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Espaço Público e Escultura Pública, para um estudo transdisciplinar. 

“É indubitável que o «espaço público», tal como se institui 
modernamente, está submetido a pressões tais que o tornam 
quase um simulacro daquilo que era, ou daquilo que os 
clássicos pretendem que fosse” 

José Bragança de Miranda, Política e Modernidade, 1997 

1. Começando pela sua definição clássica, como ponto de partida para posteriores formula-
ções, pode dizer-se que espaço público é “o território comum onde as pessoas desempenham as acti-
vidades funcionais e os rituais que ligam a comunidade, seja durante a rotina diária normal ou durante as 
festividades periódicas”1. 

Esta primeira aproximação, de acento marcadamente antropológico, serve para nos forne-
cer uma noção genérica de espaço público, embora a mesma se encontre marcada por um 
entendimento funcionalista da cultura, que faz tábua rasa da espessura e da estrutura da 
herança histórica, actuante na corda da acção sucessiva e latente na arena da interacção colec-
tiva, lá onde o sentido de «coisa pública» se com-põe, no écran da mediação sócio-cultural. 

Numa primeira fase, para corrigir essa insuficiência de fundo, consideramos útil convocar o 
«método fenomenológico»2, e sobre aquela definição preliminar fazer recair a «redução 
eidética»3, a fim de «destilar» os pólos duma «análise estrutural» de espaço público.  

Seguindo essa linha, esses pólos são: o lugar, (território comum); o público (pessoas); a identi-
dade (sentido comunitário) e os comportamentos (actividades e/ou rituais). 

Na chamada fenomenológica à consciência, que propomos, a 
entidade «espaço público» apresenta-se como uma estratifica-
ção particularmente cerrada entre lugar, público, e identidade. Tra-
ta-se duma sobreposição de três «níveis de realidade»4, de con-
comitante decomposição e integração, consoante se considera 
o nível da infindável série de singularidades que constitui os 
diversos lugares, ou se considera o nível da unidade de sentido 
que se abre à projecção duma identidade, de tal modo que estes 
dois níveis de realidade assim considerados, coroam e polari-
zam um terceiro nível intermédio centrado nas pessoas, que é 
formado pela quadratura dos comportamentos intencionais 

que instituem o espaço como coisa pública, comportamentos esses cuja interacção se pro-
cessa, de acordo com um jogo de «níveis de percepção e de níveis de representação»5 distin-
tos: repetição (percepção técnica) e diferenciação (percepção estética), por um lado e, por outro, 
apercepção (representação concreta) e simbolização (representação abstracta), o que permite de-
linear uma primeira estrutura que no imediato surge como composição estática, mas que, co-
mo veremos, encerra igualmente propriedades dinâmicas6.  

Tal é o nexo eidético que encerra um entendimento fenomenológico de espaço público. 
Como sustentei num outro lugar, “faz todo o sentido distinguir e contrapor o «Público» ao «Privado», 
mas é ao mesmo tempo necessário afirmar com algum radicalismo que o «Público», perdoe-se a tautologia, 
mais não é do que aquilo que para todos e para cada qual for visado e vivido como público”7. Por outras 
palavras, o espaço público, não se constitui na consciência e na acção colectivas, isto é, na 
cultura, como concepção abstracta ou como determinação funcional, mas por uma media-
ção sócio-cultural activa, que se processa sob a égide e a tensão de distintos níveis de reali-
dade, devendo portanto rejeitar-se a ideia duma realidade contínua e unidimensional, mer-
gulhada num horizonte único e absoluto de causalidade e de temporalidade, à imagem da 
ordem e previsibilidade clássicas do universo newtoniano. 

«Espaço público», assim entendido, é esse «lugar comum» de absorção, presentificação, ca-
ptação e restituição que comporta a ideia de «domínio público», circunstância que impõe 
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que o mesmo seja entendido como «horizonte intencional», isto é, como viveiro instaura-
dor de nexos e sentidos, interpessoalmente tecidos no cruzamento dos níveis de percepção 
que visam a realidade, com os níveis de representação visados pela consciência, coisa que 
nos conduz à ideia de serem os diferentes níveis de percepção, a extensão correlativa de di-
ferentes níveis de realidade, fundindo-se ambos em diferentes níveis de representação. 

