 
distingue a visita como uma ‘ocasião 
especial’ e os torna, durante o 
evento, muito mais uniformes do 
que na sua vida fora do edifício. Foi a 
performance nocturna que os trouxe 
a todos aqui – independentemente do 
quão diferentes pudessem ser os seus 
interesses e passatempos durante 
o dia. Antes de entrar no auditório, 
deixam os casacos e anoraks […]
no vestiário do teatro (ao contar o 
número de suportes e cabides usados, 
poderá julgar-se quão cheia estará 
a casa e quão assegurado estará o 
futuro próximo da produção). Durante 
a performance, todos os olhares 
recaem sobre o palco; assim como a 
atenção de todos. Alegria e tristeza, 
riso e silêncio, salvas de palmas, 
gritos de aprovação e suspiros de 
surpresa são sincronizados – como se 
cuidadosamente escritos e dirigidos. 
Após o último descer da cortina, no 
entanto, os espectadores recolhem os 
seus pertences do vestiário, retomam 
o visual urbano e, uma vez mais, 
regressam aos seus diferentes papeis, 
[…] dissolvendo-se de novo […] na 
multidão variada que preenche as 
ruas da cidade, da qual emergiram 
algumas horas antes. As comunidades 
de vestiário necessitam de um 
espectáculo que apele a interesses 
semelhantes, latentes em indivíduos 
díspares que, então, se reúnem 
durante um intervalo de tempo […]

Bauman, 2000: 200

O Pnyx era um teatro a céu aberto […]
a cerca de dez minutos a pé da praça 
central de Atenas. Esculpido a partir 
de uma colina, […] assemelhava-se, 
formalmente, a outros teatros gregos 
e, tal como estes, proporcionava 
um espaço para danças e peças de 
teatro. […] Os oradores situavam-se 
no espaço aberto e circular, numa 
plataforma de pedra chamada bema, 
para que pudessem ser vistos por 
todos no teatro. Nas costas do orador, 
a paisagem mergulhava, de modo que 
as palavras pareciam flutuar, entre 
a massa de […] milhares de corpos 
reunidos e o céu aberto. O sol […] 
iluminava a cara do orador, de modo 
que nada nas suas expressões ou 
gestos era obscurecido. A audiência 
[…] distribuía-se em torno da bacia, 
em lugares atribuídos, sentando-
se os indivíduos junto de outros 
pertencentes à mesma tribo local.

Sennett, 1998: 17

[…] duas regras visuais organizavam, 
portanto, as […] reuniões […]: 
exposição – tanto do orador como 
da audiência entre si – e estabilidade 
posicional, entre o orador em pé e a 
audiência sentada. Estas duas regras 
sustentavam uma ordem verbal,
uma única voz proferindo.

Sennett, 1998: 18

As pessoas permaneciam situadas 
entre si […] até ao pôr do sol. […]
E um espaço tão disciplinador do 
olhar, da voz e do corpo tinha uma 
grande virtude: […] concentração da 
atenção num orador […] 

Sennett, 1998: 17
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O projecto do espectáculo 
traça termos inequívocos.
A arquitectura destaca-se na 
paisagem urbana, em linguagem 
monumental, opulenta, espelhando o 
drama e a tragédia que se agitam nos 
bastidores. A programação sintetiza-
se, modela-se num calendário, 
definindo a cadência ritual do cultivo, 
o horário a subtrair aos dias. O teatro 
tem lugares marcados.
A bilheteira exerce a triagem da 
audiência de acordo com um preço 
de admissão, mecanismo hierárquico 
que desvirtua a hipotética igualdade 
do círculo. Os cabides denotam, em 
padrões homogéneos, um código de 
vestuário, reflexo do jogo de pertença 
inerente à reunião social.
O evento baseia-se no consenso
de um intervalo de tempo,
na convergência espacial em torno
de um interesse comum. 
Cobrado o acesso ao interior, 
accionam-se os mecanismos de 
distribuição dos átomos. Seguem-
se as indicações de segurança, a 
mensagem gráfica que preenche 
as superfícies, os caminhos, 
devidamente sinalizados, em
direcção ao auditório de destino, 
estampado no bilhete, sobre 
coordenada numérica, pessoal e 
intransmissível. À entrada, a massa 
agita-se enquanto procura lugar, 
enquanto preenche, corpo a corpo, 
os espaços em branco no recinto, 
ajustando-se o traseiro colectivo aos 
contornos da arquitectura.
O burburinho prossegue, até que
uma voz se eleva. Anuncia-se o início 
do espectáculo. Silêncio.
O levantar da cortina marca o 
princípio de uma suspensão de 
tempo. Nesse limbo, cada um 

permanece fixado no posto que lhe 
foi designado, de olhar ancorado 
no palco. O foco espacial detém a 
atenção do grupo, fonte do
estímulo dramático que emana, 
radialmente, atravessando as camadas 
espectadoras. O contracto silencioso 
firmado à entrada estabelece que 
ao actor se consagre o privilégio 
da expressão em movimento, em 
retorno da docilidade e inacção da 
assistência, amarrada ao assento, em 
rígido voto de silêncio.
O efeito opressivo deste panóptico 
consentido é amenizado por 
momentos eufóricos de quebra de 
cena, devidamente coreografados, 
quando a estátua colectiva irrompe 
na inusitada emancipação de um 
aplauso. Durante a pausa entre actos, 
concede-se a breve deriva à casa de 
banho, ao bar ou qualquer outro 
pretexto para “esticar as pernas”, 
antes do regresso ao interior, onde se 
retoma o encaixe sentado.
O cair do pano anuncia o final do 
espectáculo. A forma rotunda do 
público dilui-se, reconfigurando-se 
linearmente em agitados corredores 
de saída. Antes do exterior, devolvem-
se dos cabides as roupas e as vozes. 
A atmosfera de grupo desfaz-se em 
despedidas. Prontos a voltar ao
tempo lá fora, a diluir-se na corrente 
do quotidiano, na dança casual
de corpos em colisão, flutuando
sem guião definido.
Perdura no âmago a paz escura do 
círculo, o silêncio apaziguador de 
um papel secundário, o conforto à 
medida de um lugar desenhado.
A cortina permanece suspensa, em 
sonhos, na mente do espectador, 
aguardando uma próxima para se 
despir novamente a seus olhos.



Vamos às ‘compras’ em busca 
das capacidades que precisamos 
para ganhar a vida e de meios que 
convençam hipotéticos empregadores 
que as temos; do tipo de imagem que 
gostaríamos de vestir e de modos de 
fazer os outros acreditar que somos 
o que vestimos; de modos de fazer 
os novos amigos que queremos e de 
modos de nos livrarmos de amigos 
passados que já não queremos; 
de modos de chamar a atenção e 
de modos de nos escondermos do 
escrutínio; de modos de espremer o 
máximo prazer do amor e de modos 
de evitar tornar-nos ‘dependentes’ do 
par; de modos de conquistar o afecto 
e do modo menos custoso de cortar 
os laços, assim que o amor desvaneça 
e a relação deixe de satisfazer; dos 
melhores expedientes de poupança 
para tempos difíceis e do modo 
mais conveniente de gastar dinheiro 
antes de o ganharmos; de recursos 
que permitam fazer mais rápido o 
que precisa de ser feito e de coisas 
para fazer, no sentido de preencher 
o tempo, então, desocupado; das 
comidas mais apetitosas e da dieta 
mais eficaz para nos livrarmos das 
consequências de as comermos; das 
aparelhagens hi-fi mais poderosas 
e dos comprimidos para as dores 
de cabeça mais eficazes. A lista de 
compras não tem fim. No entanto, 
por mais longa que seja, a opção de 
não comprar está ausente. E a aptidão 
mais indispensável, neste mundo de 
metas ostensivamente infinitas, é a do 
habilidoso e incansável comprador.

Bauman, 2000: 74
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[…] a relação entre o local e o global 
configura uma relação de estrita 
interdependência e, além disso, […] a
dialéctica […] está sobredeterminada 
por relações de poder, desde logo 
o poder de definir, que permite às 
formações hegemónicas atribuir 
a marca da universalidade ao seu 
próprio código […]

Ribeiro, A., 2001: 467-468

É perturbador avistar o slogan 
“EU SOU O QUE SOU” da Reebok, 
glorificado no topo de um arranha-
céus em Xangai. O Oeste põe em 
marcha, por todo o lado, o seu 
cavalo de Tróia favorito: a antinomia 
exasperante entre o eu e o mundo, 
o indivíduo e o grupo, entre apego 
e liberdade. […] não somente uma 
mentira, uma campanha publicitária, 
mas uma campanha militar, um grito 
de guerra dirigido contra tudo o que 
existe entre as coisas, contra tudo o 
que circula indistintamente, tudo o 
que as liga invisivelmente, tudo o que 
previne a completa desolação, tudo 
o que nos faz existir e assegura que 
o mundo […] não pareça uma auto-
estrada, um parque de diversões ou 
uma new town: puro aborrecimento, 
um espaço desapaixonado
mas bem ordenado, vazio, gelado,
onde nada se move além de corpos 
registados, automóveis moleculares
e comodidades ideais.

Comité Invisible, 2007: 32-33

[…] tudo numa sociedade de consumo 
é uma questão de escolha, excepto o 
impulso de escolher […]

Bauman, 2000: 73

[…] há por todo o lado uma 
estranheza, um sentimento tão 
banal […] que se torna a derradeira 
forma de familiaridade. O excesso 
metropolitano consiste neste misturar 
caprichoso de atmosferas definidas, 
indefinidamente recombinadas. […] 
deslizamos desta para a seguinte 
[…] ao som de uma espécie de ida às 
compras existencial, entre diferentes 
bares, pessoas, designs ou playlists.

Comité Invisible, 2007: 59-60

Cobrir o planeta de vidro serviria 
perfeitamente o cinismo da 
arquitectura contemporânea. […] 
tudo variações sobre o mesmo 
tema: transparência, neutralidade, 
uniformidade. Estes edifícios, 
massivos e fluídos, […] poderiam 
estar aqui, como em qualquer lugar.

Comité Invisible, 2007: 54

Numa sociedade sinóptica de viciados 
em compras/visualizações, os pobres 
não têm como desviar o olhar […] 
Quão maior a liberdade no ecrã e […] 
as tentações das montras […] mais 
profundo é o sentimento de realidade 
empobrecida, […] o desejo de provar 
[…] o êxtase de escolher. Quanto mais 
escolhas os ricos têm, menos tolerável 
para todos é uma vida sem escolha.

Bauman, 2000: 88

Os sem-abrigo representam os 
derrotados, os outros, as minorias.
A sua presença é incómoda, já que 
estão excluídos do consumo e, por 
isso, são considerados estranhos.

Montaner, Muxí, 2011: 188



109

O processo de definição pessoal e o 
exercício de livre-arbítrio subjacente 
baseiam-se numa resolução de 
conflito permanente, uma negociação 
contínua entre o sujeito e a matriz 
social em que se insere. Numa 
sociedade de consumo, o desenrolar 
de um excesso de possibilidades 
à disposição transforma a vivência 
quotidiana num jogo ininterrupto
de tomada de decisão. A frequência 
do recurso ao poder de escolha gera 
uma ilusão de afirmação identitária
na mente do consumidor.
A uma escala mais abrangente, 
observam-se fenómenos semelhantes 
de confronto entre especificidades 
locais e forças económicas externas. 
O choque, ao nível da esfera 
cultural, entre realidades endógenas 
e mecanismos globalizantes gera 
cisões evidentes, contaminando, 
inevitavelmente, a linguagem 
arquitectónica dos lugares.
O franchising descreve uma filosofia 
comercial que vinga através de
uma abordagem expansiva.
O detentor da marca sintetiza uma 
estratégia, um modelo de trabalho, 
uma propriedade intelectual, com o 
objectivo de apresentar o conjunto
de uma perspectiva instantaneamente 
funcional, adaptável e, portanto, 
apetecível no mercado. O aprimorar 
do módulo é fundamental, no sentido 
de torná-lo totalmente flexível,
isto é, passível de reproducção e 
eficácia, independentemente do 
contexto de intervenção. 
A imposição de modelos 
universalistas de interpretação da 
cidade contemporânea reflecte-se, 
de modo evidente, no panorama 
edificado. A proliferação da cadeia de 
consumo depende, imperiosamente, 

da sua banalidade imagética, tendo 
em conta que o sucesso do franchise 
implica o seu reconhecimento 
imediato, a comoção instantânea
de um logótipo. A difusão do ícone 
arquitectónico gera um mapa de 
familiaridade, promessa de bem-estar 
ao viajante, ao visitar um espaço déjà 
vu, templo de conforto consumível.
O comércio nativo, por contraponto, 
decanta-se em camadas de tempo, 
de maturação cultural. A sua 
especificidade é, geograficamente, 
enraizada, contrastando com o 
carácter descentralizado de modelos 
hegemónicos. A relação resultante é, 
naturalmente, antagónica, sendo que 
os termos da sua mediação revelam 
uma desigualdade de recursos, 
de capital, que se reflecte num 
desequilíbrio competitivo.
A máquina globalizante, 
propulsionada pelo motor neo-liberal, 
reconhece a diferença enquanto 
potencial travão a um projecto de 
crescimento, procedendo a absorvê-
la e transfigurá-la em comodidade, 
susceptível de encaixe em moldes 
lucrativos. A flexibilidade capitalista 
revela-se nesta capacidade híbrida.
A territorialidade da globalização
gera um sentimento de partilha 
ilusório, que mascara processos 
redutores e destructivos dos lugares 
e seus habitantes, através do slogan 
plástico de um mosaico inclusivo.
O fenómeno torna-se pessoal ao 
propagar-se, afectando localidades 
e indivíduos específicos, ainda que 
anónimos. Merece, deste modo, como 
sugere Boaventura de Sousa Santos, 
a denominação plural – globalizações 
– em alternativa ao signo 
propagandístico de um fanatismo 
económico – a globalização.



Seja o que for o comprar compulsivo/
viciante, é também um ritual diurno 
de exorcismo das terríveis aparições, 
de incerteza e insegurança, que 
continuam a assombrar as noites. 
É, de facto, um ritual diário: os 
exorcismos precisam de ser repetidos 
diariamente, dado que quase nada 
é colocado nas prateleiras do 
supermercado sem ser estampado 
com um prazo de validade e visto 
que o tipo de certeza à venda nas 
lojas faz pouco por cortar as raízes 
da incerteza que incitara o freguês 
a visitar às lojas à partida. O que 
importa, o que permite que o jogo 
continue – não obstante a sua 
evidente inconclusividade e falta 
de perspectivas – é a qualidade 
maravilhosa dos exorcismos: são 
eficazes e gratificantes, não tanto
por expulsar os fantasmas (raramente 
o fazem), como pelo próprio facto de 
se realizarem.

Bauman, 2000: 81-82
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O mundo cheio de possibilidades é 
como uma mesa de buffet repleta 
de pratos apetitosos, demasiado 
numerosos até para a mais ávida 
boca conseguir prová-los a todos. 
[…] o desafio mais penoso e irritante 
que se coloca aos consumidores 
é a necessidade de estabelecer 
prioridades: […] de renunciar
algumas opções por explorar […]

Bauman, 2000: 63

O cliente vagueia em silêncio, lê 
rótulos, pesa frutas e vegetais numa 
máquina que lhe dita o preço junto 
com o peso; depois dá o seu cartão 
de crédito a uma jovem tão silenciosa 
como ele […] que passa cada artigo 
pelo sensor de uma máquina 
descodificadora, antes de verificar 
a validade do cartão de crédito do 
cliente. Há um diálogo, apesar de mais 
directo, ainda mais silencioso, entre 
o detentor do cartão e o multibanco: 
insere o cartão, antes de ler as 
instruções no ecrã, de tom geralmente 
encorajador, mas por vezes incluindo 
frases (‘Cartão defeituoso’, ‘Por favor 
retire o seu cartão’, ‘Leia as instruções 
cuidadosamente’) que o chamam à 
atenção de modo bastante severo. 
Todos as mensagens que emanam das 
nossas estradas e centros comerciais, 
das esquinas da vanguarda do sistema 
bancário (‘Obrigado pela visita’, 
‘Boa viagem’, ‘Pedimos desculpa 
por qualquer inconveniência’) 
são endereçadas simultânea e 
indiscriminadamente a qualquer um 
de nós: fabricam o ‘homem comum’, 
definido como o usuário da estrada, 
da loja ou do banco.

Augé, 1992: 99-100

[…] os lugares de aquisição/consumo 
devem uma grande parte da sua 
atracção à colorida e caleidoscópica 
variedade de experiências sensoriais 
à disposição. Mas as diferenças no 
interior, ao contrário do exterior, são 
domadas, higienizadas, desprovidas 
de ingredientes perigosos – enfim, 
inofensivas. Podem usufruir-se sem 
medo: assim que o risco se retira da 
aventura, o que resta é diversão pura. 
Os espaços comerciais oferecem o 
que nenhuma ‘verdadeira realidade’ 
lá fora consegue: o equilíbrio quase 
perfeito entre liberdade e segurança.

Bauman, 2000: 99

[…] a pobreza de experiência não 
implica pobreza pessoal, nem mesmo 
abstinência da abundância de coisas e 
ideias que uma sociedade capitalista 
produz. […] a pobreza de experiência 
é precisamente o efeito desta 
abundância. Inundados por todo o 
tipo de informação, […] não podemos 
mais confiar na profundidade e 
riqueza da experiência humana. 
Vivendo num contexto de 
estimulação cognitiva constante, 
aquilo que experienciamos já não é, 
efectivamente, comunicável.

Aureli, 2013: 36-37

O que quer que aconteça dentro do 
templo de consumo tem pouca ou 
nenhuma influência no ritmo […]
da vida quotidiana que flui ‘fora de 
portas’. Estar num centro comercial 
produz a sensação de se ‘estar 
algures’. […] as idas às compras são, 
primeiramente, viagens no espaço […]

Bauman, 2000: 98
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O ritual do consumo materializa-se 
no templo de satisfação do desejo, 
não-lugar a que se retorna, 
a intervalos, para encetar nova 
odisseia de devaneio e decisão. 
A peregrinação aponta-se numa 
direcção concreta, destinada ao saciar 
da sede utilitária ou hedonística.
O acesso ao edifício comercial 
cobra um acordo à entrada. O voto 
silencioso da massa colectiva, que 
consente a partilha desse espaço-
tempo, encontra-se firmado na 
linguagem gráfica que preenche as 
superfícies. “Se todos seguirmos
as setas, sairemos ilesos”.
Os passos deixam-se guiar ao longo 
do percurso, devidamente sinalizado 
no chão, nas paredes, nos tectos. A 
escritura sagrada orienta a procissão 
em passadeira de supermercado.
A composição do interior desenrola-
se numa métrica repetitiva. Os pisos 
sucedem-se, em iteração, casados 
pela implantação simétrica de 
acessos rolantes e elevadores. Os 
vãos entaipam-se com multibancos. 
As vias de circulação multiplicam-
se, pautadas pela modularidade 
das montras que, em competição 
cromática, se ostentam, emergindo 
do vidro, projectadas sobre os 
corredores. O labirinto adentra-se 
casa a casa. Ordena as prateleiras, 
em padrões aprazíveis, conduzindo 
a visão por encanto. Implanta o 
produto, proclama o desconto, em 
estratagemas freudianos. A fila 
dissolve-se numa ponta, solidifica 
pela retaguarda. Prossegue a 
corrente, o fluxo de transferências.
Os corpos distribuem-se, alienados, 
pelo mobiliário “público”. Pelos 
bancos tracejados durante o caminho, 
dispostos longitudinalmente,

de costas com costas, evitando o 
cruzamento de olhares sentados. 
Pelas mesas que povoam as “praças”, 
ilhéus centrípetos, rapidamente 
limpos após o repasto, para dar
lugar a outros tabuleiros.
A cadência espacial reflecte-se na 
atmosfera sonora que paira por todo 
o mercado. Sobre o muzak de fundo, 
a percussão do sino de caixa, o rasgar 
do talão, consolidam a secção rítmica 
da orquestra, ao compasso de
nove noventa e nove.
O excesso de estímulo da paisagem 
comercial tinge a sua travessia de 
uma tonalidade onírica. À margem 
do mundo lá fora, não se deixa 
contaminar pela veracidade do sol. 
O tempo suspende-se, em limbo, 
como relógio surrealista derretendo, 
paralisado pela moldura de uma loja.
À saída, o pós-clímax, entre o 
banquete e a absolução. Defrontado 
com a simulação por excelência do 
livre-arbítrio, desafiado pela infinitude 
de portas que se abrem no santuário 
da ilusão de escolha, o consumidor 
compraz-se com a vitória sobre o 
labirinto, enquanto navega o
carrinho até ao carro.
No entanto, chegado a casa, de 
sacos cheios, bolsos vazios, debate-
se com sentimentos contraditórios. 
À passagem das horas, esmorece 
o êxtase da aventura. À luz fria do 
quotidiano, a matéria perde brilho. 
Revela-se prontamente obsoleta, 
suplicando para ser substituída.
O regresso é inevitável. O calendário 
profano rege-se por moda ou prazo 
de validade ou mera ansiedade.
O exorcismo deverá reproduzir-se, 
assiduamente, para que se mate a 
luxúria, antes que o vazio se instale.
Volte sempre.



