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CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

Numa perspectiva sociológica a produção artística comporta práticas, em qu
produtores se encontram sujeitos a determinantes socioculturais de um temp
histórico (Read,, 1946; Adorno, 2008 [1970]; Becker, 2010 [1982]).
[1982

Ainda assim, o campo artístico é marcado por um aporte revolucionário devi
natureza da sua linguagem (Marcuse,, 2007).
A pintura tem vindo a expressar mudanças sociais latentes ou emergentes,
rupturas com tradicionalismos e inovação.

A liberdade criativa dos artistas e a expressividade da linguagem pictórica tem
contribuído para a ‘antecipação histórica’ de ideias, formas, pensamentos, etc

REPRESENTAÇÃO E
APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO
TEMPO EM OBRAS DE ARTE
– O CASO DA PINTURA
• "quando a mecânica objectiva do
quadro criou um sentimento de
infinitude que a remetia para
uma ordem mecânica maior, e
quando o sentimento do estado
anímico atingiu as proporções da
universalidade, do simbolismo (e
já não da ilustração sentimental)
aí tínhamos uma generalização
mais ou menos equivalente, pelo
menos, aos domínios da
realidade mítica" (Rothko, 2007
[1970], p.142).

Rothko Houston Chapel

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
• Os grandes eventos desportivos são fenómenos simultaneamente conduzidos
pela globalização e promovem globalização (Horne
(
& Mazenreiter, 2006).
• Os grandes eventos de futebol dão expressão ao fenómeno do glocal (Giulianotti,
1999).

• As emoções associadas à celebração da nação geram o sentimento de re-ligare
imprimindo vivências retidas no imaginário da consciência colectiva, contribuindo
desse modo para a coesão e reprodução das sociedades (Maffesoli,
(
1988).
• Os grandes eventos desportivos, e os de futebol em particular, constituem
construções sociais (Bourdieu,1994).
• Os grandes eventos de futebol vão para além dos interesses desportivos, pois são
fortemente determinados por interesses políticos e económicos – “beatification
of business” (Horne & Mazenreiter,, 2004, p. 201).

GRANDES EVENTOS
DESPORTIVOS DE
FUTEBOL
Os grandes eventos
promovem a cidadania
mediatizada
(Roche, 2000)

A EMERGÊNCIA DE NOVAS ABORDAGENS NA
CONCEPÇÃO DO TEMPOTEMPO-ESPAÇO
Espaço-tempo de representação
Espaçosimbólica da identidade social

A afirmação de identidades
nacionais recriadas pelos adeptos
através de símbolos, fortemente
veiculadas pelos media,
transformam o espaço-tempo dos
eventos de futebol num palco de
mostra e de afirmação dos
sentidos de pertença a uma
comunidade (Marivoet, 2006)

Espaço-tempo de apropriação da obra de
arte como processo de representação do
self

Em lugar de contemplação os
espaços de arte tendem a
estimular o público ao
envolvimento, tornando-se
palcos de experimentação do
self na vivência imanente do
visitante com as obras em
exposição (Marivoet, 2016)

ONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço e o tempo nas configurações culturais analisadas é construído,
comportando uma conotação simbólica forte, ainda que as vivências sejam
sérias, reais e factuais;
A realidade observada sugere que o espaço-tempo
espaço
adquire o carácter de ‘palco’,
onde podem ocorrer ações,, factos reais;
Porém, o tempo das vivências não está sujeito aos condicionantes do espaço
físico, mas sim ao sentido que os atores atribuem às suas ações, tal como
revelam as leis da Física Quântica;
Os resultados sugerem que o espaço-tempo,
tempo, entendido enquanto alocação da
ação num dado espaço, constitui uma construção humana, podendo ser
vivenciado numa dimensão física, simbólica ou virtual, sem que com isso se
perca a materialidade do real;
As conclusões levam-nos
nos então a concluir que o real objetivo é também subjetivo
e vice-versa,
versa, e neste sentido a dualidade da realidade pode ser apenas uma
ilusão criada pela racionalidade humana, o que a ser verdade abre caminho a
novas formas de pensamento e de teorização da realidade social.

Novas Questões

Tal como Elias (1993, p. 121) assinalou, a “viragem de Copérnico” (teoria heliocêntrica) teve
uma enorme importância na autoconsciência das pessoas da época, e hoje, o que dizer da
revolução digital da internet?
Será que as ‘lentes’ da racionalidade científica do uso do cálculo e da previsão ainda têm
capacidade de leitura da realidade tal como ela hoje se apresenta? No início do século
passado Weber interrogava no seu célebre ensaio sobre a Ciência como Vocação?
"Se todo este processo de desmagificação,, prolongado durante milénios na cultura ocidental,
se todo este 'progresso' em que a ciência se insere como elemento integrante e força
propulsora, tem algum sentido que transcenda o puramente prático e técnico" (1979 [1919],
p. 122).
As expressões culturais analisadas tornam visível novos sentires e estares na apropriação do
espaço e do tempo, o que nos permite concluir que as expressões culturais, tal como
Marcuse defendeu ao atribuir à arte um carácter revolucionário (2007), são espaços por
excelência do estudo da mudança social.
Interessará então conhecer as apropriações e representações das pessoas sobre o tempo e
o espaço, de modo a saber em que medida a maior reflexividade das sociedades e dos atores
sociais, tal como defende Giddens (2000), estará a produzir novos entendimentos sobre a
vida das pessoas, em particular o que cada um faz ou pode fazer do seu tempo?
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