Esta distinção de diferentes níveis de realidade, percepção e de representação, que tem a 
sua origem remota em Edmund Husserl e a sua teorização recente em Basarab Nicolescu, 
constitui uma aquisição e uma aplicação fundamentais da ciência contemporânea, e convo-
camo-la aqui enquanto concepção nuclear da metodologia transdisciplinar, a fim ajudar a 
elucidar o horizonte intencional da consciência8, lá onde a ideia de «domínio público» se 
constitui como arena e cadinho das mediações e transmutações intersubjectivas, cabendo 
ao «espaço público» circunscrever, filtrar, sedimentar e significar a factologia e a ontologia 
que integram o mundo, pois, enquanto síntese, o «domínio do espaço público» é o territó-
rio intermédio e instável da abertura e preenchimento da intencionalidade do «Ego» (cons-
ciência transcendental), pela génese e síntese temporais da intencionalidade do «Nós» (in-
tersubjectividade transcendental). 

Assim, intencionalmente entendido, “Espaço público seria então o lugar ou horizonte onde se vive, 
produz, reproduz e transcende, colectivamente, a presença, a experiência e a partilha de uma activida-
de/identidade comum”9. 

Contrariamente, coisa privada definir-se-á como o horizonte daquilo que não nos é co-
mum, dependendo a sua constituição de um preenchimento intencional de motivação in-
versa, podendo por esse mesmo preenchimento conviver espacialmente, em termos topo-
lógicos, mas não em termos fenomenológicos, com a coisa pública, e vice-versa, dando ori-
gem, pela sua justaposição, ao aparecimento de «espaços de transição»: as «camadas» de que 
fala Cristóvão Valente Pereira, no seu artigo. 

Mas esta meditação em torno do espaço público, não resolve todas as questões que o seu 
estudo coloca. Não basta pensar as coisas a partir do sentido intencional que as instaura en-
quanto tal, pois isso não nos dá mais do que uma visão compreensiva e estática dos fenó-
menos. Mais do que desvendar as veredas duma «meditação intencional» do espaço público, à 
história da arte interessa evidenciar os traços e os jogos da «mediação interpessoal», onde estas 
questões se inscrevem, onde as tensões se fazem sentir e onde os compromissos se instau-
ram e as rupturas se desencadeiam, para assim reconhecer o «chão» onde se revolve e a que 
se reporta, toda a obra de arte. 

Também aqui, há uma correlação noético-noemática entre visão da obra artística (noese) e visado da 
obra de arte (noema), cuja presentificação se aprofunda e intensifica no tempo, e que tem 
como enquadramento, para lá do plano da esfera transcendental, as representações, contra-
dições e interacções que tece e entretece a esfera colectiva, desde logo vividas no limiar do 
presente, mas cujas raízes se alojam bem longe, e se alongam bem fundo, numa herança 
cultural não menos concreta, embora nem sempre de contornos muito nítidos. 

 

2. Para o estudo da inserção da escultura no espaço público, depois de sondá-lo intencio-
nalmente, importa inferir as necessárias ilações. É que, se a delimitação do público e do pri-
vado não é ditada por normas fixas e unidimensionais, mas definida no quadro complexo 
do desempenho heterogéneo dos comportamentos sociais, que se entretecem nos diferen-
tes níveis duma cultura comummente vivida, partilhada e significada, a escultura inserida no 
espaço público não é apenas aquela que se «ergue» nas praças, arruamentos, jardins, edifí-
cios e cemitérios da cidade. Por isso, quando elaborei a minha dissertação de mestrado so-
bre a escultura no espaço público do Porto, no levantamento que efectuei, incluí, simulta-
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neamente, obras implantadas em espaços exteriores (eixos urbanos, praças, jardins, fachadas de 
edifícios, etc.) e obras exibidas em espaços interiores (cafés, escolas, edifícios públicos, igrejas, etc.). 
Por outro lado, importa referir que apesar do seu fundo intencional comum, o espaço pú-
blico não se constitui como entidade homogénea, nem no espaço, nem no tempo.  

Começando pelo espaço, convém ter presente que além do espaço público em ambiente urbano, 
vivido como domínio de articulação das diversidades económicas e sociais, enquanto sede 
de interacções rápidas, desfigurado pelo império agressivo e compulsivo da imagem, ainda 
subsiste, crepuscularmente, o espaço público em ambiente rural, vivido como horizonte de esta-
gnação das nostalgias bucólicas e campesinas, enquanto vestígio duma tradição em decom-
posição, desfigurado pelo simulacro retórico e arqueológico do folclore. 