O resultado da rebelião contra as 
normas […] é a agonia perpétua da 
indecisão, associada a um estado 
de incerteza sobre as intenções e 
movimentos dos outros à volta […] 
Os padrões e rotinas impostos por 
pressões sociais condensadas poupam 
os humanos dessa agonia: graças 
à monotonia e regularidade dos 
modos de conduta recomendados, 
os humanos sabem como agir a 
maior parte do tempo e raramente se 
encontram numa situação carente de 
sinais de trânsito, onde as decisões se 
tomam por responsabilidade própria, 
sem a noção tranquilizante das suas 
consequências, tornando cada jogada 
latente de riscos difíceis de calcular.

Bauman, 2000: 20



Hábito
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[…] uma organização consistente do 
tempo e do espaço. Este é o aspecto 
mais controverso do mosteiro, porque 
demonstra como esta instituição 
foi progenitora de instituições 
disciplinares como a prisão, o quartel 
militar, o hospital e a fábrica. […] 
o agendamento do tempo e a sua 
gestão constituem o alicerce de 
formas de produção modernas e 
contemporâneas. E, no entanto, a 
diferença entre as práticas ascéticas 
do mosteiro e o poder disciplinar 
dessas outras instituições […] é 
decisiva. A organização estrita do 
mosteiro não pretendia substituir a 
vida por uma lei, mas antes tornar a 
regra tão consistente com o modo de 
vida escolhido pelos monges que ela, 
como tal, praticamente desapareceria. 
Este aspecto do monasticismo é 
elucidado […] por Agostinho: dilige 
et quod vis fac – ama e faz o que 
quiseres. Por contraste à lógica das 
instituições disciplinares, ali, os fins 
não justificam os meios; mas antes, 
meios e fins coincidem perfeitamente.

Aureli, 2013: 24

Habitus, a síntese passiva do tempo 
como um presente vivo, é a memória 
das práticas no espaço. 

Teyssot, 2010: 146

O hábito e o esquecimento são os dois 
extremos do não-saber. O habitual, 
confortante na segurança garantida 
da proximidade das coisas e pessoas, 
perverte o olhar. A supressão do 
habitual é, portanto, um poderoso e 
perigoso momento de conhecimento.

Teyssot, 2010: 147

O desastre já aconteceu: reside em 
tudo o que teve de ser destruído 
[…] para que o trabalho acabasse 
como a única forma de existir. […] o 
trabalho triunfou totalmente […] ao 
mesmo tempo que os trabalhadores 
se tornaram supérfluos. […] Vivemos 
o paradoxo de uma sociedade de 
trabalhadores sem trabalho, onde o 
entretenimento, o consumo e o lazer 
apenas sublinham o vazio do qual nos 
devem, supostamente, distrair.

Comité Invisible, 2007: 46

Hoje, o trabalho encontra-se menos 
associado a uma necessidade 
económica de produzir bens do 
que a uma necessidade política de 
produzir produtores e consumidores 
[…] ocupação dominante de uma 
sociedade em que a produção já não 
tem um objecto […] Todos estes 
jovens a sorrir para as entrevistas de 
emprego […] Este enxame de gente 
que aguarda impacientemente para 
ser contratada […] é o resultado 
de uma tentativa de resgatar a 
ordem do trabalho através do ethos 
da mobilidade. […] A mobilidade 
consiste neste ligeiro desprendimento 
do eu, nesta desconexão mínima do 
que nos constitui, nesta condição de 
estranheza em que o ego se toma 
como objecto e se torna possível […] 
vendermos o sujeito em vez da mão-
de-obra, ser remunerados, não pelo 
que fazemos, mas pelo que somos, 
pelo nosso domínio magistral dos 
códigos sociais, pelos nossos talentos 
relacionais, pelo nosso sorriso e 
forma de nos apresentarmos. Este é
o novo standard de socialização.

Comité Invisible, 2007: 49-50
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A aceleração industrial repercute-
se na evolução da organização 
social do tempo. Os alvos lucrativos 
da empresa de producção são 
dependentes da planificação 
matemática da vivência quotidiana, 
no sentido de garantir-se a máxima 
eficácia do sistema. O equacionar 
de fracções temporais e resultados 
pretendidos projecta-se através de 
calendários e esquemas horários, 
mecanismos de delimitação de 
movimento que definem ritmos de 
acção apontados a metas produtivas.
A exigência exponencial da máquina 
traduz-se num consumo progressivo 
da totalidade do dia. A existência 
do trabalhador é notoriamente 
fragmentada, dividida entre o 
exercício da profissão, por oposição 
ao tempo desocupado. Testemunha-
se uma redução do habitar a mero 
negativo temporal do produzir.
É possível traçar a génese de 
fenómenos de ordenamento 
quotidiano às práticas desenvolvidas 
em comunidades monásticas. 
A filosofia ascética, despida de 
excessos, privada de bens materiais, 
renegando a propriedade e, nesse 
sentido, a participação no projecto 
social maior, preenchia os dias 
de espaço, para a reflexão e para 
o cultivo, em equilíbrio com a 
intimidade e partilha associadas 
à organização comunitária de 
pequena escala. Para além do 
espelho forma-função tão evidente 
nessa arquitectura, pela tradução 
peremptória de um programa 
ou uso específico de tempo num 
desenho claramente hierarquizado, 
a disciplina horária dos monges 
serviria, posteriormente, de protótipo 
à abordagem estratégica da fábrica.

A realidade contemporânea 
diverge radicalmente da descrita. 
A vivência metropolitana do tempo 
é violentamente incutida enquanto 
premissa de cidadania, externamente 
definida e forçada sobre o indivíduo, 
assim roubado da liberdade 
de indagação e busca de auto-
conhecimento. Ao trabalhador não se 
reserva momento de introspecção, o 
que distingue, evidentemente, a sua 
austeridade do ascetismo do monge. 
Sublinha-se o facto de o estilo de vida 
do último ser adoptado em livre-
arbítrio, por contra-ponto à imposição 
de um modelo sobre o primeiro.
O problema relativiza-se pela 
fantasia de familiaridade colectiva. 
A indiferença às patologias sociais 
é alimentada pelo entretenimento 
mediático, a abstracção diária da 
realidade, que assegura a cada 
átomo um sofrimento partilhado pelo 
organismo. A alienação simultânea 
transforma-se no elo de união entre 
prisioneiros, mecanismo empático 
alarmante, resultante em relações 
identitárias frágeis e fictícias.
A situação agrava-se com a 
extraterritorialização das fontes de 
informação. A mobilidade do objecto 
portátil, a proliferação de acesso 
à rede, a autonomia garantida por 
dados móveis, tornam o espectáculo 
omnipresente. O ecrã é porta virtual 
de entrada e saída, onde o sujeito 
toca a fronteira global, anestesiado 
por um sentimento monumental de 
pertença. A latência da maçaneta na 
ponta dos dedos imprime a natureza 
aditiva ao dispositivo, cimentando 
hábitos manifestamente nocivos. 
Corre-se o risco de se ficar preso 
entre lados do espelho, num limbo
de austera personalidade.



[…] o excesso de espaço correlaciona-
se com a contracção do planeta […] 
os nossos primeiros passos no espaço 
sideral reduziram o nosso próprio 
espaço a um ponto infinitesimal […] 
enquanto o mundo se vai abrindo 
perante nós. Encontramo-nos numa 
era caracterizada por mudanças 
de escala […] rápidos meios de 
transporte aproximam qualquer 
capital a poucas horas de viagem de 
outro […] imagens de todo o tipo […] 
proporcionam uma visão instantânea 
e, por vezes, simultânea, de eventos a 
acontecer do outro lado do planeta.

Augé, 1992: 31



Cela
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Como as moléculas em movimento 
que compõem toda a matéria, as 
coisas vivas movem-se e, portanto, 
requerem uma quantidade de
espaço, mais ou menos, fixa.
O zero absoluto, o fundo da escala, 
atinge-se quando as pessoas se 
encontram tão comprimidas que o 
movimento já não é possível.

Hall, 1966: 61

Os primeiros monges que decidiram 
viver juntos ocupavam cabanas 
individuais, dispostas em torno de 
um espaço central […] tanto estariam 
isolados como em contacto, em 
aglomerados idiorrítmicos. […] esta 
forma de monasticismo foi o viveiro 
do que, mais tarde, se tornaria 
numa tipologia fundamental do 
mundo moderno: a célula ou quarto 
individual. […] a representação, por 
excelência, da interioridade: é ali 
que o corpo individual encontra um 
espaço apropriado […]

Aureli, 2013: 20 

[…] a noção de conforto está ligada 
à alegada preferência do corpo 
por um estado não perturbado por 
distúrbios externos: o grau zero da 
excitação do corpo […] o conforto 
é igual à ausência de estimulação 
[…] uma espécie de leveza sensorial 
semelhante à “privação dos sentidos” 
[…] Este estado é definido como 
“bem-estar”. Atinge-se este “ideal” 
homogéneo pelo uso de aparelhos 
tecnológicos que garantem o controlo 
climatérico […], gestão da energia, 
ligação em rede […]

Teyssot, 2010: 159

De todos os padecimentos 
que passam pela discussão da 
arquitectura de todos os dias, aquele 
que parece mais comum e, talvez, 
menos trágico, é o “aborrecimento” 
[…] O tédio move-se para além dos 
limites físicos do corpo, para se 
revelar no intérieur, no quarto […] 
onde o espaço íntimo esconde o
corpo com as formas inquietantes
da familiaridade.

Teyssot, 2010: 154-155

Walter Benjamin […] observou 
como o mobiliário e o desenho de 
interiores foram impulsionados […] 
pela urgência dos habitantes em 
deixar as suas marcas, isto é, tornar 
o espaço de habitação familiar, 
reclamá-lo como seu. O resultado foi 
uma domesticidade forçada, na qual 
todo o objecto deveria dizer algo da 
vida dos habitantes. […] Benjamin 
compreendeu a dimensão subjectiva 
da propriedade privada, a qual 
comporta […] ganância e apropriação, 
mas também a ilusão de permanência, 
enraizamento e identidade.

Aureli, 2013: 35

Mas muitos, talvez a maioria, 
são nómadas sem saírem das 
grutas. Podem buscar o abrigo das 
suas casas, mas aí dificilmente 
encontram privacidade e, por muito 
que tentassem, nunca estariam 
verdadeiramente chez soi: os abrigos 
têm paredes porosas, perfuradas 
por toda o lado por fios inumeráveis 
e facilmente penetradas por ondas 
rádio omnipresentes.

Bauman, 2000: 155
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O movimento pela cidade é pautado 
por transições contínuas, entre a 
ausência de barreiras de um espaço 
aberto e a opacidade de um edifício. 
Da esfera pública à esfera privada, 
experiencia-se o atravessar de 
fronteiras em diversos estados físicos.
A arquitectura de habitação 
apresenta, enquanto traço 
fundamental, o limite entre um 
exterior partilhado e um interior 
exclusivo. O fogo abriga uma 
circunstância espacial doméstica, 
cuja intimidade, elemento nuclear a 
proteger, é, por sua vez, fragmentada. 
A tendência centrípeta de 
desenvolvimento do edificado 
cristaliza-se na unidade de habitação, 
representativa da sucessiva 
autonomização e encerramento do 
bloco, por oposição à dispersão de 
equipamentos pela paisagem urbana. 
A inteira autonomia do complexo 
é garantida por uma concentração 
de programas que descarta a 
necessidade de saída à rua.
O exercício de compartimentalização 
continua-se pela casa dentro. 
A territorialidade do habitar é 
sublinhada pela passagem de um 
acesso comum do edifício ao átrio 
de entrada no apartamento, onde 
se estabelece, igualmente, uma 
hierarquização proprietária dos 
espaços. A natureza colectiva da sala 
ou das zonas de refeição distingue-
as do quarto, em que cada percurso 
individual remata o final de um 
dia. Assim, a unidade mínima da 
arquitectura – a célula – isola
a unidade mínima do organismo 
social – o indivíduo.
A tipologia referida advém de uma 
herança monástica, surgindo da 
materialização de um espaço mental, 

associado a práticas ascéticas. Ali,
assegurava-se a intimidade do 
monge, o exercício meditativo da 
introspecção, por contraponto à 
experiência comunitária, celebrada 
num espaço central, um pátio. Se, 
originalmente, o minimalismo da cela 
teria como propósito o preenchimento 
de um tempo de reflexão, o esboço 
contínuo de uma personalidade,
a apropriação actual do modelo 
deturpa o projecto inaugural. 
Despida da dimensão de estudo do 
próprio, a célula mínima reduz-se 
a um espaço inerte, resguardo de 
contaminação exterior. O ascetismo 
transforma-se em mera alienação.
A consciência desse vazio pesa sobre 
o sujeito que, confrontado com a 
ausência de contornos do seu ego, é 
invadido por um instinto de ruptura 
do anonimato do contentor.
No entanto, a emancipação identitária 
encontra-se, inevitavelmente, 
amarrada a uma realidade 
consumista. O povoar material 
do interior reflecte uma tentativa 
desesperada e supérflua de 
auto-definição, através do teor 
emocional projectado nos objectos 
coleccionados. O antídoto à solidão 
exprime-se pela linguagem do 
excesso, que recalca o silêncio 
íntimo sobrepondo-lhe um ruído 
visual. A acumulação de coisas no 
espaço é promessa de familiaridade, 
reconfortante na sua presença 
habitual, na sua permanência, em 
notório contraste com a velocidade e 
a volatilidade que caracterizam a vida 
contemporânea. A cela, na sua rigidez 
e estaticidade, cimenta a impotência 
do átomo social, reprime a memória 
infantil do seu corpo, a nostalgia do 
devaneio “lá fora”.



O lugar encontra-se aberto a qualquer 
pessoa com caravana e dinheiro suficiente 
para pagar a renda. Os convidados vão 
e vêm; nenhum deles se interessa muito 
sobre o modo como o sítio é gerido, desde 
que lhes seja alocado um lote grande o 
suficiente para estacionar, desde que as 
tomadas eléctricas e as torneiras estejam 
em bom estado e desde que os donos de 
caravanas próximas não façam demasiado 
barulho e mantenham baixo o volume das 
suas televisões portáteis e colunas hi-fi ao 
escurecer. Os condutores trazem a casa, 
atrelada aos seus carros e equipada com 
todo o tipo de equipamentos que precisam 
para a estadia, que, de qualquer modo, 
pretendem que seja curta. Cada condutor 
tem o seu roteiro e horário. O que os 
condutores pretendem dos gerentes do 
sítio não será muito mais (mas também, 
não será menos) que ser deixados em paz, 
sem interferências. Em troca, prometem 
não desafiar a autoridade do gerente e 
pagar a renda quando devido. Dado que 
pagam, também exigem. Tendem a ser 
bastante intransigentes ao defender os 
seus direitos, mas, de resto, pretendem 
seguir o seu caminho e ficariam irritados 
se tal não fosse permitido. Em certas 
ocasiões, poderão protestar por melhor 
serviço; se forem frontais, vociferantes e 
resolutos o suficiente, poderão conseguir o 
que querem. Se se sentirem ludibriados ou 
considerarem as promessas dos gerentes 
por cumprir, poderão reclamar e exigir os 
seus direitos – mas não lhes passará pela 
cabeça questionar ou renegociar a filosofia 
de gestão do espaço, muito menos tomar 
a responsabilidade de o gerir. Poderão, 
no máximo, tomar uma nota mental para 
nunca mais regressar ao mesmo sítio e 
não o recomendar aos amigos. Quando 
partem, seguindo os seus itinerários, 
o lugar permanece praticamente como 
estava, indiferente a caravanas passadas, 
aguardando a vinda de outras; no entanto, 
se algumas reclamações continuarem a 
ser submetidas por coortes sucessivas de 
caravanistas, os serviços providenciados 
poderão modificar-se para impedir 
que descontentamentos recorrentes se 
pronunciem, novamente, no futuro.

Bauman, 2000: 23-24 



Ou a montra da minha casa
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A soledad, o sentir-se só e saber-se 
só, desprendido do mundo e alheio 
a si mesmo, separado de si, não é 
característica exclusiva […] Todo o 
ser humano, nalgum momento da 
sua vida, se sente só; e mais: todo o 
ser humano está só. Viver é separar-
nos do que fomos para ingressarmos 
no que vamos ser, futuro sempre 
estranho. A soledad é o fundo último 
da condição humana. O ser humano 
é o único ser que se sente só e o 
único que é procura de outro. A sua 
natureza […] consiste em aspirar a 
realizar-se num outro. O ser humano 
é nostalgia e busca de comunhão. 
Por isso, cada vez que se sente a si 
mesmo, sente-se como falta de outro, 
como soledad.

Paz, 1950: 211



La Soledad



A primeira expressão do ser 
humano, tal como o seu primeiro 
sonho, foi estética. O discurso 
era um clamor poético e não uma 
tentativa de comunicação. O ser 
humano primitivo, bradando as suas 
consoantes, projectou-as em gritos de 
deslumbramento e raiva perante o seu 
estado trágico, a sua auto-consciência, 
a sua impotência perante o vazio.
O primeiro bramido do ser humano 
foi uma canção. […]
O cão, solitário, uiva à lua. […]
O propósito do primeiro discurso 
do ser humano era fazer face ao 
desconhecido. O seu comportamento 
teve origem na sua natureza artística.

Newman, 1947: 59



Ego
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É na nossa incapacidade de viver 
a vida de um criador que reside o 
sentido da queda do ser humano. Foi 
uma queda da boa vida e não da vida 
abundante. […] Qual será a raison 
d’être, qual será a explicação do 
instinto aparentemente louco do ser 
humano em ser pintor e poeta, senão 
uma revolta contra a sua queda […] ?

Newman, 1947: 60

Essa obra de arte, que pretendemos 
moldar a partir das coisas friáveis 
da vida, chama-se ‘identidade’. 
Sempre que falamos de identidade, 
surge no fundo da nossa mente uma 
ténue imagem de harmonia, lógica, 
consistência: todas essas coisas 
que, do fluir da nossa experiência, 
parecem […] faltar. A busca de 
identidade é o esforço contínuo 
de conter ou abrandar a corrente, 
solidificar o fluído, dar forma ao 
amorfo. […] No entanto […] as 
identidades serão algo como pedaços 
de crosta, endurecendo […] sobre 
lava vulcânica, que derretem e se 
dissolvem de novo, antes que tenham 
tempo de arrefecer e assentar.

