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‘Everywhere where there is interaction between a place, a time, and an expenditure of 

energy, there is rhythm’ (Lefebvre, 2004: 15) 

 

A cidade enquanto polirritmia  espaço-tempo 

Para Massey (2005), abandonar o pressuposto que o espaço e o tempo são opostos e 

distintos é a chave para perceber os lugares como um produto de interconexões que estão 

sempre a ser realizadas. 

 

Para Crang (2001), a cidade pode ser vista como um conjunto polirítmico. 

 

 

 

‘It has become rightly de rigeur for critical geography to talk of spacetime as linked 

together’ (Crang, 2012: 2119) 



A cidade enquanto polirritmia  montagens 

Uma montagem é um processo de “collage, gathering and composition” 

(McFarlane, 2011). 
 

 

a) Rotinas espaço-tempo 

 

b) Práticas espaciais 

 

c) Recursos 

 

d) Condições ambientais 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Human 

Non-human 



 
Liminaridade – um estado de transição, o 
que existe entre estados de ser (Turner, 1982) 

 
Espaço liminar – espaços que induzem uma 
transição do exterior para o interior; 
espaços que induzem transições dentro 
deles próprios (Zukin, 1991) 

 
Liminaridade espacial – transição entre 
estados de ser induzida pela deslocação 
espacial (Olwig, 2005) 

 

A cidade enquanto polirritmia  liminaridade 

territorialização 

desterritorialização  reterritorialização 



‘Furnished by Gilles Deleuze and Félix Guattari, the refrain names the durational 

mattering of which affective spacetimes are composed. Refrains have a 

territorializing function: that is, they draw out and draw together blocks of 

spacetime from the chaos of the world, generating a certain expressive 

consistency through the repetition of practices, techniques, and habits’ (McCormack, 

2013: 7) 

 

 

 

A cidade enquanto polirritmia  refrões 



A cidade enquanto polirritmia  velocidades 



 Estudando os ritmos nas Colinas do 
Cruzeiro 



Estudando os ritmos  Colinas do Cruzeiro 





descrever as diferentes montagens rítmicas no espaço público 

ao longo do dia 

 

identificar os refrões dos ritmos do espaço público  

 

compreender os momentos de aceleração e desaceleração nos 

ritmos urbanos 

 

Estudando os ritmos  Objetivos 



Observação direta 

Registo textual 

Recolha fotográfica 

8h 

10h 

12h 

13h 

14h 

17h 

19h 

20h 

22h 

Verão 

Outono 

Inverno 

Primavera 

Estudando os ritmos  Metodologia 





 Um dia na vida das Colinas do 
Cruzeiro 



15 

8 10 13 16 19 22 

City Users 

Adult men and 

women; 

Workers. 

Adult and elder 

couples with 

children. 

Adult and elder 

couples with 

children; 

Teenagers; 

Workers. 

Young adult men 

and women;  

Adult and elder 

couples with 

children; 

Teenagers; 

Workers. 

Young adult men and 

women;  

Adult and elder 

couples with children; 

Teenagers;  

Workers. 

Young adult men 

and women; 

Teenagers. 

Density High. Medium. Low. Medium. High. Very Low. 

Time-space 

movements 

Arriving and 

leaving by car; 

Cars crossing the 

neighbourhood.  

Walking and 

passing by. 

Little movement. Walking and 

passing by. 

Walking and passing 

by. 

Arriving and leaving 

by car; 

Cars crossing the 

neighbourhood. 

Arriving and 

leaving by car; 

Cars crossing the 

neighbourhood. 

Spatial 

practices 

Breakfast and 

drinking coffee; 

Jogging and 

exercising. 

Chatting and 

spending time 

together; 

Jogging and 

exercising; 

Walking and 

playing with 

children or dogs. 

Waiting for the bus; 

Lunch; 

Snacking and 

drinking beverages. 

Chatting and 

spending time 

together; 

Snacking and 

drinking beverages; 

Having coffee, 

drink beverages, 

chatting 

Chatting and 

spending time 

together;  

Snacking and 

drinking beverages; 

Walking and playing 

with children or dogs; 

Shopping. 

Having coffee and 

drinking beverages; 

Chatting and 

spending time 

together;  

Walking and 

playing with dogs. 

Resources 

Day care centres; 

Coffee shops; 

Banks and ATM; 

Gym; 

Exercise 

machines; 

Public benches. 

Children’s 

playground; 

Coffee shops; 

Gym; 

Exercise machines; 

Public benches. 

Bus Stops; 

Banks and ATM; 

Coffee shops; 

Restaurants. 

Children’s 

playground; 

Coffee shops; 

Public benches. 

Day care centres;  

Grocery stores; 

Children’s 

playground; 

Coffee shops; 

Public benches. 

Coffee shops; 

Streets; 

Parking lot. 





O espaço público é sujeito a diferentes montagens rítmicas 
durante o dia 

 

Os resultados ilustram as qualidades liminares do espaço urbano 
contemporâneo, estando constantemente em transição para outra 
disposição rítmica 

 

A consistência dos ritmos do espaço público é dada por uma série 
de montagens rítmicas que funcionam como refrões 
 

 
 

 

 

 

Conclusões 



Conclusões 

Há claras mudanças na velocidade de cada uma destas 
montagens rítmicas 

 

Ritmos rápidos e lentos são uma questão de escala 

 

Ritmos rápidos e lentos são uma questão de espaço e lugar 

 

Ritmos rápidos e lentos são uma questão de recursos 

 

 
 

 

 

 