O monumento a Afonso Henriques, 
de João Cutileiro, (fig. 1) de 2000, é 
exemplo duma escultura implan-
tada no espaço público urbano, no 
coração do centro histórico de 
Guimarães, frente à Porta da Vila, 
emoldurada por edifícios civis e 
religiosos e rodeada de automó-
veis, denota um carácter diame-

tralmente oposto ao do grupo escultórico os Afonsinhos que figura no Campo da Ataca, (fig. 2) 
lugar de memória da Batalha de S. Mamede, iconografado, em 1996, com sete esculturas 
parcialmente figurativas da autoria de Augusto de Vasconcelos, pontuando um espaço deli-
mitado por terrenos agrícolas, onde se destacam as altas latadas das videiras do Minho, é 
exemplo duma escultura implantada no espaço público rural.  
Este contraste é tão mais curioso, quanto ambas as obras se referem ao mesmo tema e, 
inclusive, interpretam plasticamente o assunto de acordo com uma abordagem similar, ao 
recusarem ficções e arbitrariedades naturalistas.  

É pois, não tanto às formas escultóricas em si, mas à integração das mesmas em tão con-
trastante envolvente, que se devem fundamentalmente as discrepâncias que ambas veicu-
lam. É que, enquanto o carácter do espaço público urbano nos remete para um horizonte de 
interacções dinâmicas, que se desenrolam no quadro de uma cultura onde prevalece a curta 
duração e a sucessão linear, como imagem duma actualização permanente para si, na aber-
tura ao novo, o carácter do espaço público rural remete-nos para um horizonte de configura-
ções estáticas, que se apresentam no quadro de uma cultura que privilegia a longa duração e 
a sucessão circular, como imagem duma recorrência infindável de si, no retorno à tradição, 
representando as excepções que transgridem este quadro, à inclusão da lógica urbana no 
seio do ambiente rural, que o denega. 

Num outro registo, como pólo autónomo e «imagem 
iconográfica» do território, encontramos, por outro lado, o espaço 
natural não humanizado, ou pelo menos não povoado. Trata-se 
do reino da paisagem, periferia remota da civilização hodierna. 
Ali, o espaço público é um território de nomadismo. Um 
eremitério de contemplação e de deambulação, nas franjas da 
civilização, objecto de culto de viajantes solitários e de minorias. 

Nesse território desabitado, encontram-se por vezes marcas de 
intervenção escultórica. Tal é o caso da imagem da “Nossa 
Senhora da Boa Estrela”, (fig. 3) esculpida, nos anos 40, em granito, 
por António Duarte, num rochedo do Covão do Boi, Serra da 

fig. 2fig. 1 
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Estrela. Outras vezes, o espaço natural funciona como «lugar de recolecção» de materiais 
da natureza, posteriormente deslocados e inseridos em esculturas, como acontece com 
algumas obras de João Fragoso da fase minimal e com as pedras pintadas de Fernando La-
nhas, recolhidas na Serra de Valongo, importando não esquecer o caso ímpar da obra de 
Alberto Carneiro que ora nele intervém, localmente, ora a ele se reporta, conceptualmente, 
em permanência.  

Outra situação ainda diferente é aquela em que o espaço público se sacraliza, constituindo-
se como suporte e presentificação do fenómeno religioso. Ali, é a própria ideia de espaço 
que se transfigura radicalmente, exibindo a sua face de lugar especioso, espécie de «império 
do sentido», aparecendo como sede e manifestação de uma hierofania. Espaço-emblema do 
«reino da transfiguração», espaço que é para lá do espaço, o espaço do sagrado é aquele que 
verdadeiramente e apenas é, na acepção mais radical e depurada que incarna, e que emana 
(d)o verbo ser. 
Espaço conotado com a esfera do religioso, o espaço sacralizado surge como «santuário» da 
presença transcendente e extra-mundana. Ali, o que está, é o que é, e é-o e define-se 
sempre pelo excesso que a partir dele se abre, ou que para lá dele se dá. As pedras são mais 
do que pedras, as árvores são mais do que árvores, as construções são mais do que 
construções. 