Bauman, 2000: 82-83

A individualização acarreta […] uma 
liberdade de experimentação sem 
precedentes – mas […] também a 
tarefa inédita de lidar com as suas 
consequências. O abismo entre o 
direito à auto-determinação e […] os 
parâmetros sociais que a determinam 
viável ou irrealista parece constituir 
a contradição fundamental da 
modernidade líquida […]

Bauman, 2000: 37-38

[…] o debate identitário que enfatiza 
a distinção […] conduz a isolamento, 
em vez de interacção. A nossa 
cultura prefere imagens claras, do 
sujeito e do contexto social. Por uma 
questão de clareza, […] sacrificamos a 
democracia – democracia no sentido 
Aristotélico dos diálogos, debates 
e deliberações partilhadas, que 
poderão abstrair-nos de nós próprios 
e da nossa esfera imediata de auto-
conhecimento e interesses.

Sennett, 1998: 24-25

Apesar de o ser humano ser um 
animal auto-domesticado, o processo 
de domesticação é apenas parcial. 
Testemunhamos isto nalguns 
esquizofrénicos que experienciam 
algo muito semelhante à reacção de 
fuga. Quando abordados de modo 
muito próximo, entram em pânico 
[…] referem tudo o que se passa ao 
alcance da sua “distância de fuga” 
como acontecendo, literalmente, 
dentro deles. Isto é, os limites do 
ego estendem-se para além do 
corpo. […] a percepção do ego tal 
como o conhecemos encontra-se 
intimamente associada a um processo 
de explicitação de fronteiras.

Hall, 1966: 11-12

A relação do ser humano com a 
envolvente é função do seu aparelho 
sensorial e do modo como este é 
condicionado a responder. Hoje, 
a imagem inconsciente do ego […] 
constrói-se a partir de […] fragmentos 
de feedback sensorial, num contexto, 
amplamente, fabricado.

Hall, 1966: 62
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A unidade mínima do espaço reduz 
o potencial locomotor de um corpo 
à sua ínfima essência, sobre ele 
exercendo uma pressão centrípeta. 
A distância íntima, estabelecida 
numa relação de proxémia, proposta 
por Edward T. Hall, traduz-se num 
limbo, entre os limites anatómicos 
de um sujeito e o outro, fronteira 
ao longo da qual as esferas de cada 
um se afastam e aproximam, numa 
ameaça constante de atravessamento. 
A integridade desse meio sugere-
se como reflexo da integridade do 
próprio. A negociação dos seus 
contornos será materialização 
física de uma identidade líquida, 
internamente esquiçada, que se 
projecta de modo centrífugo.
A definição da distância íntima 
revela-se variável de acordo 
com realidades sociais distintas. 
No próprio seio de cânones 
comportamentais culturalmente 
específicos, a diversidade de formas 
é correspondente à heterogeneidade 
de indivíduos, na medida em que 
qualquer pessoa constitui um milagre 
probabilístico, absurdo genético, 
acontecimento vivo. Transversal à 
espécie, no entanto, é o exercício
de delimitação individual dessa 
fronteira – a arquitectura do ego.
A manifestação de uma substância 
interna, vocalizada num brado 
existencial, é comportamento 
característico do ente consciente, 
necessidade básica de expressão
que subjaz ao ser humano.
A pureza desse instinto é notável 
nos seus primórdios, quando tal 
manifestação seria totalmente
despida de intenção utilitária ou 
comunicativa. O confronto com o 
vazio, a angústia daí decorrente, 

projectar-se-iam em direcção ao 
firmamento. O silêncio devolvido 
sublinharia a frieza da natureza, o 
derradeiro constatar da alienação. 
A força que anima esse espírito 
artístico, magma do ego que ameaça 
derrame, é propagada em direcção 
ao exterior. O auto-conhecimento 
dos contornos do “eu” decorre do 
acumular de experiências de erupção, 
que provocam o choque da esfera 
íntima com limites externos.
A definição identitária é traçada em 
paralelo ao fabrico da memória, 
baseada num padrão de gestos que, 
per via negativa, se descobrem em 
diálogo com o mundo.
A necessidade de relação com o 
outro, com o meio, nasce desta 
qualidade inata de extroversão.
A sensibilidade espacial associada, 
descrita a partir de um prisma 
proxémico, associa a natureza
interna do sujeito a perímetros 
externos de expressão física da 
mesma, no sentido de sublinhar as 
dimensões ocultas do ser vivo, que 
extravasam a sua anatomia.
Enfatiza-se, no entanto, o carácter 
fluído deste processo, na medida 
em que uma interpretação rígida do 
mesmo será ilusória e propiciadora 
de equívocos, nomeadamente, se 
o fenómeno, visto como estático, 
for equacionado com exercícios de 
definição identitária. Esta demonstra-
se, perpetuamente, inacabada.
Deparado com a evidência da solidão, 
o ser humano projecta-se sobre a 
realidade envolvente, em busca de 
antídoto à efemeridade do corpo. 
Caminha ao longo da fronteira, em 
sobreposição líquida com a paisagem, 
na esperança de encontrar, em 
silhueta, permanência.



A incapacidade geral de compreensão 
dos vários elementos que contribuem 
para o sentido espacial do ser 
humano poderá dever-se a duas 
concepções erróneas:

que para todo o efeito existe uma 
causa única e identificável;

que a fronteira do ser humano 
começa e acaba na pele.

Hall, 1966: 115

1

2



Pele
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O formal poderá definir-se como 
experiência de um limite, como 
relação entre um “dentro” e um 
“fora”. Por dentro, refiro-me à posição 
assumida pelo sujeito actuante; por 
fora, refiro-me ao datum, a situação,  
o estado das coisas onde age o 
sujeito. Acção versus situação […] 
são estes os polos ao longo dos quais 
a noção do formal se materializa. 
Assim, a forma constitui o limite 
implícito que existe, inevitavelmente, 
entre acção e datum – da abrangência 
dessa acção sobre o mundo.

Aureli, 2011: 30

As fronteiras da comunidade 
postulada, tal como os limites 
externos do corpo, separam o reino 
[…] do meio selvagem […] Tanto o 
corpo como a comunidade postulada 
são aveludados no interior e 
espinhosos e afiados no exterior.

Bauman, 2000: 184

Ao caminhar, o corpo é todo ele 
corpo, exposto ao meio, que ameaça, 
repetidamente, atacá-lo […] 

Truniger, 2013: 126

O corpo […] está a tornar-se na 
última linha de trincheiras, expostas 
a bombardeio inimigo constante, ou 
o último oásis entre areias fustigadas 
pelo vento. Daí a preocupação feroz, 
obsessiva, febril e exagerada com 
a defesa do corpo. O limite entre o 
corpo e o mundo exterior encontra-se 
entre as fronteiras contemporâneas 
mais atentamente policiadas.

Bauman, 2000: 183-184

Caminhar não consiste apenas em 
locomoção, mas é também uma 
forma de cognição. O andamento é a 
velocidade natural de um ser humano. 
[…] experiencia o seu meio como uma 
aventura fenomenológica à qual expõe 
todo o seu corpo, existencialmente.

Truniger, 2013: 126

Uma parede de tijolo, no lado 
norte de uma determinada rua, foi 
identificada como ponto de referência 
para os cegos, dado que irradiava 
calor sobre toda a largura do passeio.

Hall, 1966: 59

O toque é a sensação mais 
pessoalmente experienciada. Para 
muitas pessoas, os momentos mais 
íntimos da vida estão associados às 
texturas cambiantes da pele.

Hall, 1966: 62 

[…] detestavam sentar-se em cadeiras, 
mal estas eram desocupadas […] 
Não sabemos por que razão o calor 
do próprio não é questionável, mas 
o de um estranho, é. […] As pessoas 
parecem reagir negativamente a um 
padrão de calor que não seja familiar. 

Hall, 1966: 57-58

[…] o corpo permanece mortal e, 
portanto, transiente, mas a sua 
brevidade, limitada pelo perecimento, 
parece uma eternidade, comparada 
com a volatilidade e efemeridade 
de todas as referências […] que a 
modernidade líquida faz e desfaz […]

Bauman, 2000: 182



143

A pele constitui a barreira física 
de um corpo, muro que edifica a 
natureza material de um ser.
A fronteira anatómica estabelece a 
mediação entre o habitante líquido
de um interior e o oceano lá fora.
Veículo do ego, na sua efémera 
travessia pelo universo.
O fluxo aberto entre o sujeito e o 
meio tanto funciona com base em 
instrumentos conscientes como 
mecanismos reflexos.
A locomoção reflecte a velocidade 
de encadeamento entre o esboço de 
uma acção e a consequência motriz 
dessa vontade. A causalidade quase 
instantânea de um gesto demonstra 
a eficácia de uma rede neuronal que 
compõe a infra-estrutura química 
e eléctrica do corpo, matriz de 
comunicação cuja unidade mínima
é a sinapse. Por outro lado, é notável 
o funcionamento inconsciente do 
aparelho, que se regula de acordo 
com a identificação de oscilações 
relativas a um equilíbrio basal. 
Sublinha-se o carácter reflexo 
do corpo, sistema autónomo em 
coexistência com o ego somático,
que se revela, de modo evidente,
pelo instinto, catalisado em
cenário de sobrevivência.
Os seres humanos cruzam-se na 
deriva pelo meio. A cada hipotético 
encontro corresponderá um 
comportamento específico,
sendo que o debate entre egos se 
traduzirá na fluidez ou rigidez dos 
muros que os guardam.
Entre hostilidade e hospitalidade, 
gera-se um espectro de reacções, 
numa dança de proxémia em que se 
evidencia a presença, por ausência ou 
negativo, de um espaço entre corpos, 
in-between que acolhe a latência de 

um toque, o momento de pré-sinapse, 
entre afastamento ou aproximação.  
O cariz da fronteira íntima polariza-
se, entre a criação e a destruição. 
A relação sexual envolve o 
consentimento de uma visita, a 
afinidade de um diálogo no tacto. 
A vulnerabilidade nua revela a 
fragilidade do muro, cuja forma é 
despida por um vão amoroso.
Ao clímax contrapõe-se à dúvida
da concepção – o potencial de
fusão dos egos.
A arquitectura da descendência 
desenha-se pela sobreposição de 
traços desoxirribonucleicos, projecto 
modular que programa as pedras de 
um corpo. Curioso, diria Dawkins, o 
egoísmo genético que transporta a 
memória de muros passados.
Orgulho de arquitecto que busca, 
via selecção natural, a vitória em 
permanência do seu património.
Por contraste a um feito reprodutivo, 
o contacto entre seres traduz-se, 
num outro extremo, em destruição. 
Quando o embate gera verdadeira 
cisão, irrompe no transe hipnótico 
da violência. A pele é ameaçada 
pelo gesto invasivo, que descarta os 
contornos da esfera íntima do outro 
por afirmação de um traço individual. 
Duelo em volta de uma aberta, 
por onde enquadrar a faca. Trava-
se, por vezes, em cenário de total 
desequilíbrio, proclamando-se sempre 
triunfante o corpo dominante.
Será mera questão de tempo até 
que o desgaste, constante perfurar 
do muro, faça ceder o edifício, 
esvaziando-se o ego à sombra 
escarlate de uma ruína.
A morte, paciente, aguarda o tombar 
do corpo. Derradeira testemunha da 
nascença e queda do muro.



[…] a figura do inimigo foi 
transformada numa figura maléfica 
por excelência […] Dentro da opinião 
contemporânea generalizada, a 
palavra inimigo evoca um modo 
sangrento e pouco cívico de ser. 
[…] Por outro lado, as partes da 
sociedade que, confrontadas com a 
ordem actual da sociedade civil, se 
vêem numa posição de agonismo, 
já não compreendem o conflito 
como aceitação implícita de um 
homólogo, mas interpretam-no 
como antagonismo, como um 
conflito interminável, sem qualquer 
reconhecimento do adversário.
Dada esta mentalidade, devemos 
recordar-nos que a figura do 
inimigo […] é uma das grandes 
figuras existenciais da civilização 
humana. A noção de agonismo 
sugere, essencialmente, uma ideia do 
próprio, não como átomo neutro da 
sociedade, mas como parte activa, 
capaz de distinção, julgamento e 
acção, relativamente a algo declarado 
como seu oposto. A figura do 
inimigo é a forma, per via negativa, 
através da qual nos reconhecemos 
a nós mesmos. É impossível haver 
civilização sem o reconhecimento 
do inimigo, sem a possibilidade de 
divisão, diferenciação e decisão, 
inserida no espaço universal de 
coabitação – a possibilidade de 
decidir o próprio destino.

Aureli, 2011: 28-29
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Construir o Outro […] implica 
construir uma fronteira que dele 
me separa – a fronteira começa por 
ser antes do mais a linha imaginária 
sobre a qual se projecta a noção de 
diferença e a partir da qual se torna 
possível a afirmação da identidade.

Ribeiro, A., 2001: 468-469 

As crianças veem-se a si mesmas 
como o centro do mundo que as 
rodeia e todo o resto age em função 
das suas próprias necessidades e 
desejos. Mais tarde […] são forçadas a 
admitir que há outros centros com os 
quais têm de interagir para encontrar 
um ponto de equilíbrio possível entre 
estas forças internas e externas que, 
ora se atraem, ora se repelem. 

Tavares, 2015: 369

[…] a ‘realidade’ […] é a teimosa 
indiferença do mundo à minha 
intenção, a relutância do mundo 
em submeter-se à minha vontade, 
que se repercute na sua percepção 
enquanto ‘real’ – restritivo, limitativo 
e desobediente. Sentir-se livre de 
constrangimento, livre para agir de 
acordo com os próprios desejos, 
significa atingir um equilíbrio entre os 
desejos, a imaginação e a capacidade 
de acção: sentimo-nos livres, desde 
que a imaginação não ultrapasse os 
desejos em si, ao passo que nenhum 
destes dois ultrapasse a capacidade 
de acção. O equilíbrio poderá atingir-
se […] de duas maneiras diferentes: 
ora afinando ou reduzindo os desejos 
e/ou imaginação, ora expandindo a 
capacidade de acção do sujeito.

Bauman, 2000: 17

Definir uma contraparte significa 
lutar, conscientemente, por 
autonomia, de modo que, através 
deste gesto de corte, se reconheça 
também uma pertença intrínseca 
daquilo que nos separamos. […] a 
noção de agonismo – a contraposição 
de partes – funciona como um 
espelho crítico do eu através do outro 
[…] uma reivindicação colectiva de 
autonomia política implica declarar, 
primeiro, uma contraparte. […] é 
impossível reclamar autonomia sem 
perguntar, à partida, contra o que nos 
estamos a afirmar enquanto sujeitos 
políticos – enquanto partes.

Aureli, 2011: 28

Todo o indivíduo precisa da 
experiência de ser desafiado por 
outros, no sentido de crescer, etica 
e psicologicamente. O ser humano 
desenvolve-se, psicologicamente, 
a um ritmo de desorientação e 
recuperação. Um sentido estático 
do próprio e do mundo torna-se 
numa espécie de morte psicológica. 
Eticamente, encontros dolorosos e 
desconfortáveis com a diferença são 
o único caminho através do qual os 
indivíduos aprendem a ser modestos.

Sennett, 1998: 22

A área entre as casas é o domínio 
social – o terreno comum – e é o seu 
reconhecimento e significação como 
comum que importa, não apenas o 
facto de o in-between existir, como 
entidade física. A actualização do 
espaço é, portanto, uma interacção 
entre pessoas e coisas.

Lerup, 1977: 102
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Em livre analogia ao princípio de 
exclusão de Pauli, o qual descreve 
a impossibilidade de ocupação 
simultânea, entre electrões, de 
um estado quântico, sugere-se 
que o átomo social se encontra, 
permanentemente, isolado, 
constatando-se inconcebível um 
fenómeno de sobreposição entre 
corpos. A ausência de um espaço-
tempo comum inviabiliza a partilha
de um miradouro, firmando a 
perpétua distância que separa
um sujeito dos demais.
No entanto, a substância do ego 
avança e recua ao longo da linha de 
costa. Adopta conformações líquidas, 
reflectindo o desenho inacabado das 
margens, cujos contornos balançam 
entre o traço de um ser humano e 
a realidade envolvente. O alterego 
refere-se a um outro eu e, neste 
sentido, apresenta-se como dimensão 
indissociável do próprio.
O seu conhecimento é fundamental 
num processo de definição identitária. 
A significação do ego tanto pode 
desenvolver-se por desdobramento 
e transferência perspéctica ou, em 
alternativa, através de provas de 
contacto com o que é estranho.  
O meio de aproximação empática 
baseia-se na experiência vicariante 
do prisma alheio. Permite o 
enquadramento de uma situação e o 
convite a uma visão do mundo através 
da moldura. Ainda que a leitura 
ou interpretação do próprio, nessa 
circunstância, seja dela divergente, 
o esforço baseia-se na compreensão 
de outro estado sensitivo, relativo ao 
mesmo contexto. Trata-se de uma 
inversão de papéis, uma troca de 
posições momentânea. Para além da 
busca consciente da janela empática, 

o funcionamento involuntário 
do mecanismo reflecte-se pela 
repercussão de um estado emocional, 
quando a extroversão do sentimento 
é contaminante, por comoção.
Assim, através da empatia, saturam-
se linhas de semelhança e de 
identificação com o outro.
O conflito surge, igualmente, 
em cenários de encurtamento de 
distância. A estranheza de um 
cruzamento inicial com o outro 
agudiza-se quando os patrimónios 
humanos se evidenciam por 
contraste. Neste cenário, a activação 
de mecanismos defensivos 
comporta a sabotagem do potencial 
de diálogo. O embate com o 
desconhecido tanto pode tornar-
se frutífero e elevar duplamente a 
experiência, propiciando estados 
fluídos de troca e influência, como 
exprimir-se negativamente, em 
posturas fechadas, que produzem 
um encontro rígido. À cimentação 
obstinada dos egos contrapõe-se 
o seu esboço colaborativo. Deste 
modo, o confronto tanto promove 
interessantes relações de hibridação 
como outras, por oposição, nocivas.
A dualidade da evolução identitária 
evidencia a natureza inerentemente 
espelhada do ser humano. A agitação 
centrífuga do indivíduo debate-se 
com limites que não lhe pertencem, 
com a anatomia desse outro corpo, 
que devolve em eco o seu movimento. 
A bipolaridade palpita entre o 
desassossego líquido de um interior 
e a pressão centrípeta exercida pela 
nuvem de átomos universal.
O caminho solitário é a composição 
de estados do ego que resulta num 
quadro cubista da dança efémera com 
o alterego – a valsa do adeus.



Los Espejos

Yo que sentí el horror de los espejos
No sólo ante el cristal impenetrable
Donde acaba y empieza, inhabitable,
un imposible espacio de reflejos

Sino ante el agua especular que imita
El otro azul en su profundo cielo
Que a veces raya el ilusorio vuelo
Del ave inversa o que un temblor agita

Y ante la superficie silenciosa
Del ébano sutil cuya tersura
Repite como un sueño la blancura
De un vago mármol o una vaga rosa,

Hoy, al cabo de tantos y perplejos
Años de errar bajo la varia luna,
Me pregunto qué azar de la fortuna
Hizo que yo temiera los espejos.

Espejos de metal, enmascarado
Espejo de caoba que en la bruma
De su rojo crepúsculo disfuma
Ese rostro que mira y es mirado,

Infinitos los veo, elementales
Ejecutores de un antiguo pacto,
Multiplicar el mundo como el acto
Generativo, insomnes y fatales.

Prolongan este vano mundo incierto
En su vertiginosa telaraña;
A veces en la tarde los empaña
El hálito de un hombre que no ha muerto.

Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro
Paredes de la alcoba hay un espejo,
Ya no estoy sólo. Hay otro. Hay el reflejo
Que arma en el alba un sigiloso teatro.

Todo acontece y nada se recuerda
En esos gabinetes cristalinos
Donde, como fantásticos rabinos,
Leemos los libros de derecha a izquierda.

Claudio, rey de una tarde, rey soñado,
No sintió, que era un sueño hasta aquel día
En que un actor mimó su felonía
Con arte silencioso, en un tablado.

Que haya sueños es raro, que haya espejos,
Que el usual y gastado repertorio
De cada día incluya el ilusorio
Orbe profundo que urden los reflejos.

Dios (he dado en pensar) pone un empeño.
En toda esa inasible arquitectura
Que edifica la luz con la tersura
Del cristal y la sombra con el sueño.

Dios ha creado las noches que se arman
De sueños y las formas del espejo
Para que el hombre sienta que es reflejo
Y vanidad. Por eso nos alarman.

Borges, 1960: 818-819
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[…] a interioridade do “uno” e a 
exterioridade do “outro” claudica 
nesta superfície […] No espelho estou 
“ali”, em frente, fora de mim mesmo, 
habitando uma outra dimensão […] 
num outro mundo que não o meu 
interior, num plano de igualdade e 
simultaneidade; talvez no espelho 
tenhamos a máquina que nos permite 
estar de outra forma com os nossos 
seres… os amados ausentes […] os 
amores impossíveis […]

Benítez, 2002: 21

[…] observada à distância, a [sua] 
existência aparenta uma coerência e 
unidade que serão impossíveis […] 
Trata-se, naturalmente, de uma ilusão 
de óptica. […] temos tendência a ver 
as vidas das outras pessoas como 
obras de arte.

Bauman, 2000: 82

[…] à medida que o indivíduo se 
aproxima de si próprio reflectido no 
vidro, o espelho cobre-se de névoa 
com a respiração. O ser desaparece; 
tenta-se limpar o espelho, mas não se 
pode deixar de respirar.

Teyssot, 2010: 162

Vê-se confrontado, finalmente, com 
uma imagem de si mesmo, mas 
em boa verdade, trata-se de uma 
imagem bastante estranha. A única 
face visível, a única voz audível, 
nesse diálogo silencioso […] são as 
suas: a face e a voz de uma solidão, 
especialmente desconcertante, pelo 
facto de ecoar milhões de outras.

Augé, 1992: 103

1. A criança, numa idade em que
se vê ultrapassada pelo chimpanzé,
por pouco tempo que seja, em termos
de inteligência instrumental, consegue 
já, apesar de tudo, reconhecer como 
sua a imagem no espelho. […] Este 
acto, longe de se esgotar, como no 
caso do macaco, assim que a imagem 
se encontra dominada e considerada 
vazia, repercute-se imediatamente,
no caso da criança, numa série
de gestos, através da qual
experiencia, em jogo, a relação
entre os movimentos assumidos
pela imagem e o meio reflectido,
entre este complexo virtual e a 
realidade que duplica – o próprio 
corpo da criança e as pessoas e
coisas à sua volta.

2. Devemos apenas compreender 
a fase do espelho como uma 
identificação […] a transformação que 
ocorre no sujeito quando este assume 
uma imagem […]

3. […] a imagem-reflexo será, 
talvez, o limiar do mundo visível, se 
considerarmos a disposição espelhada 
que o imago do próprio corpo assume 
em alucinações e sonhos […]

4. A fase do espelho é um drama 
[…] que fabrica para o sujeito, 
arrebatado pela sedução da 
identificação espacial, a sucessão 
de fantasias que se estendem de 
um corpo-imagem fragmentado a 
uma forma da sua totalidade […] e, 
finalmente, à suposta protecção de 
uma identidade alienante, a qual, com 
a sua estrutura rígida, marcará todo o 
desenvolvimento mental do sujeito.

Lacan, 1966
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A intrusão de um espelho no 
campo visual produz um rasgo no 
tecido espaço-tempo, deste modo 
rupturando a sua integridade. Origina 
a abertura de um vão no alterego, 
que permite ao sujeito o exercício 
momentâneo de uma curiosidade 
voyeurística, através da janela líquida 
que convida ao outro lado.
O objecto adquire relevância durante 
o processo de maturação de uma 
consciência. Perante a evidência de 
uma correlação mimética entre o 
gesto pessoal e o gesto reproduzido 
pela tela, a criança estabelece uma 
ponte causal entre a acção e a 
consequência, encetando uma via 
exploratória fundamental através 
da afinação progressiva de um 
conhecimento do próprio físico,
por sua vez fronteira de um cogito,
isto é, uma auto-evidência.
Posteriormente, a repetição do 
exercício permite o aprofundar 
da indagação existencial, pela 
identificação do meio e dos seus 
pares, em movimento, à sua volta, 
na miragem duplicada do plano de 
reflexão. À descoberta do ego sucede-
se, portanto, o reconhecimento do 
outro, enquanto semelhante que 
guarda a mesma dúvida num interior.
O acesso a essa dimensão propicia 
um efeito disfórico, na medida em 
que o corpo se defronta com a 
presença geminada de si mesmo, 
tornada simétrica pela superfície 
vítrea que serve de charneira ao 
encontro de olhares. No entanto, 
a sedução do fenómeno reside, 
precisamente, no seu absurdo.
A perspectiva devolvida pelo espelho 
exerce um poder paradoxalmente 
inebriante. Gera familiaridade 
pelo realismo do quadro que se 

observa, em grau equivalente à 
estranheza provocada pela presença 
desconcertante de um corpo siamês. 
O fascínio da heterotopia revela-se, 
então, nesse espaço simétrico.
O deslumbramento deturpa a 
distinção entre universos, lapso da 
razão que dá lugar a um paralelismo 
inter-dimensional. A aparição visual 
do ego fomenta a ilusão de partilha 
de um espaço-tempo com o alterego, 
breve esquecimento da natureza 
solitária do ser humano que, por 
momentos, acredita coexistir, num 
plano de igualdade e simultaneidade, 
com a realidade envolvente.
A imagem adquire, neste seguimento, 
o estatuto de dígito vicariante, sobre 
o qual o projecto identitário se traça 
e se apaga, num esboço contínuo. 
O limite do corpo vê-se superado, 
libertando-se o exercício de projecção 
utópica, a possibilidade infinita do 
desenho onírico. O abrigo do muro 
torna-se aliciante, dado que, exposto 
a outros análogos, deles esconde 
as cicatrizes, as fragilidades que 
fissuram uma ruína interna.
O vicioso jogo de espelhos, 
banalmente presente à janela, 
promete-se antídoto à alienação.
A edificação virtual de um muro, 
veículo alternativo do ego, abre 
margem a um devaneio narcísico, o 
qual, projectado sobre o palco fictício 
de uma comunidade imaginada, 
induz o risco de diluição do plano 
terreno. Absorvido pela multidão que 
coabita no reflexo social, o indivíduo 
namora perigosamente o outro lado, 
caminhando sobre a ténue corda 
que separa a natureza da mimese, 
ideal que o incita, perpetuamente, 
à travessia do espelho, à morte da 
solidão, na fusão com o alterego.



6.

A mudança que, efectivamente, 
aconteceu […] não foi, de maneira 
nenhuma, revolucionária. […]
Não vi paisagens, nem espaços 
enormes, nenhum crescimento ou 
metamorfose mágicos de edifícios,
nada remotamente semelhante a um 
drama ou parábola. O mundo ao qual 
me introduziu a mescalina não era 
um mundo de visões; […] A grande 
mudança aconteceu no domínio 
factual e objectivo. O que acontecera 
ao meu universo subjectivo era, 
relativamente, insignificante.

7.

‘É agradável?’, perguntou alguém. […]

‘Nem agradável, nem desagradável’, 
respondi. ‘Simplesmente, é.’
[…] uma efemeridade que era […]
vida eterna, um perecer perpétuo 
que era […] puro Ser, um conjunto 
de particularidades, únicas e ínfimas, 
através das quais almejava, num 
paradoxo indescritível e […] auto-
evidente, a fonte divina de toda a 
existência. Permaneci a observar 
as flores e à sua luz viva, pensei 
detecetar um equivalente do respirar 
– mas de um respirar sem retorno a 
um ponto de partida, sem recorrentes, 
um fluir contínuo da beleza à beleza 
maior, do profundo a um, cada vez 
mais profundo, sentido.

8-9.

‘E quanto a relações espaciais?’, 
inquiriu o investigador […]

Era difícil responder. […]
as relações espaciais haviam
deixado de importar muito […]
a minha mente percepcionava o 
mundo noutros termos, além das 
categorias espaciais. […]
Lugar e distância deixam de
constituir grande interesse.
A mente percepciona em termos 
de intensidade de existência, 
profundidade de significado, 
relacionamento inserido num 
padrão. […] Neste contexto, posição 
e tridimensionalidade tornam-se 
irrelevantes. Não que a categoria 
do espaço tivesse sido abolida, 
obviamente. Quando me levantei e dei 
uma volta, pude fazê-lo normalmente, 
sem errar o paradeiro dos objectos. 
O espaço ainda ali estava; mas tinha 
perdido predominância. A mente 
encontrava-se, especificamente, 
focada, não em medidas nem 
localizações, mas em ser e sentido.

E juntamente com a indiferença 
ao espaço, surgiu uma ainda mais 
completa indiferença ao tempo.

‘Parece haver bastante’ foi tudo o 
que consegui responder, quando o 
investigador me perguntou como me 
sentia em relação ao tempo.

Huxley, 1954
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Nos tempos antigos, o objectivo 
principal da filosofia era conhecer-se 
a si mesmo: viver considerava-se, não 
meramente, um facto adquirido, mas 
uma arte, a arte de viver. […] No caso 
dos filósofos antigos, isto traduzia-se 
numa vida inteiramente consistente 
com os próprios ensinamentos, não se 
diferenciando teoria e prática, logos 
e bios. Os filósofos eram, portanto, 
indivíduos, que, através do estilo de 
vida que escolhiam, profundamente 
informado pelo seu pensamento, 
desafiavam, inevitavelmente, os 
hábitos aceites e as condições sociais.

Aureli, 2013: 15

Uma pedra-chave, no arco da 
compreensão humana, é o 
reconhecimento de que o ser humano, 
em determinados momentos críticos, 
sintetiza a experiência. Isto é, o ser 
humano aprende enquanto vê e aquilo 
que aprende influencia aquilo que 
vê. […] altera a sua percepção como 
resultado da aprendizagem.

Hall, 1966: 66

A planicidade da lua foi questionada 
ao aterrar na sua superfície […]

Lerup, 1977: 153
 

[…] se conseguirmos imaginar o ser 
humano rodeado por campos em 
expansão e contracção, como fontes 
de informação diversa, passaremos 
a observá-lo de um prisma 
completamente diferente. Poderemos, 
então, começar a aprender sobre o 
comportamento humano […]

Hall, 1966: 115

O usufruto puramente receptivo 
da paisagem, aquele que não se 
preocupa, absolutamente, em 
explicar nada, pertence a outro 
universo; para aquele que se limita 
a perceber, intensamente, o passar 
das estações, as epifanias da luz e a 
glória das cores, as montanhas, os 
rios, as árvores e as nuvens formam 
os elementos de uma mensagem 
metafísica a decifrar, não sem um 
temor reverencial. […] esta paisagem 
convertida em «estado de espírito» 
encarna todo o sagrado […] favorece 
uma relação individual e cósmica, 
muito afastada do espectáculo, dado 
que institui um vínculo, de sujeito a 
sujeito, com a Natureza. Esta recusa 
da condição estática do território 
[…] compromete todo o ser numa 
prodigiosa projecção, já que aspira a 
outro lugar, sempre diferido.

Corboz, 1983: 31

[…] Wilson acaba de abrir uma 
porta para algo novo e possível. […] 
É uma abertura. A consequência 
de atravessá-la é incognoscível e 
inacabada. Um início é semelhante a 
quebrar um espelho antigo – distorce-
se o foco do reflexo para o espelho, 
revelando uma dualidade.

Lerup, 1977: 148

No estado final de ausência do ego, 
surge o ‘saber obscuro’ de que o Todo 
existe em tudo – de que o Todo é, na 
verdade, cada. Creio ser isto o mais 
próximo que poderá chegar uma 
mente finita de ‘perceber tudo o que 
está a acontecer por todo o universo’.

Huxley, 1954: 13
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A nuvem de proxémia
palpita entre todos os seres,
numa agitação contínua de milhões 
de fronteiras, construindo-se, 
destruindo-se, em esquiço
perpétuo do oceano universal.
A civilização reitera-se em busca de 
um ideal estático, atraiçoada por 
visão derradeira, em nome da qual
se instrumentaliza o ser humano,
ao serviço da relação de poder.
A leitura abstracta do mosaico 
antropológico transforma 
comportamento em programa, 
corpo em escala, numa abordagem 
totalmente rígida ao desenho da vida 
em comunidade. A agência destes 
processos revela-se extremamente 
vinculativa, influindo, de modo 
inevitável, sobre os mecanismos 
interpessoais do sujeito. Heranças 
culturais, familiares, oficiais, cujo 
nexo cimenta modelos, limites de 
conduta e tacto humano.
Por oposição a essa arquitectura, 
evidencia-se a informalidade da 
nuvem pela observação de
átomos sociais desviantes.
O eremita sugere-se figura 
pertinente, totalmente afastada 
do núcleo civilizado. Submerso 
num ecossistema, atravessa 
transformações consideráveis 
relativas ao condicionamento
legado por um percurso educativo.
A abstenção prolongada de contacto 
social, o profundo estado meditativo 
de comunhão com o meio, afecta 
os contornos da sua esfera pessoal. 
Dado que o desenvolvimento do 
interstício nasce de um duelo, entre 
um vector centrífugo – o ego – e 
um vector centrípeto – o alterego 
– na ausência de espelho humano, 
propicia-se uma mutação da fronteira. 

A crescente fluidez da sua 
bolha permite que esta se dilua, 
progressivamente, na natureza. 
A reflexão sobre experiências 
excepcionais de vivência do meio 
demonstra que a noção de limite é 
ambígua e subjectiva. Os muros da 
percepção, enquanto monumento 
rígido ao cânone social, são passíveis 
de desconstrucção. O encontro 
dos vãos que os perfuram permite 
iluminar o seu estado de degradação, 
assim como a sua fragilidade, na 
tentativa de barragem entre o ser 
social e associal. Romper com a porta 
abre uma infinitude de caminhos, 
que se poderão percorrer em busca 
do eco universal, momento em que 
a membrana imaginária do ego, 
finalmente, desvanece.
O espírito artístico, latente em cada 
corpo, almeja, em manufactura,
o atravessamento da fronteira.
No exercício criativo, ao conduzir a 
invisibilidade à evidência, encontra-se 
termo de mediação com o absurdo da 
existência. A magia da anti-matéria, 
poder e direito de qualquer pessoa, 
nivela, por inversão, a efemeridade 
da travessia. A palavra, o objecto, 
o gesto, nos quais se projecta 
um ego, oferecem-se ao exterior, 
contaminação pseudo-divina ao 
alcance da mão que faz.
A liberdade celebra-se quando um 
panorama social e tecnológico 
igualitário permita que qualquer ser 
humano disponha de ferramentas, 
espaço e oportunidade de projecção 
e partilha do ego, ou seja, de 
deformação do alterego.
No momento em que tal aconteça, 
dar-se-á, finalmente, a abolição de 
todas as fronteiras, então diluídas no 
oceano – a consciência universal.



Nessas cerimónias […] abre-se ao 
exterior […] dão-lhe oportunidade de 
revelar-se e dialogar com a divindade, 
com a pátria, com os amigos ou os 
parentes. Durante esses dias […] 
assobia, grita, canta, atira petardos, 
descarrega a pistola ao ar. Descarrega 
a sua alma. E o seu grito, como os 
foguetes de que tanto gostamos, 
sobe em direcção ao céu, rebenta 
numa explosão verde, vermelha, azul 
e branca e cai, vertiginoso, largando 
uma cauda de chispas douradas. 
Nessa noite, os amigos que, durante 
meses, não pronunciaram mais 
palavras do que as prescritas por 
indispensável cortesia, emborracham-
se juntos, fazem confidências, 
choram as mesmas dores, descobrem-
se irmãos […]. A noite é povoada de 
canções e de aulidos. Os namorados 
despertam com orquestras para as 
raparigas. Há diálogos e brincadeiras 
de varanda em varanda, de calçada 
em calçada. Ninguém fala em voz 
baixa. Atiram-se os sombreros ao 
ar. As más línguas e as piadas caem 
como cascatas de pesos. Brotam 
as guitarras. Nalgumas ocasiões, é 
certo, a alegria acaba mal: há brigas, 
insultos, tiros, facadas. Tudo isto 
faz parte da festa. Porque […] quer 
ultrapassar-se, saltar o muro de 
soledad que, durante o resto do ano, 
o incomunica. Todos estão possuídos 
pela violência e pelo frenesim.
As almas estalam como as cores, as 
vozes, os sentimentos. Será que se 
esquecem de si mesmos, mostram o 
seu verdadeiro rosto?
Ninguém sabe. O importante é sair, 
abrir passagem, embriagar-se de 
ruído, de gente, de cor.

México está de fiesta.

Paz, 1950: 53-54
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32. […] um ser que se encerra e se 
preserva: mascara o rosto e mascara 
o sorriso. Plantado na sua arisca 
soledad, espinhoso e cortês, tudo lhe 
serve para defender-se: o silêncio e 
a palavra, a cortesia e o desprezo, a 
ironia e a resignação. Tão zeloso da 
sua intimidade como da alheia, nem 
sequer se atreve a cruzar os olhos 
com o vizinho: uma mirada pode 
desencadear a cólera dessas almas 
carregadas de electricidade. […] entre 
a realidade e a sua pessoa, estabelece 
uma muralha de impassibilidade e 
distância que, sendo invisível, não 
será menos intransponível. […] está 
sempre longe, longe do mundo e dos 
demais. Longe, também, de si mesmo.

44. A mentira possui uma importância 
decisiva na nossa vida quotidiana, na 
política, no amor, na amizade. […] 
não pretendemos mais que iludir os 
outros, senão a nós mesmos. […] A 
mentira é um jogo trágico, no qual 
arriscamos uma parte do nosso ser.

35. A proeminência do fechado frente 
ao aberto não se manifesta, apenas, 
como impassibilidade e desconfiança, 
ironia e receio, senão como amor 
à Forma. Esta contém e encerra a 
intimidade, impede os seus excessos, 
reprime as suas explosões, separa-a e 
isola-a, protege-a.

54-55. […] a Festa é, antes de mais, o 
advento do insólito. […] um mundo 
encantado: o tempo é outro tempo 
[…] os personagens […] abandonam 
o seu espectro humano ou social e 
transformam-se em vivas, ainda que 
efémeras, representações. E tudo se 
passa como se não fosse verdade, 
como nos sonhos.

55. […] desaparece a própria 
noção de Ordem. O caos regressa 
e reina a licença. Tudo se permite 
[…] Os homens disfarçam-se de 
mulheres, os senhores de escravos, 
os pobres de ricos. Ridiculariza-se 
o exército, o clero, a magistratura. 
Governam as crianças e os loucos. 
Cometem-se profanações rituais, 
sacrilégios necessários. O amor 
volve-se promíscuo. […] Violam-se 
regulamentos, hábitos, costumes.
O indivíduo respeitável desfaz-se 
da sua máscara de carne e da roupa 
escura que o isolam e, vestido de 
coloridos, esconde-se numa careta, 
que o liberta de si mesmo.

56. A Festa é uma Revolta, no sentido 
literal da palavra. Na confusão que 
engendra, a sociedade dissolve-se, 
afoga-se, enquanto organismo regido 
conforme certas regras e princípios. 
Mas afoga-se em si mesma, no seu 
caos ou liberdade original. Tudo se 
comunica; mistura-se o bem com 
o mal, o dia com a noite, o santo 
com o maldito. Tudo coabita, perde 
forma, singularidade, regressando à 
amálgama primordial. A Festa é uma 
operação cósmica: a experiência da 
Desordem, o reunir de elementos e 
princípios contrários para provocar 
o renascimento da vida. […] A Festa 
é um regresso a um estado remoto 
e indiferenciado, pré-natal ou pré-
social, por assim dizer.