Exemplo de um tal espaço é o recinto da Cova da Iria. Bem como, já se vê, todo e qualquer 
lugar de oração ou de inscrição do sagrado. Ali, a escultura encontra-se normalmente pre-
sente, e desempenha um importante papel na mediação da passagem para a esfera do divi-
no, quando não na didáctica e na pedagogia do próprio registo religioso.  

Sintetizando as distintas categorias de espaço público através duma segunda estruturação, o re-
sultado é o que aparece no diagrama. 

Interpretando o diagrama, por um lado, nele explicita-se a ideia de 
que o público e o privado aparecem como níveis de realidade distin-
tos, mas não antagónicos, porque disputam, com intenções dife-
rentes, um horizonte territorial que lhes é comum. Neste sentido, 
o nível do público identifica-se com a colectividade, enquanto ex-
pressão duma herança cultural e exercício duma prática social, vi-
vidas pela «massa» de cidadãos que se auto-reconhecem como pa-
res, isto é, como con-cidadãos, sendo o espaço público o palco da 
mediação sócio-cultural, produzida pelas polaridades que articu-
lam os processos e fixam os momentos de manifestação, reprodu-

cão, recriacão e projecção duma identidade, a partir dum fundo indiferenciado. 

Contrariamente, o nível do privado identifica-se com o particular, na sua acepção de domí-
nio reservado e entrave aos poderes da mediação, estipulando e moldando um interdito 
que, por ser comummente aceite, acaba ele mesmo por resultar do jogo das mediações. Daí 
que, o espaço privado represente a construção dum espaço vedado e a manifestação dum 
malogro, como avatar moderno de ancestrais tabus, definidos sobre o pano de fundo do 
mito da unicidade essencial do ego natural, unicidade essa, por seu turno, em crise, quer de-
vido à intromissão de formas desmaterializadas, simultâneas e instantâneas de comunica-
ção, isto é, de interacção colectiva, quer devido aos poderes da manipulação genética, que 
ameaçam eliminar esse derradeiro absoluto do ego natural, com os fantasmas da clonagem. 

Constitui essa instância desmaterializada, o nível já comummente chamado espaço virtual, 
que, coroando e sublimando o público, é responsável pela inclusão dum outro pólo de 
mediação, de carácter, esse sim, absolutamente oposto ao privado, ao mostrar-se capaz de 
transgredir todos os tabus, e que resulta, simultaneamente, da intensificação e da superação 
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da bipolarização clássica entre domínio público, por um lado, e domínio privado, por ou-
tro. Daí que, a TV interactiva, a Internet, a Vídeo Conferência e toda a panóplia de «serviços pú-
blicos de radiodifusão e de telecomunicação», transponham a cada instante os limiares ante-
riormente definidos, funcionando como elementos desestabilizadores da velha dicotomia 
público/privado, radicalizando-a, não tanto com o propósito, na nossa opinião, de, por si 
só, induzir a passagem para um novo registo – discordando assim da tese de que o «espaço 
público virtual» obterá futuramente o domínio exclusivo da mediação – mas, unicamente, 
para promover a sua amorfa suspensão, baralhando os dados da questão, por forma a criar 
as condições favoráveis à emergência dum novo «paradigma intencional» que supostamente 
será o de «espaço público global», simultaneamente interpessoal, intersubjectivo e transcul-
tural, desencadeando uma revolução só equivalente àquela que, no passado, foi protagoni-
zada pela revolução urbana, ocorrida durante a Idade do Bronze, no Próximo Oriente. 

A ser assim, o espaço público encontra-se sob o foco e a tensão de dois pólos absolutamente 
contrários, que estabelecem a corrente necessária à sua dinamização: o privado e o virtual. 
Daí que, no nosso ponto de vista, a instância pública desmaterializada não seja um exclu-
sivo das modernas sociedades da informação, mas antes um constituinte inerente a toda a 
formação sócio-cultural, já que o que é hoje exclusivo do espaço público virtual não é a sua 
natureza virtual, mas a velocidade instantânea de propagação da informação que o mesmo 
propicia, pois “o desenvolvimento impõe que se ganhe tempo. Andar depressa é esquecer depressa, reter 
apenas a informação útil no momento”10. Coisa que, desde a escrita e, ainda antes, através da 
transmissão oral, sempre ocorreu, contando a difusão cultural com veículos de propagação 
de mensagens imateriais, e não fazendo sentido hipostasiar nenhum fenómeno dito novo. 