64. Quando explodimos […] tocamos 
o ponto mais alto da tensão, roçamos 
o vértice vibrante da vida. E aí, 
na altura do frenesim, sentimos a 
vertigem: a morte atrai-nos.

Paz, 1950
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O vão consiste na interrupção pontual 
da cegueira de uma arquitectura. 
Através dele se vislumbra esperança 
de travessia, a memória do deserto. 
A janela materializa essa fronteira. 
Abre-se, fecha-se, dotando a 
passagem, antes inerte, de uma 
natureza dual, de fluidez intermitente.
A escala irónica do quadro escarnece 
da vontade de movimento do corpo, 
condenado ao isolamento de um lado, 
constantemente incitado pela visita
de um raio de luz.
A característica dicotómica de uma 
superfície vítrea contamina qualquer 
muro que dessa materialidade se 
edifique. O duelo entre transparência 
e reflexão suscita diálogos complexos 
entre o observador e o observado.
Se, por um lado, a qualidade cristalina 
da matéria permite almejar a outra 
margem, por outro, o comportamento 
espelhado da sua superfície torna 
os contornos da ilha – o sujeito 
– ubíquos. O risco ilusório nasce 
da sobreposição de imagens, da 
aparente coexistência de realidades, 
cujas fronteiras se diluem num
auto-retrato impressionista. Ao longo 
do processo de maturação identitária, 
atravessam-se semelhantes processos 
compositivos, xadrez líquido de 
desenho do ego – da sua fachada.
O quadro social traduz-se no esquiço 
quotidiano de corpos que se cruzam 
na tela construída. As múltiplas 
personalidades que se encontram 
no baile de máscaras participam da 
encenação diária do drama, sendo 
que a harmonia do teatro reside no 
contracto silencioso de um guião,
o cumprimento de um papel cívico.
A coreografia é atravessada, 
ritualmente, pelo interregno, o vão 
emancipador de uma celebração.

A festa abre o espaço-tempo durante 
o qual se quebra, consensualmente, 
a máscara colectiva. Um intervalo 
de êxtase, salto sobre o muro 
da cidadania, soltar das rédeas 
aprisionantes da esfera íntima. 
Improviso ao ritmo do excesso,
da libertinagem, da profanação.
Inusitada ruptura da peça:
o personagem sai de cena, cedendo, 
temporariamente, o palco ao artista.
Até ao dia seguinte. Quando a 
máscara se restaura, contrariada, 
peça a peça, colada com travo azedo. 
Cada qual retorna ao seu disfarce. 
O conflito rotineiro com o meio 
fabrica a necessidade de conformação 
ao mesmo, a nutrição de um ideal 
comunitário. A definição dos 
contornos do próprio afina-se em 
contraponto constante ao outro, 
mapa de saturação de diferença e 
semelhança. O sujeito transporta um 
espelho interno, referência fictícia 
de um olho omnipresente, sobre 
ele pairando. A convivência com o 
duplo transfere o cultivo do indivíduo 
para o cultivo do mural colectivo, 
dedicando-se à máscara a atenção 
projectual de um processo identitário. 
A necessidade de integração do 
“eu” vicariante na moldura implica 
o sacrifício do tempo que seria 
devotado ao cultivo pessoal, em 
introspecção. Ao terror da alienação 
contrapõe-se o anestésico da 
pertença. No entanto, sublinhando-
se a “enganosa transparência” da 
dança de máscaras, conclui-se que a 
narrativa que perpetua é puramente
imaginada, pontilhismo de egos 
solitários, maravilhados pela 
constelação do alterego.
Como fotografia de família
tirada em dia de Carnaval.



Não olhes para trás ou para cima;
olha para dentro de ti, onde a tua 
astúcia, a tua vontade e o teu poder – 
todas as ferramentas para uma vida 
melhor – supostamente residem. […]
Não há mais grandes líderes para 
te dizer o que fazer e para te livrar 
da responsabilidade pelos efeitos 
das tuas acções; num mundo de 
indivíduos, existem apenas outros, 
dos quais podes retirar exemplos 
sobre como te fazeres à vida, 
tomando total responsabilidade
pelas consequências do investimento 
da tua confiança num exemplo,
em vez de outro.

Bauman, 2000: 30



Ou a porta na minha mão



X
II
. 

D
ef

ro
n
te





X
II
I.
 B

el
a 

A
d
o
rm

ec
id

a





166

X
IV

. 
R

eg
re

ss
o





XV. Alien Heartbeat





X
V

I. C
avern

a



O Colapso

A crise é um instrumento de governo. 
Num mundo que parece sustentar-se, 
meramente, através da infinita gestão 
do seu próprio colapso.

Comité Invisible, 2007: 14
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do outro lado
atravessavam o mar

vinham invadir a terra

o muro era uma obra-prima









do outro lado
atravessavam a terra
vinham ocupar a rua

o muro era uma obra-prima









do outro lado
atravessavam a rua

vinham assaltar a casa

o muro era uma obra-prima









do outro lado
atravessavam a casa

vinham arrombar a porta

o muro era uma obra-prima
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ouve-se a rádio anunciar





194

que em potsdamerplatz
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o muro está a cair





198

o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair
o muro está a cair

C
an

ib
al

, 2
0

1
9

: 1
0

9
D

. 
D

ro
p
p
in

g
 a

 H
an

 D
in

as
ty

 U
rn



O muro é arquitectura, criada pela mão do ser humano. Quando inserido num 
espaço-tempo, produz uma metamorfose do mesmo. Ao atravessá-lo, gera uma 
transformação em dois, agora espaços separados. Ou, visto de outra forma, 
catalisa uma ramificação do estado original, que transita de uma fase íntegra para 
uma fase composta, então, por uma realidade e um elemento mediador. A sua 
materialização é mero exercício de aceleração ou abrandamento de um fluir vital. 
A acção destrutiva catalisa o decaimento da natureza sobre a qual imprime força 
segregadora. A acção construtiva gera circunstância ao longo do limite.

O muro quis ser o outro, a distância que afasta o desconhecido, instrumento 
de isolamento de uma comunidade fictícia. Pedra sobre raia, cimento de 
visão monocromática do mosaico humano, por saturação do contraste. Linha 
imaginada feita verdade opaca, sobrepondo o mapa ao território. Abstracção 
da diferença, abreviação do que não era pertença, estranheza em torno da qual 
semear o sentimento colectivo. Monumento ao sonho vernacular da terra nativa, 
além da qual mareia oceano estrangeiro.

O muro quis ser propriedade, a distância que divide a fortuna, abismo que se 
aprofunda entre poucos com tanto e tantos com pouco. Atravessar da fronteira 
entre o necessário e o excedente, génese de rendimento da matéria. Economia 
edificada, justaposição de extremos, convergentes no lugar, humanamente 
divergentes. Hierarquia de mercado, filosofia de balança, firmando a 
desigualdade enquanto premissa de subsistência.  

O muro quis ser consentimento, a distância que turva a realidade, escuro 
profundo onde a responsabilidade se esconde, fonte infinita da anestesia 
colectiva. Artifício de deformação do indivíduo, feito espectador. Cela da 
alienação de massas, camuflando as paredes, solitárias e tristes. Palco da 
indiferença, eufemismo de sofrimento concreto, reduzido à empatia passageira 
de uma nota de rodapé. Transubstanciação profana, do excesso fabricando 
apatia, do ser humano, comodidade.

O muro quis ser solidão, a distância que separa os corpos, desvia os olhares, 
reprime a honestidade da pele. Desprezo da liberdade, da harmonia política de 
um caos de egos em desassossego. Opressão narrativa, recalcando a pureza 
íntima como preço de cidadania, premissa de falsa coexistência. Leque de gestos, 
comportamento matriz. Linguagem de sociedade escrita por mãos anónimas.

O muro é arquitectura, um ramo de espaço-tempo em si mesmo. Reconhece-se, 
também ele, exposto à acção do outro muro, pressupondo-se vulnerável à sua 
própria potência formal. Demonstra-se igualmente refém das leis da Física, dos 
seus efeitos sobre a sua composição, inevitabilidade que afecta toda a máquina, 
biológica ou artificial.

A partir do nascimento, um corpo tende necessariamente numa direcção, 
travessia que atinge plenitude no findar do movimento. Viver é habitar um limbo, 
entre a não-existência e a não-existência. A experiência de ser é inerentemente 
espelhada, tendo em conta que nos deparamos suspensos entre duas condições 
– a vida e a morte – caminhando o ténue limite que antecede o seu toque. Neste 
sentido, talvez o estado neutral – o universo – seja fronteira que guarda, sempre 
latente, a partida de um muro.

Qualquer substância habita sob a mesma premissa. Todos os seres são 
descendentes do Tempo. O muro não é excepção. Desde a sua concepção, 
permanece suspenso num intervalo, entre a erecção e o tombar do seu corpo. 
Desde o momento em que nasce – seja este marcado pela pedra inaugural ou 
pela pedra de fecho – paira na condição de uma queda iminente, a qual, sujeita à 
fúria implacável do progresso, apenas encontra desenlace na ruína.
O muro torna-se muro quando deixa de ser linha. A partir desse momento…

... o muro está a cair.
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Anexo

The gleeful and silent experience of infancy is that of the first journey, of birth
as the primal experience of differentiation, of recognition of the self as self and 
as other, repeated later in the experiences of walking as the first use of space, 
and of the mirror as the first identification with the image of the self.
All narrative goes back to infancy.

Augé, 1992: 84

El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos; 
entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla:
la de nuestra conciencia.

Paz, 1950: 11

If one were to summarize life in a city and life in a building in one gesture,
it would have to be that of passing through borders. Every moment of our 
existence is a continuous movement through space defined by walls.

Aureli, 2011: 46

El territorio no es un dato, sino el resultado de diversos procesos. Por una parte, 
se modifica espontáneamente: el avance o retroceso de los bosques y de los 
glaciares, la extensión o desecamiento de las marismas, el relleno de los lagos 
y la formación de los deltas, la erosión de playas y acantilados, la aparición de 
cordones litorales y de lagunas,  el hundimiento de los valles, los corrimientos del 
terreno, el surgimiento o enfriamiento de los volcanes, los terremotos, todo ello
es una prueba de la inestabilidad de la morfología terrestre. Por otra parte, es 
objeto de las intervenciones humanas: irrigación, construcción de carreteras, 
puentes, diques, levantamiento de presas hidroeléctricas, excavación de canales, 
perforación de túneles, aterrazamientos, roturación, repoblación forestal, mejora 
de las tierras, e incluso los actos más cotidianos de la agricultura, hacen del 
territorio un espacio que se remodela sin cesar.

Corboz, 1983: 27

[…] an opposition between the island and the sea as a dialog between something 
with intelligible borders and something unstable and in permanent flux.

Aureli, 2011: 226
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If politics is agonism through separation and confrontation, it is precisely in 
the process of separation inherent in the making of architectural form that 
the political in architecture lies, and thus the possibility of understanding the 
agonistic relationship between architecture and its context. The very condition of 
architectural form is to separate and be separated. Through this act of separation 
and being separated, architecture reveals at once the essence of the city and the 
essence of itself as political form: the city as the composition of (separate) parts.

Aureli, 2011: ix-x

Nuestra época tiene una obsesión por crear muros. Zigmunt Bauman ha escrito 
que nuestra frenética actividad en el trazado de fronteras pretende combatir el 
miedo a los riesgos y peligros contemporáneos. Y cuanto más fracasan, más nos 
obsesiona la seguridad. El paroxismo de la continua transformación de controles 
y barreras lleva a poner más vigilancia y más fronteras. Y las fronteras comportan 
una grave pérdida de esperanza en la convivencia.

Montaner, Muxí, 2011: 87-88

Both the painter and the writer know that the essence of their craft is to provide 
the reader, the listener, or the viewer with properly selected cues that are not 
only congruent with the events depicted but consistent with the unspoken 
language and culture of their audience. It is the artist’s task to remove obstacles 
that stand between his audience and the events he describes. In so doing, he 
abstracts from nature those parts which, if properly organized, can stand for the 
whole and constitute a more forceful, uncluttered statement […]

Hall, 1966: 80-81
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Lo otro no existe: tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. 
Identidad = realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiera ser, absoluta y 
necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, 
persiste; es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes.
Abel Martín, con fe poética, no menos humana que la fe racional, creía en lo 
otro, en “La esencial Heterogeneidad del ser”, como si dijéramos en la incurable 
otredad de que padece lo uno.

Machado, 1957: 15

La idea fundamental de un mapa es la visión simultanea de un territorio cuya 
percepción directa es imposible por definición. El mapa, reducción de lo real en 
sus dimensiones y en sus componentes, conserva sin embargo las relaciones 
originales de los elementos retenidos: en gran medida hace las veces de 
territorio, ya que las operaciones pensadas para este se elaboran sobre el mapa. 
En principio, mapa y territorio pueden convertirse el uno en el otro en todo 
momento – pero es evidente que se trata de una ilusión peligrosa, ya que esta 
reversibilidad no tiene en cuenta el hecho de que la identidad de dos objetos es 
solamente postulada ni el fenómeno de la escala o tasa de reducción, que tiene 
que ver […] con la esencia misma de los fenómenos que denota y cuyo tamaño 
real sigue siendo determinante.

Corboz, 1983: 30

[…] European-style maps worked on the basis of a totalizing classification and led 
their bureaucratic producers and consumers towards policies with revolutionary 
consequences. Ever since John Harrison’s 1761 invention of the chronometer, 
which made possible the precise calculation of longitudes, the entire planet’s 
curved surface had been subjected to a geometrical grid which squared off empty 
seas and unexplored regions in measured boxes. The task of, as it were, ‘filling in’ 
the boxes was to be accomplished by explorers, surveyors, and military forces.

Anderson, 1983: 173

Ninguém forma uma imagem de um território sem o recurso a instrumentos de 
mediação, ou seja, de representação, escritos ou desenhados. O que, no limite, 
pode levar a considerar que em termos reais, palpáveis, no seu todo um território 
só é processável através da abstração. Com ela se operam questões fundamentais, 
como a escala e a hierarquia. Em síntese, territórios contêm territórios.

Rossa, Ribeiro, M., 2015: 23
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Interlinked with one another, then, the census, the map and the museum 
illustrate the late colonial state’s style of thinking about its domain.
The ‘warp’ of this thinking was a totalizing classificatory grid, which could be 
applied with endless flexibility to anything under the state’s real or contemplated 
control: peoples, regions, religions, languages, products, monuments, and so 
forth. The effect of the grid was always to be able to say of anything that it 
was this, not that; it belonged here, not there. It was bounded, determinate, 
and therefore – in principle – countable. (The comic classificatory and 
subclassificatory census boxes entitled ‘Other’ concealed all real-life anomalies 
by a splendid bureaucratic trompe l’oeil). The ‘weft’ was what one would call 
serialization: the assumption that the world was made up of replicable plurals. 
The particular always stood as a provisional representative of a series,
and was to be handled in this light.

Anderson, 1983: 184

The history of cities in the West can be summarized in this at times latent and 
ambiguous, at times evident struggle between public and private interests, 
between political interests and economic interests. In the Roman city, an 
analogous struggle played itself out in the dichotomy between urbs and civitas. 
The Latin term urbs indicated “city” in a different sense from the Greek word 
polis. […] While the Greek polis was a city strictly framed by its walled perimeter, 
the Roman urbs was not intended to be restricted, and in fact it expanded in the 
form of a territorial organization, in which roads played a crucial role.

Aureli, 2011: 4

[…] the Roman law was a political instrument at the service of Rome’s 
expansionist logic, through which the Romans could force alien populations to be 
part of an ever-inclusive alliance […] that turned Rome from a polis into a civitas, 
and thus into an empire.

Aureli, 2011: 5

The colonial city, from its stumbling emergence and through its height of power 
and vitality, is a classical example of protagonists seeking a formula that would 
make an empire last forever. […] The law, therefore, was never a planning 
instrument but rather an historical document. […] it is most interesting since 
it is a classical behaviorist manifesto. Its philosophy speaks loud and clear: the 
physical is a mold of the social.

Lerup, 1977: 48
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The grid itself is fascinating. Its beginning is no different from its end. It is 
open-ended, it suggests endlessness. It is laid out with the simple device of 
ruler and cord. With its strict geometry, it is peculiarly artificial. The grid is 
undiscriminating in its equidistant pursuit of landscape; it is unbending, and its 
required rigor causes it to be unresponsive to its setting and context.

Lerup, 1977: 77

The essence of urbanization is therefore the destruction of any limit, boundary, or 
form that is not the infinite, compulsive repetition of its own reproduction and the 
consequent totalizing mechanism of control that guarantees this process of infinity.

Aureli, 2011: 16 

This paradigm was the condition of limitlessness and the complete integration of 
movement and communication brought about by capitalism, which Cerdà saw as 
the unprecedented “vast swirling ocean of persons, of things, of interests of every 
sort, of a thousand diverse elements” that work in permanent reciprocity and 
thus form a totality that cannot be contained […]

Aureli, 2011: 9

[…] ‘racial’ bars and exclusions increased markedly during the seventeenth and 
eighteenth centuries by comparison with earlier practice. To this malignant 
tendency the revival of large-scale slavery (for the first time in Europe since 
Antiquity), which was pioneered by Portugal after 1510, made its own massive 
contribution. Already in the 1550’s, 10% of Lisbon’s population were slaves; by 
1800 there were close to a million slaves among the 2 500 000 or so inhabitants 
of Portugal’s Brazil.

Anderson, 1983: 60

In an anthropological spirit, then, I propose the following definition of the nation: 
it is an imagined political community – and imagined as both inherently limited 
and sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation 
will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, 
yet in the minds of each lives the image of their communion.

Anderson, 1983: 5-6
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Take national anthems, for example, sung on national holidays. No matter how 
banal the words and mediocre the tunes, there is in this singing an experience of 
simultaneity. At precisely such moments, people wholly unknown to each other 
utter the same verses to the same melody. The image: unisonance. […] the echoed 
physical realization of the imagined community. […] Nothing connects us all but 
imagined sound.

Anderson, 1983: 145

The nation is imagined as limited because even the largest of them, encompassing 
perhaps a billion human beings, has finite, if elastic, boundaries, beyond which 
lie other nations. No nation imagines itself coterminous with mankind. The most 
messianic nationalists do not dream of a day when all members of the human 
race will join their nation […] It is imagined as sovereign, because the concept 
was born in an age in which Enlightenment and Revolution were destroying the 
legitimacy of the divinely-ordained, hierarchical dynastic realm. […] Finally, it 
is imagined as a community, because, regardless of the actual inequality and 
exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, 
horizontal comradeship. Ultimately, it is this fraternity that makes it possible, 
over the past two centuries, for so many million people, not so much to kill, as 
willingly to die for such limited imaginings.

Anderson, 1983: 7

The vision of community, let me repeat, is that of an island of homely and cosy 
tranquillity in a sea of turbulence and inhospitality. It tempts and seduces, 
prompting the admirers to refrain from looking too closely, since the eventuality 
of ruling the waves and taming the sea has already been deleted from the agenda 
as a proposition both suspect and unrealistic. Being the only shelter offers the 
vision an added value […]

Bauman, 2000: 182

[…] los movimientos migratorios actuales tienen que ver con el período 
poscolonial, en un flujo que tiende a ser al revés: los antiguos colonizados 
intentan sobrevivir haciendo el viaje inverso hacia las metrópolis […]

Montaner, Muxí, 2011: 80

42



215

In an age when it is so common for progressive, cosmopolitan intellectuals […] 
to insist on the near-pathological character of nationalism, its roots in fear and 
hatred of the Other, and its affinities with racism, it is useful to remind ourselves 
that nations inspire love, and often profoundly self-sacrificing love. […] Even 
in the case of colonized peoples, who have every right to feel hatred for their 
imperialist rulers, it is astonishing how insignificant the element of hatred is 
in these expressions of national feeling. […] the great wars of this century are 
extraordinary not so much in the unprecedented scale on which they permitted 
people to kill, as in the colossal numbers persuaded to lay down their lives. […] 
The idea of the ultimate sacrifice comes only with an idea of purity, through 
fatality. Dying for one’s country, which usually one does not choose, assumes a 
moral grandeur […]

Anderson, 1983: 141-144

Empire, considered as a ‘totalitarian’ universe, is never a non-place.
On the contrary, the image associated with it is that of a universe where nobody 
is ever alone, where everyone is under close control, where the past as such is 
rejected (has been swept away). […] Blind to the acceleration of history, it rewrites 
it; it protects its subjects from the feeling that space is shrinking by limiting 
freedom of movement and information; […] it removes the individual reference 
from its ideology and takes the risk of projecting it outside its frontiers:
a shimmering figure of absolute evil or supreme seductiveness.

Augé, 1995: 114-115

Boundary stones and similar markers did exist […] But these stones were set up 
discontinuously […] They we’re understood horizontally, at eye level, as extension 
points of royal power; not ‘from the air’. Only in the 1870’s did Thai leaders begin 
thinking of boundaries as segments of a continuous map-line corresponding to 
nothing visible on the ground, but demarcating an exclusive sovereignty wedged 
between other sovereignties.

Anderson, 1983: 172

La historia, sobre todo la reciente, desgraciadamente ha modelado
una multitud de territorios incompletos cuya definición ha acarreado tensiones 
por no responder a lo que esperaban las etnias concernidas. En un pequeño 
numero de casos particularmente trágicos, asistimos a fenómenos de «doble 
exposición» (en el sentido fotográfico del término): la misma extensión geográfica 
es reivindicada por grupos incompatibles […]

Corboz, 1983: 28
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[…] al movimiento fluido, libre, sin trabas, líquido, de capitales y mercancías, les 
corresponde el aumento de las fronteras, muros y cercas para evitar el paso de 
personas: libertad de movimiento para capitales, fronteras para los seres humanos.

Montaner, Muxí, 2011: 92

For the time we live in is paradoxical […] at the very same moment when it 
becomes possible to think in terms of the unity of terrestrial space, and the big 
multinational networks grow strong, the clamour of particularisms rises: clamour 
from those who want to stay at home in peace, clamour from those who want to 
find a mother country. As if the conservatism of the former and the messianism of 
the latter were condemned to speak the same language: that of the land and roots.

Augé, 1992: 34-35

Perhaps the reason why immigrants worry settled people so much (and often 
so abstractly) is that they expose the relative nature of certainties inscribed in 
the soil: the thing that is so worrying and fascinating about the character of the 
immigrant is the emigrant.

Augé, 1992: 118-119
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The purchaser draws boundaries, fences himself in, and says, “This is mine; each 
one by himself, each one for himself.” Here, then, is a piece of land upon which, 
henceforth, no one has a right to step, save the proprietor and his friends; which 
can benefit nobody, save the proprietor and his servants. Let these sales multiply, 
and soon the people — who have been neither able nor willing to sell, and who 
have received none of the proceeds of the sale — will have nowhere to rest, no 
place of shelter, no ground to till. They will die of hunger at the proprietor’s 
door, on the edge of that property which was their birthright; and the proprietor, 
watching them die, will exclaim, “So perish idlers and vagrants!”.

Proudhon, 1876: 105-106

Man is an organism with a wonderful and extraordinary past. He is distinguished 
from other animals by virtue of the fact that he has elaborated […] extensions 
of his organism. By developing his extensions, man has been able to improve or 
specialize various functions. The computer is an extension of part of the brain,
the telephone extends the voice, the wheel extends the legs and feet. Language 
extends experience in time and space while writing extends language. Man has 
elaborated his extensions to such a degree that we are apt to forget that his 
humanness is rooted in his animal nature. […] man has shifted evolution from 
his body to his extensions and in so doing has tremendously accelerated the 
evolutionary process.

Hall, 1966: 3-4

Desde el momento en que una población lo ocupa (sea a través de una relación 
ligera, como la recolección, o dura, como la extracción minera), establece 
con el territorio una relación que tiene que ver con la ordenación, o incluso 
la planificación, y los efectos recíprocos de esta coexistencia pueden ser 
observados. En otras palabras, el territorio es objeto de construcción.
Es una clase de artefacto. Así pues, constituye igualmente un producto.

Corboz, 1983: 27

[…] la mayoría de los movimientos que lo moldean – tales como las 
modificaciones climáticas – se extienden en un lapso de tiempo tal que escapan 
a la observación del individuo, e incluso de una generación, y ahí el carácter de 
inmutabilidad que connota normalmente el término «naturaleza».

Corboz, 1983: 27
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Jim MacLaughlin has reminded us recently (in Sociology 1/99) that the advent 
of the modern era meant, among other things, the consistent and systematic 
assault of the ‘settled’, converted to the sedentary way of life, against nomadic 
peoples and the nomadic style of life, starkly at odds with the territorial and 
boundary preoccupations of the emergent modern state. […] the practice of 
feverish nation – and nation-state – building […] all over Europe put the ‘soil’ 
firmly above the ‘blood’ when laying the foundations of the new legislated order 
and codifying the citizens’ rights and duties. The nomads […] were cast among 
the main villains in the holy war waged in the name of progress and civilization. 
Modern ‘chronopolitics’ placed them not just as inferior and primitive beings, 
‘underdeveloped’ and in need of thorough reform and enlightenment, but also as 
backward and ‘behind time’, suffering from ‘cultural lag’, lingering at the lower 
rungs of the evolutionary ladder, and unforgivably slow or morbidly reluctant to 
climb it to follow the ‘universal pattern of development’.

Bauman, 2000: 12-13

Before men ‘discovered tomorrow’ - so the story goes - it could happen that a 
hunter, instead of waiting patiently for the stag to emerge from the woods, might 
have been distracted by his appetite for a rabbit running by, despite the fact that 
his share of meat in the jointly hunted stag would have been greater. Indeed so. 
But it so happens that today few hunting teams stay together for as long as it 
takes for the stag to appear, so whoever puts her or his trust in the benefits of 
the joint enterprise may be bitterly disappointed. And it so happens that, unlike 
the stags which, to be trapped and caught, require hunters who close ranks, stand 
arm to arm and act in solidarity, the rabbits fit for individual consumption are 
many and different and need little time to be shot, skinned and cooked. These are 
also discoveries - new discoveries, perhaps as pregnant with consequences as the 
‘discovery of tomorrow’ once was.

Bauman, 2000: 127-128

[…] el jardín ingles no proviene de una imitación del campo. […] es el resultado 
de la manipulación y reunión en el espacio de un cierto numero de productos 
naturales seleccionados, con vistas a suscitar diversos efectos de naturaleza 
filosófica […] la estetización de la naturaleza encubrió y legitimó una 
transformación radical de las relaciones de producción […] expresaba así desde 
muy cerca los contenidos socioeconómicos del liberalismo naciente.

Corboz, 1983: 29
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The destruction of the open fields as a political space came about […] with 
the emergence of a world beyond and markets demanding to be fed. […] When 
the lands were divided into parcels to be cultivated for purposes outside the 
community, the village was destroyed. […] The privatization of the Open Fields 
demanded hedges and definitions; the common disappeared, and space as “our” 
became crudely “mine” and “yours”.

Lerup, 1977: 117

With the rise of property as a fundamental social asset, it was no longer a self-
chosen practice, but more an ethical and moral condition whose goal was to 
ensure social control and increase dedication to work. […] not simply a means 
of power, but a sort of transcendental instigation for people to become more 
focused, and thus dependent, on their economic condition.

Aureli, 2013: 28

Constroem-se nomes, rácios, slogans, logos, mas nunca se funciona sem a 
associação a imagem(s), a paisagem(s) ativadas por texto ou desenho, já não 
através das expressões clássicas contemplativas mais elaboradas da poesia e 
da pintura, mas, no fundo, sempre em busca e construção da aura do objeto 
artístico […] ou, se assim o quisermos, imagens de marca. A isso somamos um 
conjunto de experiências alheias […] que se esvanecem quando logramos visitá-
las presencialmente com o exercício de todos os nossos sentidos, para depois 
ressurgirem, misturando e relativizando as verdades da nossa experiência, 
manipulando a nossa memória e os nossos sonhos, a nossa forma de interagir 
com a realidade.

Rossa, 2015: 484-485

Itineraries […] are lived through in the present […] materialized […] by a screen 
giving minute-to-minute updates […] the flight captain makes this explicit in a 
somewhat redundant fashion: ‘The city of Lisbon should be visible to the right of 
the aircraft.’ Actually there is nothing to be seen: once again, the spectacle is only 
an idea, only a word.

Augé, 1992: 104

[…] capital travels light with no more than cabin luggage – a briefcase, laptop 
computer and cellular telephone. […] Speed of movement has today become […] 
the paramount factor of social stratification and the hierarchy of domination.

Bauman, 2000: 150-151
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Animal societies […] build up until a critical density is reached, thus creating 
a crisis that must be met if the society is to survive. […] all animals have a 
minimum space requirement, without which survival is impossible. This is the 
“critical space” of the organism. When the population has built up so greatly that 
the critical space is no longer available a “critical situation” develops.
The simplest way of handling the situation is to remove some individuals.

Hall, 1966: 16

The implosion of the world population into cities everywhere is creating a series 
of destructive behavioral sinks more lethal than the hydrogen bomb. Man is faced 
with a chain reaction and practically no knowledge of the structure of the cultural 
atoms producing it.

Hall, 1966: 165

The settlers set about making the walls transparent, the devious passages 
straight and well signed, the corridors well lit. They also produced guide-books 
and clear-cut, unambiguous instructions for the use of all future wanderers about 
which turns to take and which to avoid. They did all this only to discover in the 
end that the labyrinth is firmly in place […]

Bauman, 2000: 138

[…] what’s missing in modern urbanism is a sense of time – not time looking 
backwards nostalgically but forward-looking time, the city understood as process, 
its imagery changing through use […] formed by anticipation, friendly to surprise.

Sennett, 2006: 1

Pois uma cidade é sempre, a priori, um conjunto inapreensível no seu todo, um 
labirinto, um dédalo de múltiplas possibilidades […] Tudo na cidade remete para 
a multidão […] sublimada numa série de projecções comunitárias que permitem 
esquecer a estranheza e a ameaça […] convertendo continuamente o eu no outro 
e o outro no eu.

Araujo, 2015: 54

[…] modern planning practices […] create rigid boundaries, lacking any porosity. 
[…] By privileging the centre we can thus weaken […] interactions necessary to 
join up the different human groups the city contains.

Sennett, 2006: 4
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La gravedad de la situación de los sin techo se expresa en el hecho de que, al 
no tener casa, han perdido su derecho […] a la intimidad. […] los convierte 
en marginales, los degrada humanamente y los hace totalmente frágiles y 
vulnerables.

Montaner, Muxí, 2011: 188

[…] la mayor distopia […] la del acceso restringido, la de un mundo en que los 
ricos cada vez son más ricos y pretenden vivir lo más lejos y aislados posible 
de la pobreza, los cataclismos y las crisis ecológicas crecientes. […] un mundo 
neofeudal, de unos pocos que mantienen sus privilegios amurallados por la 
fuerza y el control. 

Montaner, Muxí, 2011: 90

Ours is a time of patented locks, burglar alarms, barbed-wire fences, 
neighbourhood watch and vigilantes; […] ‘investigative’ tabloid journalists fishing 
for conspiracies to populate with phantoms the public space ominously empty of 
actors, and for plausible new causes of ‘moral panics’ ferocious enough to release 
a good chunk of the pent-up fear and anger.

Bauman, 2000: 38-39

Political language is naturally spatial (if only in its use of the concepts left and 
right), doubtless because of its need to think simultaneously about unity and 
diversity; and centrality is the most approximate […] expression of this double 
and contradictory intellectual constraint.

Augé, 1992: 64

[…] se generaliza una institución estética que permite paisajear el mundo con 
pocos gastos: el mirador. Establece una relación fija entre un punto dado del 
territorio y todos los que se pueden divisar a partir del mismo. El mirador 
transforma el paisaje en figura, lo fija en un lugar común, lo socializa en la 
banalidad; en pocas palabras, lo hace invisible, ya que lo que en el se constata es 
que resulta conforme a su reproducción. Cuanto más lejos alcanza la mirada, más 
panorámica se hace, más satisface la necesidad de dominar oponiendo de forma 
irrisoria el individuo a la masa del planeta. El mirador, centrifugo como es, es lo 
contrario de un lugar. Pero también es centrípeto, ya que […] recibe allí, como 
lo hace el soberano desde lo alto de su palco real, el homenaje de la Naturaleza 
reunida a sus pies y ante la cual se exhibe.

Corboz, 1983: 32
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Seeing Manhattan from the 110th floor of the World Trade Center.
Beneath the haze stirred up by the winds, the urban island, a sea in the middle of 
the sea, lifts up the skyscrapers over Wall Street, sinks down at Greenwich, then 
rises again to the crests of Midtown, quietly passes over Central Park and finally 
undulates off into the distance beyond Harlem. A wave of verticals. Its agitation 
is momentarily arrested by vision. The gigantic mass is immobilized before the 
eyes. It is transformed into a texturology in which extremes coincide – extremes 
of ambition and degradation, brutal oppositions of races and styles, contrasts 
between yesterday’s buildings, already transformed into trash cans, and today’s 
urban irruptions that block out its space. Unlike Rome, New York has never 
learned the art of growing old by playing on all its pasts. Its present invents itself, 
from hour to hour, in the act of throwing away its previous accomplishments and 
challenging the future. A city composed of paroxysmal places in monumental 
reliefs. The spectator can read in it a universe that is constantly exploding. In it 
are inscribed the architectural figures of the coincidatio oppositorum formerly 
drawn in miniatures and mystical textures. On this stage of concrete, steel and 
glass, cut out between two oceans (the Atlantic and the American) by a frigid 
body of water, the tallest letters in the world compose a gigantic rhetoric of 
excess in both expenditure and production. […] To be lifted to the summit of the 
World Trade Center is to be lifted out of the city’s grasp. One’s body is no longer 
clasped by the streets that turn and return it according to an anonymous law; nor 
is it possessed, whether as player or played, by the rumble of so many differences 
and by the nervousness of New York traffic. When one goes up there, he leaves 
behind the mass that carries off and mixes up in itself any identity of authors 
or spectators. An Icarus flying above these waters, he can ignore the devices of 
Daedalus in mobile and endless labyrinths far below. His elevation transfigures 
him into a voyeur. It puts him at a distance. It transforms the bewitching world by 
which one was “possessed” into a text that lies before one’s eyes. It allows one to 
read it, to be a solar Eye, looking down like a god. The exaltation of a scopic and 
gnostic drive: the fiction of knowledge is related to this lust  to be a viewpoint 
and nothing more. Must one finally fall back into the dark space where crowds 
move back and forth, crowds that, though visible from on high, are themselves 
unable to see down below? An Icarian fall. On the 110th floor, a poster, sphinx-
like, addresses an enigmatic message to the pedestrian who is for an instant 
transformed into a visionary: It’s hard to be down when you’re up.

Certeau, 1984: 91-92
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A world where people are born in the clinic and die in hospital, where transit 
points and temporary abodes are proliferating under luxurious or inhuman 
conditions (hotel chains and squats, holiday clubs and refugee camps, 
shantytowns threatened with demolition or doomed to festering longevity); 
where a dense network of means of transport which are also inhabited spaces 
is developing; where the habitué of supermarkets, slot machines and credit 
cards communicates wordlessly, through gestures, with an abstract, unmediated 
commerce; a world thus surrendered to solitary individuality, to the fleeting, the 
temporary and ephemeral […]

Augé, 1992: 78

Our urban spaces provide little excitement or visual variation and virtually no 
opportunity to build a kinesthetic repertoire of spatial experiences. […] the 
automobile is carrying the process of alienation from both the body and the 
environment one step further. One has the feeling that the automobile is at war 
with the city and possibly with mankind itself.

Hall, 1966: 62-63

[…] non-places are the real measure of our time; one that could be quantified 
– with the aid of a few conversions between area, volume and distance – by 
totalling all the air, rail and motorway routes, the mobile cabins called ‘means of 
transport’ (aircraft, trains and road vehicles), the airports and railway stations, 
hotel chains, leisure parks, large retail outlets, and finally the complex skein of 
cable and wireless networks that mobilize extraterrestrial space […]

Augé, 1992: 79

If the enclave cannot expand and fails to maintain a healthy density […] a sink 
develops. […] Apart from letting the sink run its course […] there is an alternative 
solution: introduce design features that will counteract the ill effects of the 
sink but not destroy the enclave in the process. […] To increase density in a rat 
population and maintain healthy specimens, put them in boxes so they can’t see 
each other, clean their cages, and give them enough to eat. You can pile the boxes 
as many stories as you wish. Unfortunately, caged animals become stupid, which 
is a very heavy price to pay for a super filing system!

Hall, 1966: 167-168
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The society which enters the twenty-first century is no less ‘modern’ than the 
society which entered the twentieth; the most one can say is that it is modern in 
a different way. What makes it as modern as it was a century or so ago is what 
sets modernity apart from all other historical forms of human cohabitation: 
the compulsive and obsessive, continuous, unstoppable, forever incomplete 
modernization; the overwhelming and ineradicable, unquenchable thirst for 
creative destruction (or of destructive creativity, as the case might be: of ‘clearing 
the site’ in the name of a ‘new and improved’ design; of ‘dismantling’, ‘cutting out’, 
‘phasing out’, ‘merging’ or ‘downsizing’, all for the sake of a greater capacity for 
doing more of the same in the future – enhancing productivity or competitiveness).

Bauman, 2000: 28

Within the history of capitalism, ‘less is more’ defines the advantage of reducing 
the costs of production. […] not just a process of accumulation but also […] 
the incessant optimisation of the productive process towards a situation in 
which less capital investment equals more capital accumulation. Technological 
innovation has always been driven […] to reduce the costs of production, the 
need for wage earners. The very notion of industry is based on this idea: to be 
industrious means being able to obtain the best results with fewer means.

Aureli, 2013: 8

[…] the evolution of modern ‘social’ housing […] represents the ethos of sacrifice 
and hard work for the sake of production. […] Perhaps the best embodiment 
of this model […] is Le Corbusier’s Maison Dom-Ino (1914), a simple structural 
concrete framework that could be built by the inhabitants themselves […] to 
provide the lower classes with a minimum property that would allow them to 
become entrepreneurs […] to form a society of owners where even the smallest, 
seemingly most worthless property is seized as an opportunity for financial 
investment. […] subjects are encouraged to endure reduced living standards […] 
pushed to become micro-entrepreneurs of their own minimal economy.

Aureli, 2013: 31-33

The city and its numerous, nameless structures remain a reflection of a political 
and economic system that hovers above and beyond the dwellers. The timid 
residue of people’s everyday life is wiped away and cleaned off table tops, bars
and endless acreages of floor. The reflection of the common people and their 
lives is not to be found in the managerial city.

Lerup, 1977: 142
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[…] naïvety makes even the most turbulent and treacherous condition look 
familiar and therefore secure, and any insight into its precarious scaffolding is 
the portent of non-confidence, doubt and insecurity […] 

Bauman, 2000: 42

Es la frontera caliente entre los barrios cerrados de ricos y los suburbios de la 
gente sumida en la miseria; entre la ciudad de la opulencia, con los escaparates 
llenos a rebosar, y los barrios del Apartheid, dominados por la miseria. Es el 
mundo de la cápsula encerrada del automóvil y la vivienda detrás de las rejas 
de protección. El territorio recorrido en vehículos todoterreno, en aquellos 
gigantescos Hummer, que por miles han sido dueños de las autopistas 
estadounidenses, rediseño de un todoterreno militar y símbolo del mundo de las 
fronteras y de la agresividad: un cómodo entorno cerrado y en movimiento, que 
malgasta energía para su climatización y que aplasta coches y peatones. En estos 
tiempos neomedievales, cada barrio con su muralla y policías privados, cada 
familia en un coche blindado, como si cruzase un campo de batalla, cada banda 
a punto de enfrentarse. Es la frontera caliente siempre a punto de estallar, de ser 
derribada, de colapsar.