As restantes polaridades representam os desdobramentos eidéticos da ideia de espaço pú-
blico, enquanto lugar intencional que acolhe e suscita distintas percepções da obra de arte, 
nomeadamente da obra escultórica. Assim, uma mesma peça suscita forçosamente leituras 
bem distintas, se inserida em ambiente urbano, rural, natural ou sacralizado. Imagine-se, 
por exemplo, o efeito que teria a implantação do monumento ao Marquês de Pombal, no 
Santuário de Fátima, no cimo da Serra da Estrela, ou algures nas searas alentejanas. Insóli-
to, é claro, mas sem dúvida, acima de tudo, diferente. Certamente que na planície alenteja-
na, a horizontalidade circundante tenderia a absorver o impacto vertical da coluna-plinto, 
ao mesmo tempo que os elementos de composição naturalista seriam enfatizados, enquan-
to que, contrariamente, se implantado no alto da Serra da Estrela, certamente seria vincado 
o carácter sublime da obra, projectando o homenageado como herói desmesurado, à seme-
lhança dos monumentos aos partisans, erguidos em parques naturais, na Jugoslávia de Tito. 

Tal é o nosso entendimento fenomenológico da integração espacial da obra escultórica. Pa-
ra além da noção de site-specific herdada do minimalismo, inelutavelmente marcada pela fe-
nomenologia merleau-pontiana, pela sua invocação e conexão ao corpo próprio e às apercepções, 
uma outra visão da integração da obra escultórica emerge, radicalizando e reformulando o 
seu entendimento, já não unicamente a partir duma referência circunscrita ao corpo e à per-
cepção, mas a partir duma mediação ou representação estetizada do espaço, que se cons-
titui não tanto enquanto ordem de grandeza quantitativa, somatório de propriedades trans-
cendentes à consciência quer do autor, quer do público, mas enquanto «lugar imanente», 
que veicula e adquire qualidade e carácter, como sustenta Christian Norberg-Schulz. 

Assim, quando no diagrama que acabámos de apresentar, nós distinguimos espaço rural de 
espaço urbano, fizemo-lo não a partir do enunciado das discrepâncias físicas de um e do 
outro, mas a partir de uma leitura do carácter intencional que ressoa e se repercute na 
consciência do sujeito, simultaneamente, para lá do objectivismo ingénuo do ego natural e 
do subjectivismo sentimental da alma romântica, pois como observa Gaston Bachelard, 
uma pesquisa sobre a poética do espaço “deve ultrapassar, por imposição dos métodos, as ressonân-
cias sentimentais com que menos ou mais ricamente - quer essa riqueza esteja em nós, quer no poema – re-
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cebemos a obra de arte. É nesse ponto que deve ser sensibilizada a alotropia fenomenológica das ressonân-
cias e da repercussão. As ressonâncias dispersam-se nos diferentes planos da nossa vida no mundo; a reper-
cussão convida-nos a um aprofundamento da nossa própria consciência”11. 

 

3. Passando do estudo da sua constituição no espaço, para o da sua constituição no tempo, 
verifica-se que, também aí, o mesmo não apresenta nem constância, nem uniformidade. 

Em Flesh and Stone, Richard 
Sennett descreve duas gravuras 
realizadas por William Hogarth, 
em 1751, intituladas «Beer Street» 
(fig. 4) e «Gin Lane», (fig. 5) onde 
artista apresenta imagens de 
ordem e desordem, na Londres 
do seu tempo.  

Na leitura que faz destas 
gravuras, Sennett observa que 
“Beer Street mostra um grupo de 

pessoas sentadas junto umas das outras a beber cerveja, com os homens de braços postos à volta dos ombros 
das mulheres. Para Hogarth, os corpos a tocarem-se mutuamente assinala ligação social e ordenação”12. 
Enquanto que, contrariamente, “as pessoas em Gin Lane, não têm sensações corporais umas das 
outras, nem das escadas, nem dos assentos, nem das construções na rua. Esta falta de contacto físico era a 
imagem de Hogarth da desordem no espaço urbano”13. 