Montaner, Muxí, 2011: 92
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The mass media serve as a system for communicating messages and symbols to 
the general populace. It is their function to amuse, entertain, and inform, and 
to inculcate individuals with the values, beliefs, and codes of behavior that will 
integrate them into the institutional structures of the larger society. In a world 
of concentrated wealth and major conflicts of class interest, to fulfil this role 
requires systematic propaganda.

Herman, Chomsky, 1988: 1 

The special importance of propaganda in what Walter Lippmann referred to as 
the “manufacture of consent” has […] already become “a regular organ of popular 
government” […] steadily increasing in sophistication […]

Herman, Chomsky, 1988: lix 

[…] media do not function in the manner of the propaganda system of a 
totalitarian state. Rather, they permit – indeed, encourage – spirited debate, 
criticism, and dissent […]

Herman, Chomsky, 1988: 302 

The beauty of the system, however, is that such dissent and inconvenient 
information are kept within bounds and at the margins […]

Herman, Chomsky, 1988: xii

It is much more difficult to see a propaganda system at work where the media are 
private and formal censorship is absent. […] where the media actively compete 
[…] and aggressively portray themselves as spokesmen for free speech and the 
general community interest.

Herman, Chomsky, 1988: 1 

We see ourselves as basically good and decent in personal life, so it must be that 
our institutions function in accordance […] an argument that is often persuasive 
even though it is a transparent non sequitur.

Herman, Chomsky, 1988: 305 

In essence, the private media are major corporations selling a product (readers 
and audiences) to other businesses (advertisers).

Herman, Chomsky, 1988: 303 
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It is difficult to know how to react to a cultural climate in which such words can 
be spoken, evoking no reaction.

Herman, Chomsky, 1988: 241

The whole life of those societies in which modern conditions of production 
prevail presents itself as an immense accumulation of spectacles. All that once 
was directly lived has become mere representation.

Debord, 1967: 1

Images […] merge into a common stream,
and the former unity of life is lost forever. 

Debord, 1967: 2 

The spectacle appears at once as society itself […]
where all attention, all consciousness, converges.

Debord, 1967: 3

[…] it is a social relationship between people that is mediated by images.

Debord, 1967: 4

[…] it governs almost all time spent outside the production process itself.

Debord, 1967: 6

It is the opposite of dialogue.

Debord, 1967: 18

[…] a negation of life that has invented a visual form for itself.

Debord, 1967: 10

[…] the material reconstruction of the religious illusion. […] a technological 
version of the exiling of human powers in a “world beyond” […]

Debord, 1967: 20

The spectacle’s function in society is the concrete manufacture of alienation.

Debord, 1967: 32
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[…] an uninterrupted monologue of self-praise. […] all contact between people 
now depends on the intervention of such “instant” communication […]

Debord, 1967: 24

[…] all real activity has been forcibly channelled
into the global construction of the spectacle.

Debord, 1967: 27

[…] a circular process designed to produce isolation.

Debord, 1967: 28

The spectacle is simply the common language that bridges this division. 
Spectators are linked only by a one-way relationship to the very center that 
maintains their isolation from one another.

Debord, 1967: 29

The spectator’s alienation from and submission to the contemplated object (which 
is the outcome of his unthinking activity) works like this: the more he contemplates, 
the less he lives; the more readily he recognizes his own needs in the images of 
needs proposed […] the less he understands his own existence and his own desires. 
The spectacle’s externality with respect to the acting subject is demonstrated by the 
fact that the individual’s own gestures are no longer his own […]

Debord, 1967: 30

In a world that really has been turned on its head,
truth is a moment of falsehood.

Debord, 1967: 9

It is the sun that never sets on the empire of modern passivity.

Debord, 1967: 13

What is new is not that the world lacks meaning […] it is that we seem to feel 
an explicit and intense daily need to give it meaning […] This need to give a 
meaning to the present […] is the price we pay for the overabundance of events 
corresponding to a situation we could call ‘supermodern’ to express its essential 
quality: excess.

Augé, 1992: 29
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[…] the screens of the planet daily carry a mixture of images […] which assemble 
before our eyes a universe that is relatively homogeneous in its diversity.

Augé, 1992: 32

[…] ‘mass culture’ (a collective brain-damage caused by a ‘culture industry’ 
planting a thirst for entertainment and amusement in the place which […]
should be occupied by ‘the passion for sweetness and light and the passion
for making them prevail’).

Bauman, 2000: 19

Alone, but one of many, the user of a non-place is in contractual relations with 
it (or with the powers that govern it). He is reminded, when necessary, that the 
contract exists. […] the passenger accedes to his anonymity only when he has 
given proof of his identity; when he has countersigned (so to speak) the contract. 
[…] There will be no individualization (no right to anonymity)
without identity checks.

Augé, 1992: 101-102

What seems to be at stake is a redefinition of the public sphere, as a scene on 
which private dramas are staged, put on public display and publicly watched. The 
current definition of ‘public interest’, promoted by the media yet widely accepted 
by all or almost all sections of society, is the duty to play out such dramas in 
public and the right of the public to watch the performance.

Bauman, 2000: 70

Leadership has been replaced by the spectacle, and surveillance by seduction. 
Who rules the (air)waves, rules the lived world, decides its shape and contents. No 
one needs to force or nudge the spectators to attend the spectacle: woe to those 
who would dare deny them entry. Access to the (mostly electronic) ‘information’ 
has become the most zealously defended human right, and the rise of well-being 
among the population at large is now measured by, among other things, the 
number of households equipped with (invaded by?) television sets. […] the news 
broadcasts are the constant, daily repeated celebration of the breathtaking speed 
of change, accelerated ageing, and perpetuality of new beginnings.

Bauman, 2000: 155

[…] when many people simultaneously run in the same direction, two questions 
need to be asked: what are they running after and what are they running from. 

Bauman, 2000: 81
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The name ‘cloakroom community’ grasps […] their characteristic traits. Visitors 
to a spectacle dress for the occasion, abiding by a sartorial code distinct from 
those codes they follow daily - the act which simultaneously sets apart the visit 
as ‘a special occasion’ and makes the visitors look, for the duration of the event, 
much more uniform than they do in the life outside the theatre building. It is the 
evening performance which brought them all here - different as their interests 
and pastimes during the day could have been. Before entering the auditorium 
they all leave the coats or anoraks they wore in the streets in the playhouse 
cloakroom (by counting the number of hooks and hangers used, one can judge 
how full is the house and how assured is the immediate future of the production). 
During the performance all eyes are on the stage; so is everybody’s attention. 
Mirth and sadness, laughter and silence, rounds of applause, shouts of approval 
and gasps of surprise are synchronized - as if carefully scripted and directed. 
After the last fall of the curtain, however, the spectators collect their belongings 
from the cloakroom and when putting their street clothes on once more return to 
their ordinary mundane and different roles, a few moments later again dissolving 
in the variegated crowd filling the city streets from which they emerged a few 
hours earlier. Cloakroom communities need a spectacle which appeals to similar 
interests dormant in otherwise disparate individuals and so bring them all 
together for a stretch of time […]

Bauman, 2000: 200

The Pnyx was a bowl shaped, open-air theater, about ten minutes walk from the 
central square of Athens.  Chiseled out of a hill, the Pnyx in form resembled other 
Greek theaters, and like them originally provided space for dancing and plays. 
[…] Speakers stood in the open, circular space on a stone platform called a bema, 
so that they could be seen by everyone in the theater. Behind the speaker the 
land dropped away, so that words seemed to hover in the air between the mass 
of five to six thousand bodies gathered together and the empty sky. The sun 
from morning to late afternoon struck the speaker’s face so that nothing in his 
expressions or gestures was obscured by shadow. The audience […] sat around 
the bowl in assigned places, men sitting with others who belonged to the same 
local tribe.

Sennett, 1998: 17

[…] two visual rules thus organized the […] meetings […]: exposure – both of 
the speaker and of the audience to one another – and fixity of place, in where 
the speaker stood and the audience sat. These two […] rules supported a verbal 
order, a single voice speaking at any one time.

Sennett, 1998: 18
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People sat or stood in relation for […] as long as the sunlight lasted. 
[…] And such a disciplinary space of eye, voice, and body had one great virtue: 
[…] concentration of attention on a speaker […]

Sennett, 1998: 17

We ‘shop’ for the skills needed to earn our living and for the means to convince 
would-be employers that we have them; for the kind of image it would be nice 
to wear and ways to make others believe that we are what we wear; for ways of 
making the new friends we want and the ways of getting rid of past friends no 
longer wanted; for ways of drawing attention and ways to hide from scrutiny; 
for the means to squeeze most satisfaction out of love and the means to avoid 
becoming ‘dependent’ on the loved or loving partner; for ways to earn the love 
of the beloved and the least costly way of finishing off the union once love has 
faded and the relationship has ceased to please; for the best expedients of saving 
money for a rainy day and the most convenient way to spend money before we 
earn it; for the resources for doing faster the things that are to be done and for 
things to do in order to fill the time thus vacated; for the most mouth-watering 
foods and the most effective diet to dispose of the consequences of eating them; 
for the most powerful hi-fi amplifiers and the most effective headache pills.
There is no end to the shopping list. Yet however long the list, the way to opt 
out of shopping is not on it. And the competence most needed in our world of 
ostensibly infinite ends is that of skilful and indefatigable shopper.

Bauman, 2000: 74

It’s dizzying to see Reebok’s “I AM WHAT I AM” enthroned atop a Shanghai 
skyscraper. The West everywhere rolls out its favorite Trojan horse: the 
exasperating antimony between the self and the world, the individual and 
the group, between attachment and freedom. […] not simply a lie, a simple 
advertising campaign, but a military campaign, a war cry directed against 
everything that exists between beings, against everything that circulates 
indistinctly, everything that invisibly links them, everything that prevents 
complete desolation, against everything that makes us exist, and ensures that 
the whole world doesn’t everywhere have the look and feel of a highway, an 
amusement park or a new town: pure boredom, passionless but well ordered, 
empty, frozen space, where nothing moves apart from registered bodies, 
molecular automobiles, and ideal commodities.

Comité Invisible, 2007: 32-33

[…] everything in a consumer society is a matter of choice,
except the compulsion to choose […]

Bauman, 2000: 73
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[…] there is everywhere a foreignness, a feeling so banal and so habitual it 
becomes the last form of familiarity. Metropolitan excess is this capricious mixing 
of definite moods, indefinitely recombined. […] we glide from one to the next […] 
to the tune of a kind of existential shopping trip among different styles of bars, 
people, designs, or playlists.

Comité Invisible, 2007: 59-60

To cover the planet with glass would fit perfectly the cynicism of contemporary 
architecture. […] allvariations on the same theme: transparency, neutrality, 
uniformity. These massive, fluid buildings […] could be here as much as 
anywhere else […]

Comité Invisible, 2007: 54

In a synoptical society of shopping/watching addicts, the poor cannot avert their 
eyes; there is nowhere they could avert their eyes to. The greater the freedom on 
the screen and […] the temptations beckoning from the shopping-mall displays, 
the deeper the sense of impoverished reality, […] the desire to taste […] the bliss 
of choosing. The more choices the rich seem to have, the less bearable to all is a 
life without choosing.

Bauman, 2000: 88

Los sin techo representan a los perdedores, a los otros, a las minorías. Su 
presencia es molesta, ya que están excluidos del consumo, y por ello son 
considerados extraños.

Montaner, Muxí, 2011: 188

Whatever else compulsive/addictive shopping may be, it is also a daytime ritual 
to exorcize the gruesome apparitions of uncertainty and insecurity which keep 
haunting the nights. It is, indeed, a daily ritual: exorcisms need to be repeated 
daily, since hardly anything is put on the supermarket shelves without being 
stamped with a ‘best before’ date, and since the kind of certainty available for 
sale in the shops does little to cut the roots of the insecurity which prompted 
the shopper to visit the shops in the first place. What matters, though, and 
allows the game to go on - its evident inconclusiveness and lack of prospects 
notwithstanding - is the wondrous quality of exorcisms: they are effective and 
gratifying not so much for chasing the ghosts away (which they seldom do) as for 
the very fact of being performed.

Bauman, 2000: 81-82
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The world full of possibilities is like a buffet table set with mouth-watering 
dishes, too numerous for the keenest of eaters to hope to taste them all. The 
diners are consumers, and the most taxing and irritating of the challenges 
consumers confront is the need to establish priorities: […] to forsake some 
unexplored options and to leave them unexplored.

Bauman, 2000: 63

The customer wanders round in silence, reads labels, weighs fruit and vegetables 
on a machine that gives the price along with the weight; then hands his credit 
card to a young woman as silent as himself - anyway, not very chatty - who runs 
each article past the sensor of a decoding machine before checking the validity of 
the customer’s credit card. There is a more direct but even more silent dialogue 
between the cardholder and the cash dispenser: he inserts the card, then reads 
the instructions on its screen, generally encouraging in tone but sometimes 
including phrases (‘Card faulty’, ‘Please withdraw your card’, ‘Read instructions 
carefully’) that call him rather sternly to order. All the remarks that emanate from 
our roads and commercial centres, from the street corner sites of the vanguard of 
the banking system (‘Thank you for your custom’, ‘Bon voyage’, ‘We apologize for 
any inconvenience’) are addressed simultaneously and indiscriminately to each 
and any of us: they fabricate the ‘average man’, defined as the user of the road, 
retail or banking system. 

Augé, 1992: 99-100

[…] shopping/consuming places owe a great part of their magnetic power of 
attraction to the colourful, kaleidoscopic variety of sensory sensations on offer. 
But the differences inside, unlike the differences outside, are tamed, sanitized, 
guaranteed to come free of dangerous ingredients […] They can be enjoyed 
without fear: once the risk has been taken out of the adventure, what is left is 
pure, unalloyed and uncontaminated amusement. Shopping/consuming places 
offer what no ‘real reality’ outside may deliver: the near-perfect balance between 
freedom and security.

Bauman, 2000: 99

[…] poverty of experience does not imply personal poverty, or even abstinence 
from the abundance of things and ideas that a capitalistic society produces. […] 
poverty of experience is precisely the effect of this abundance. Inundated by all 
sorts of information  […] we can no longer trust the depth and richness of human 
experience. Living in a context of constant cognitive stimulation,
what we experience is no longer effectively communicable.

Aureli, 2013: 36-37
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Whatever may happen inside the temple of consumption has little or no bearing 
on the rhythm and tenor of daily life flowing ‘outside the gate’. Being in a 
shopping mall feels like ‘being elsewhere’. […] shopping trips are primarily 
voyages in space […]

Bauman, 2000: 98

The outcome of rebellion against the norms […] is a perpetual agony of indecision 
linked to a state of uncertainty about the intentions and moves of others around 
[…] Patterns and routines imposed by condensed social pressures spare humans 
that agony: thanks to the monotony and regularity of recommended, enforceable 
and in-drilled modes of conduct, humans know how to proceed most of the 
time and seldom find themselves in a situation with no road markings attached, 
such situations in which decisions are to be taken on their own responsibility 
and without the reassuring knowledge of their consequences, making each move 
pregnant with risks difficult to calculate. 

Bauman, 2000: 20

[…] a consistent organisation of time and space. This is the most controversial 
aspect of the monastery, because it shows how this institution is the progenitor 
of disciplinary institutions such as the prison, the garrison, the hospital and the 
factory. […] the scheduling of time and its management are the foundation of 
modern and contemporary forms of production. And yet the difference between 
the ascetic practices enacted by the monastery and the disciplinary power of 
these other institutions […] is decisive. The strict organisation of the monastery 
was not intended to replace life with a rule, but to make the rule so consistent 
with the form of life chosen by the monks that the rule as such would almost 
disappear. This aspect of monasticism is made evident […] by Augustine: dilige 
et quod vis fac – love and do what you want. Unlike the logic of disciplinary 
institutions, the ends here do not justify the means; rather, the means and ends 
perfectly coincide.

Aureli, 2013: 24

The disaster has already occurred: it resides in everything that had to be 
destroyed […] in order for work to end up as the only way of existing. […] work 
has totally triumphed […] at the same time as workers have become superfluous. 
[…] We are living the paradox of a society of workers without work, where 
entertainment, consumption and leisure only underscore the lack from which 
they are supposed to distract us.

Comité Invisible, 2007: 46
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Today work is tied less to the economic necessity of producing goods than to 
the political necessity of producing producers and consumers […] the dominant 
occupation of a society where production no longer has an object […] All these 
young people smiling for their job interviews […] who take courses in leadership or 
practice “self-improvement” […] This swarming little crowd that waits impatiently 
to be hired […] is the result of an attempt to rescue the order of work through an 
ethos of mobility. […] Mobility is this slight detachment from the self, this minimal 
disconnection from what constitutes us, this condition of strangeness whereby 
the self can now be taken up as an object […] to sell oneself rather than one’s 
labor power, to be remunerated not for what one does but for what one is, for our 
exquisite mastery of social codes, for our relational talents, for our smile and our 
way of presenting ourselves. This is the new standard of socialization.

Comité Invisible, 2007: 49-50

[…] the excess of space is correlative with the shrinking of the planet […] our first 
steps in outer space reduce our own space to an infinitesimal point […] at the same 
time the world is becoming open to us. We are in an era characterized by changes 
of scale […] rapid means of transport have brought any capital within a few hours’ 
travel of any other […] images of all sorts […] can give us an instant, sometimes 
simultaneous vision of an event taking place on the other side of the planet.

Augé, 1992: 31

Like the moving molecules that make up all matter, living things move
and therefore require more or less fixed amount of space. Absolute zero,
the bottom of the scale, is reached when people are so compressed that 
movement is no longer possible.

Hall, 1966: 61

The early monks who decided to live together would occupy single huts loosely 
aggregated around a central space […] to live together but apart, with each being 
able to preserve […] their own ‘idiorrhythmy’ […] they would be both isolated 
from and in contact with one another, in idiorrhythmic clusters. […] this form 
of monasticism was the seedbed for what would later become a fundamental 
typology of the modern world: the single cell or single room. […]
the quintessential representation of interiority: it is here that the single body 
finds its proper space […]

Aureli, 2013: 20 
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Walter Benjamin […] observed how furniture and interior design were driven 
not by necessity but by the inhabitants’ urge to leave their own traces, that 
is to make the living space familiar, to claim it as their own. The result was 
a forced domesticity in which every object was meant to speak of the life of 
the inhabitants. […] Benjamin understood the subjective dimension of private 
property, which entails not only greed and appropriation, but also the illusion of 
permanence, rootedness and identity.

Aureli, 2013: 35

But many, perhaps most, are nomads without leaving their caves. They may still 
seek shelter in their homes, but would hardly find seclusion there and however hard 
they may try they would never be truly chez soi: the shelters have porous walls, 
pierced all over by countless wires and easily penetrated by ubiquitous airwaves.

Bauman, 2000: 155

The place is open to everyone with his or her own caravan and enough money 
to pay the rent. Guests come and go; none of them takes much interest in how 
the site is run, providing the customers have been allocated plots big enough to 
park the caravans, the electric sockets and water taps are in good order and the 
owners of the caravans parked nearby do not make too much noise and keep 
down the sound from their portable TV’s and hi-fi speakers after dark. Drivers 
bring to the site their own homes attached to their cars and equipped with all 
the appliances they need for the stay, which at any rate they intend to be short. 
Each driver has his or her own itinerary and time schedule. What the drivers 
want from the site’s managers is not much more (but no less either) than to be 
left alone and not interfered with. In exchange, they promise not to challenge 
the managers’ authority and to pay the rent when due. Since they pay, they also 
demand. They tend to be quite adamant when arguing for their rights to the 
promised services but otherwise want to go their own ways and would be angry 
if not allowed to do so. On occasion, they may clamour for better service; if they 
are outspoken, vociferous and resolute enough, they may even get it. If they feel 
short-changed or find the managers’ promises not kept, the caravanners may 
complain and demand their due – but it won’t occur to them to question and 
renegotiate the managerial philosophy of the site, much less to take over the 
responsibility for running the place. They may, at the utmost, make a mental note 
never to use the site again and not to recommend it to their friends. When they 
leave, following their own itineraries, the site remains much as it was before their 
arrival, unaffected by past campers and waiting others to come; though if some 
complaints go on being lodged by successive cohorts of caravanners, the services 
provided may be modified to prevent repetitive discontents from being voiced 
again in the future.

Bauman, 2000: 23-24
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La soledad, el sentirse solo y saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí 
mismo, separado de sí, no es característica exclusiva […] Todos los hombres, 
en algún momento de su vida, se sienten solos; y más: todos los hombres están 
solos. Vivir, es separarnos de lo que fuimos para internarnos en el que vamos 
a ser, futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición 
humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda 
de otro. Su naturaleza […] consiste en un aspirar a realizarse en otro. El hombre 
es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo 
se siente como carencia de otro, como soledad.

Paz, 1950: 211

Man’s first expression, like his first dream, was an aesthetic one.
Speech was a poetic outcry rather than a demand for communication.
Original man, shouting his consonants, did so in yells of awe and anger at his 
tragic state, at his own self-awareness, and at his own helplessness before the 
void. […] Man’s first cry was a song. […] The dog, alone, howls at the moon. 
[…] The purpose of man’s first speech was an address to the unknowable. His 
behavior had its origin in his artistic nature.

Newman, 1947: 59

In our inability to live the life of a creator can be found the meaning of the fall of 
man. It was a fall from the good, rather than from the abundant, life. […] What is 
the raison d’être, what is the explanation of the seemingly insane drive of man to 
be painter and poet if it is not an act of defiance against man’s fall […] ?

Newman, 1947: 60

That work of art which we want to mould out of the friable stuff of life is called 
‘identity’. Whenever we speak of identity, there is at the back of our minds a 
faint image of harmony, logic, consistency: all those things which the flow of our 
experience seems […] so grossly and abominably to lack. The search for identity 
is the ongoing struggle to arrest or slow down the flow, to solidify the fluid, to 
give form to the formless. […] Yet […]  identities are more like the spots of crust 
hardening time and again on the top of volcanic lava which melt and dissolve 
again before they have time to cool and set.

Bauman, 2000: 82-83
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Individualization brings […] an unprecedented freedom of experimenting - but 
[…] it also brings the unprecedented task of coping with […] consequences. 
The yawning gap between the right of self-assertion and […] the social settings 
which render such self-assertion feasible or unrealistic seems to be the main 
contradiction of fluid modernity […] 

Bauman, 2000: 37-38

[…] the identity-talk which emphasizes distinctions […] leads to isolation rather 
than interaction. Our culture prefers clear pictures of self and social context. 
For the sake of this clarity, for the sake of identity, we sacrifice democracy – 
democracy in Aristotle’s sense of the dialogues, debates, and shared deliberations 
which might take us out of ourselves and the sphere of our immediate self-
knowledge and interests.

Sennett, 1998: 24-25

Although man is a self-domesticated animal, the domestication process is 
only partial. We see this in certain types of schizophrenics who […] experience 
something very similar to the flight reaction. When approached too closely, these 
schizophrenics panic […]. In describing their feelings, such patients refer to 
anything that happens within their “flight distance” as taking place literally inside 
themselves. That is, the boundaries of the self extend beyond the body. […] the 
realization of the self as we know it is intimately associated with the process of 
making boundaries explicit.

Hall, 1966: 11-12

Man’s relationship to his environment is a function of his sensory apparatus plus 
how this apparatus is conditioned to respond. Today, one’s unconscious picture 
of one’s self […] is constructed from the bits and pieces of sensory feedback in a 
largely manufactured environment.

Hall, 1966: 62

The general failure to grasp the significance of the many elements that contribute 
to man’s sense of space may be due to two mistaken notions: (1) that for every 
effect there is a single and identifiable cause; and (2) that man’s boundary begins 
and ends with his skin.

Hall, 1966: 115
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The formal can be defined as the experience of limit, as the relationship between 
the “inside” and the “outside.” By the inside, I mean the position assumed by an 
acting subject; by the outside, I mean the datum, the situation, the state of things 
in which the subject acts. Action versus situation or subject versus datum: these 
are the poles through which the notion of the formal materializes. Therefore, 
form is the implicit limit that inevitably exists between action and datum —
of action’s grasp of the world […]

Aureli, 2011: 30

The boundaries of the postulated community, like the outer limits of the body, 
are to divide the realm […] from the wilderness […]. The body and the postulated 
community alike are velvety on the inside and prickly and thorny on the outside.

Bauman, 2000: 184

While walking, the body is all body, unprotected and exposed to the environment, 
which threatens again and again to attack him in his inadequacy. […]

Truniger, 2013: 126

The body […] is becoming safety’s last line of trenches […] exposed to constant 
enemy bombardment, or the last oasis among wind-swept moving sands. Hence 
the rabid, obsessive, feverish and overwrought concern with the defence of the 
body. The boundary between the body and the world outside is among the most 
vigilantly policed of contemporary frontiers.

Bauman, 2000: 183-184

Walking is not only forward motion, but also a form of cognition. The pace is a 
human’s natural velocity. […] the human being experiences his environment as a 
phenomenological adventure to which he exposes his entire body existentially.

Truniger, 2013: 126

A brick wall on the north side of a given street was identified as a landmark to 
the blind because it radiated heat over the total width of the sidewalk.

Hall, 1966: 59

Touch is the most personally experienced of all sensations. For many people, 
life’s most intimate moments are associated with the changing textures of the 
skin.

Hall, 1966: 62 
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[…] they hated to sit in […] chairs immediately after they had been vacated […] 
We do not know why one’s own heat is not objectionable and a stranger’s is. […] 
People seem to respond negatively to a heat pattern that is not familiar.

Hall, 1966: 57-58

As before, the body remains mortal and so transient, but its mortality-bound 
brevity seems like eternity when compared with the volatility and ephemerality of 
all reference frames […] which liquid modernity puts on and takes off […]

Bauman, 2000: 182

[…] the figure of the enemy has been transformed into an evil figure par 
excellence […]. In contemporary common opinion, the word enemy evokes a 
bloody and noncivic way of being. […] In turn, the parts of society that, facing 
the existing order of civil society, find themselves in a position of agonism, no 
longer understand their struggle as an implicit recognition of a counterpart, but 
see it as antagonism, as an endless struggle without any acknowledgment of 
the adversary. Given this mentality, we have to remember that the figure of the 
enemy […] is one of the greatest existential figures of human civilization. The 
notion of agonism renders, in an essential way, the idea of oneself not as a value-
free atom of society but as an active part capable of distinction, judgment, and 
action toward something declared as its opposite. The figure of the enemy is the 
form per via negativa through which we recognize ourselves. There cannot be 
civilization without recognition of the enemy, without the possibility of division, 
difference, decision within the universal space of cohabitation - the possibility of 
deciding one’s destiny.

Aureli, 2011: 28-29

[…] ‘reality’ is created by the act of willing; it is the stubborn indifference of the 
world to my intention, the world’s reluctance to submit to my will, that rebounds 
in the perception of the world as ‘real’ - constraining, limiting and disobedient. 
Feeling free from constraint, free to act on one’s wishes, means reaching a 
balance between the wishes, the imagination and the ability to act: one feels 
free in so far as the imagination is not greater than one’s actual desires, while 
neither of the two reaches beyond the ability to act. The balance may therefore be 
established and kept unimpaired in two different ways: either by tapering, cutting 
down the desires and/or imagination, or by expanding one’s ability to act. 

Bauman, 2000: 17
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To decide one’s own counterpart means to consciously struggle for autonomy, 
but in a way in which, through this gesture of cutting, one also realizes an inner 
belonging to what one is detaching from. In this sense, the notion of agonism - 
the counterpositioning of parts - functions as a critical mirroring of oneself via 
the other, to the extent that […] to make a collective claim of political autonomy 
one must first declare one’s counterpart. In other words, there is no way to 
claim autonomy without first asking what we are affirming ourselves against as 
political subjects—as parts.

Aureli, 2011: 28

Every individual needs the experience of being challenged by others in order to grow 
both psychologically and ethically. Psychologically, human beings develop only in a 
rhythm of disorientation and recovery. A static sense of self and world becomes a 
kind of psychological death. Ethically, painful and uncomfortable encounters with 
those who differ are the only ways in which individuals learn modesty.

Sennett, 1998: 22

The area between the houses is the social realm – the common ground – and it is 
the recognition […] of it as common that is of importance, not only the fact that 
the in-between is there as a physical thing. The actualization of space is thus an 
interaction of people and things.

Lerup, 1977: 102

The child, at an age when he is for a time, however short, outdone by the 
chimpanzee in instrumental intelligence, can nevertheless already recognize as 
such his own image in a mirror. […] This act, far from exhausting itself, as in 
the case of the monkey, once the image has been mastered and found empty, 
immediately rebounds in the case of the child in a series of gestures in which he 
experiences in play the relation between the movements assumed in the image 
and the reflected environment, and between this virtual complex and the reality
it reduplicates […]

Lacan, 1966: 1

We have only to understand the mirror stage as an identification […] the 
transformation that takes place in the subject when he assumes an image […]

Lacan, 1966: 2
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[…] the mirror-image would seem to be the threshold of the visible world, if 
we go by the mirror disposition that the imago of one’s own body presents in 
hallucinations or dreams […]

Lacan, 1966: 3

The mirror stage is a drama […] which manufactures for the subject, caught up in 
the lure of spatial identification, the succession of phantasies that extends from a 
fragmented body-image to a form of its totality […] which will mark with its rigid 
structure the subject’s entire mental development.

Lacan, 1966: 4

[…] la internalidad de “uno” y la externalidad de lo “otro” claudica en esta 
superficie […] En el espejo yo estoy “allí”, en frente, fuera de mí mismo, 
habitando una otra dimensión que me iguala a todo lo demás, lo que me permite 
habitar en un otro mundo que no sea mi interior, en un plano de igualdad y 
simultaneidad; tal vez en el espejo tengamos la máquina capaz de permitirnos el 
habitar de otra forma con nuestros seres... los amados ausentes […] los que son 
el amor imposible […]

Benítez, 2002: 21

[…] seen from a distance, [their] existence seems to possess a coherence and a 
unity which they cannot have […] This, of course, is an optical illusion. […] we 
tend to see other people’s lives as works of art.

Bauman, 2000: 82

What he is confronted with, finally, is an image of himself, but in truth it is a 
pretty strange image. The only face to be seen, the only voice to be heard, in the 
silent dialogue […] are his own: the face and voice of a solitude made all the more 
baffling by the fact that it echoes millions of others.

Augé, 1992: 103

The change which actually took place in that world was in no sense revolutionary. 
[…] I saw no landscapes, no enormous spaces, no magical growth and 
metamorphosis of buildings, nothing remotely like a drama or a parable. The 
other world to which mescalin admitted me was not the world of visions; it 
existed out there, in what I could see with my eyes open. The great change was in 
the realm of objective fact.

Huxley, 1954: 6
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‘Is it agreeable?’ somebody asked. […] ‘Neither agreeable or disagreeable,’ I 
answered. ‘It just is.’ […] a transience that was yet eternal life, a perpetual perishing 
that was at the same time pure Being, a bundle of minute, unique particulars in 
which, by some unspeakable and yet self-evident paradox, was to be seen the 
divine source of all existence. I continued to look at the flowers, and in their living 
light I seemed to detect the qualitative equivalent of breathing – but of a breathing 
without returns to a starting point, with no recurrent ebbs but only a repeated flow 
from beauty to heightened beauty, from deeper to ever deeper meaning.

Huxley, 1954: 7

‘What about spatial relationships?’ the investigator inquired […] It was difficult 
to answer. […] spatial relationships had ceased to matter very much […] my mind 
was perceiving the world in terms of other than spatial categories. […] Place and 
distance cease to be of much interest. The mind does its perceiving in terms of 
intensity of existence, profundity of significance, relationships within a pattern. 
[…] In this context, position and three dimensions were beside the point. Not, 
of course, that the category of space had been abolished. When I got up I and 
walked about, I could do so quite normally, without misjudging the whereabouts 
of objects. Space was still there; but it had lost its predominance. The mind was 
particularly concerned, not with measures and locations, but with being and 
meaning. And along with indifference to space there went an even completer 
indifference to time. ‘There seems to be plenty of it,’ was all I would answer when 
the investigator asked me to say what I felt about time.

Huxley, 1954: 8-9

In ancient times, the fundamental goal of philosophy was to know oneself: to live 
was understood not simply as given fact but as an art, the art of living. […] In the 
case of the ancient philosophers this meant a life entirely consistent with one’s 
own teachings, where there was no difference between theory and practice,
between logos and bios. Philosophers were thus individuals who, through their 
chosen form of life, deeply informed by their thinking, inevitably challenged 
accepted habits and social conditions.

Aureli, 2013: 15

A keystone in the arch of human understanding is the recognition that man at 
certain critical points synthesizes experience. Another way of stating this is that 
man learns while he sees and what he learns influences what he sees. […] he 
alters perception as a result of learning.

Hall, 1966: 66
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The flatness of the moon was challenged by actually touching down on its surface […]

Lerup, 1977: 153
 
[…] if we can think of man as surrounded by a series of expanding and contracting 
fields which provide information of many kinds, we shall begin to see him in an 
entirely different light. We can then begin to learn about human behavior […]

Hall, 1966: 115

El uso puramente receptivo del paisaje, aquel que no se preocupa en absoluto 
de explicar nada, pertenece a otro universo; para el que se limita a percibir 
intensamente el paso de las estaciones, las epifanías de la luz y la gloria de los 
colores, montañas, ríos, árboles y nubes forman los elementos de un mensaje 
metafísico a descifrar no sin un temor reverencial. […] este paisaje convertido en 
«estado de ánimo» encarna todo lo sagrado […] favorece una relación individual y 
cósmica situada muy lejos del espectáculo, porque instituye un vinculo de sujeto 
a sujeto con la Naturaleza. Este rechazo a la condición estática del territorio
[…] compromete todo el ser en una prodigiosa proyección, ya que aspira a otro 
lugar, siempre diferido.

Corboz, 1983: 31

Wilson has just opened a door to something new and possible. […] It is an 
opening. The consequence of taking a step out of that opening is unknowable 
and unfinished. A beginning is like cracking an old mirror – the distortion takes 
attention away from the mirrored to the mirror, revealing the duality.

Lerup, 1977: 148

In the final stage of egolessness there is an ‘obscure knowledge’ that All is in all – 
that All is actually each. This is as near, I take it, as a finite mind can ever come to 
‘perceiving everything that is happening everywhere in the universe.’

Huxley, 1954: 13
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En esas ceremonias […] se abre al exterior. […] le dan ocasión de revelarse y 
dialogar con la divinidad, la patria, los amigos o los parientes. Durante esos 
días […] silba, grita, canta, arroja petardos, descarga su pistola al aire. Descarga 
su alma. Y su grito, como los cohetes que tanto nos gustan, sube hasta el cielo, 
estalla en una explosión verde, roja, azul y blanca y cae vertiginoso dejando 
una cauda de chispas doradas. Esa noche los amigos, que durante meses no 
pronunciaron más palabras que las prescritas por la indispensable cortesía, 
se emborrachan juntos, se hacen confidencias, lloran las mismas penas, se 
descubren hermanos […]. La noche se puebla de canciones y aullidos. Los 
enamorados despiertan con orquestas a las muchachas. Hay diálogos y burlas 
de balcón a balcón, de acera a acera. Nadie habla en voz baja. Se arrojan los 
sombreros al aire. Las malas palabras y los chistes caen como cascadas de pesos 
fuertes. Brotan las guitarras. En ocasiones, es cierto, la alegría acaba mal: hay 
riñas, injurias, balazos, cuchilladas. También eso forma parte de la fiesta. […] 
sobrepasarse, saltar el muro de soledad que el resto del año lo incomunica. Todos 
están poseídos por la violencia y el frenesí. Las almas estallan como los colores, 
las voces, los sentimientos. ¿Se olvidan de si mismos, muestran su verdadero 
rostro? Nadie lo sabe. Lo importante es salir, abrirse paso, embriagarse
de ruido, de gente, de color. México está de fiesta.

Paz, 1950: 53-54

[…] un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro y máscara la sonrisa. 
Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve 
para defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la 
resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve 
a rozar con los ojos al vecino: una mirada puede desencadenar la cólera de esas 
almas cargadas de electricidad. […] entre la realidad y su persona establece una 
muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. […] 
siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás. Lejos, también, de sí mismo.

Paz, 1950: 32

La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la 
política, el amor, la amistad. […] no pretendemos nada más engañar a los 
demás, sino a nosotros mismos. […] La mentira es un juego trágico, en el que 
arriesgamos parte de nuestro ser. 

Paz, 1950: 44
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La preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto no se manifiesta sólo como 
impasibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como amor a la Forma. Ésta 
contiene y encierra a la intimidad, impide sus excesos, reprime sus explosiones, 
la separa y aísla, la preserva.

Paz, 1950: 35

[…] la Fiesta es ante todo el advenimiento de lo insólito. […] un mundo 
encantando: el tiempo es otro tiempo […] los personajes […] abandonan su rango 
humano o social y se transforman en vivas, aunque efímeras, representaciones.
Y todo pasa como si no fuera cierto, como en los sueños.

Paz, 1950: 54-55

[…] desaparece la noción misma de Orden. El caos regresa y reina la licencia. Todo 
se permite […]. Los hombres se disfrazan de mujeres, los señores de esclavos, 
los pobres de ricos. Se ridiculiza al ejército, al clero, a la magistratura. Gobiernan 
los niños o los locos. Se cometen profanaciones rituales, sacrilegios obligatorios. 
El amor se vuelve promiscuo. […] Se violan reglamentos, hábitos, costumbres. El 
individuo respetable arroja su máscara de carne y la ropa oscura que lo aísla y, 
vestido de colorines, se esconde en una careta, que lo libera de sí mismo.

Paz, 1950: 55

La Fiesta es una Revuelta, en el sentido literal de la palabra. En la confusión 
que engendra, la sociedad se disuelve, se ahoga, en tanto que organismo regido 
conforme a ciertas reglas y principios. Pero se ahoga en sí misma, en su caos 
o libertad original. Todo se comunica; se mezcla el bien con el mal, el día con 
la noche, lo santo con lo maldito. Todo cohabita, pierde forma, singularidad, y 
vuelve al amasijo primordial. La Fiesta es una operación cósmica: la experiencia 
del Desorden, la reunión de los elementos y principios contrarios para provocar 
el renacimiento de la vida. […] La Fiesta es un regreso a un estado remoto e 
indiferenciado, prenatal o presocial, por decirlo así.

Paz, 1950: 56

Cuando estallamos […] tocamos el punto más alto de la tensión, rozamos el 
vértice vibrante de la vida. Y allí, en la altura del frenesí, sentimos el vértigo: la 
muerte nos atrae.

Paz, 1950: 64
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Don’t look back, or up; look inside yourself, where your own cunning, will and 
power – all the tools that life’s improvement may require – are supposed to 
reside. […] No more great leaders to tell you what to do and to release you from 
responsibility for the consequences of your doings; in the world of individuals, 
there are only other individuals from which you may draw examples of how to 
go about your life-business, bearing full responsibility for the consequences of 
investing your trust in this example rather than another.

Bauman, 2000: 30

Crisis is a means of governing.
In a world that seems to hold together only through
the infinite management of its own collapse.

Comité Invisible, 2007: 14

The Wall was a masterpiece.

Koolhaas, 1995: 5
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