Este exemplo é eloquente do contraste radical, que se verifica relativamente aos modos 
actuais de conceber, encarar e vivenciar  o espaço público, nas cidades modernas, já que 
“nas actuais multidões a presença física dos outros seres humanos é sentida como ameaçadora”14. 

Por este exemplo, podemo-nos aperceber do fosso que existe entre as concepções de espa-
ço público presentemente dominantes na cultura Ocidental, e as que aí vigoravam no pas-
sado. Se isso se verifica a uma distância temporal de apenas 250 anos, maiores contrastes se 
encontram, se se recuar mais no Passado. 

3.1. É o que, justamente, Richard Sennett evidencia, em Flesh and Stone. Reportando-se ao 
exemplo de Atenas durante o século de Péricles, o autor começa por notar que “em Atenas, 
os corpos reuniam-se em dois tipos de espaços, e cada qual dava à multidão uma experiência distinta da 
linguagem falada. Na Ágora, muitas actividades ocorriam simultaneamente, as pessoas circulavam, fala-
vam em pequenos grupos acerca de diferentes assuntos ao mesmo tempo. Nenhuma voz normalmente 
dominava o todo. Nos teatros da cidade antiga, as pessoas ficavam caladas, e escutavam uma única e 
prolongada voz”15, encontrando omni-presente na configuração e no uso público do espaço 
urbano, a ideia da criação de um espaço concebido para a voz. Uma configuração espacial que, 
apesar da valorização de comunicação verbal que possibilitava, não deixava de induzir cer-
tos perigos, já que tanto na ágora, como no teatro, “ambos os espaços representavam perigos para a 
linguagem. Nas actividades simultâneas e variáveis da ágora, a balbúrdia das vozes facilmente dispersava 
as palavras, a massa dos corpos em movimento experimentavam apenas fragmentos de sentido suspenso. No 
Teatro, uma única voz transformava-se a si própria numa obra de arte através das técnicas de retórica; os 
lugares onde o público ouvia estavam tão organizados que os espectadores frequentemente tornavam-se 
vítimas da retórica, ficando paralisados e desonrados pelo seu fluxo”16. 

Esta ideia dum carácter intencional constante na concepção e no uso dos espaços públicos, 
parece-nos uma leitura interpretativa particularmente interessante e pertinente, tanto mais 
quanto a tese de um espaço urbano configurado para a propagação da voz, na Atenas do 
século V a.C., não parte duma leitura directa da documentação, onde esse dado não se en-
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contra registado, porque em vez de constituir a determinação de um ideal melhor ou pior 
realizado, ele emana directamente «das coisas», ou melhor, do sentido que nelas se conden-
sa e se concentra, enquanto registo e codificação do visado noemático em acção. 
É neste contexto duma espacialidade socialmente vivida e significada, que a estatuária grega 
se inseria. De acordo, com um texto de Pausanias, citado por Ernest Gombrich, “tanto a 
Acrópole de Atenas como o Templo e Recinto de Olímpia, deviam estar povoados de estátuas a um ponto 
quase inimaginável”17, uma vez que, segundo aquele testemunho “Fazia parte da tradição em 
Olímpia, por exemplo, obrigar quem tivesse desrespeitado as regras dos jogos por suborno ou outros procedi-
mentos errados a erigir uma estátua de Zeus, como forma de expiação”18, estátuas que Pausanias citava 
juntamente “como os escândalos que as haviam originado, e com essa origem havia certamente mais do 
quarenta imagens do Rei dos Deuses numa estreita área, chegando de diferentes regiões e datando de diferen-
tes períodos.”19 

Essa mesma saturação do espaço 
pela escultura é confirmada arque-
ologicamente, pela reconstituição 
do recinto de Delfos, (fig. 6) no pe-
ríodo do seu maior apogeu, feita 
por A. Tournaire, após as campa-
nhas arqueológicas de 1893. 

Aqui, a voz dos deuses soava mais 
alto, ou pelo mais misteriosa, 
através dos enigmáticos oráculos 

da Pitonisa. Mas não se podia falar então, como agora, duma separação entre o religioso, o 
civil, o lúdico e o artístico, como o demonstra a presença do teatro, do estádio e dos 
tesouros, associada ao Templo de Apolo. 

3.2. Ao tempo de Adriano (117-138), o espaço público de Roma, encontrava-se marcado 
pelo predomínio da imagem obsessiva, já que “a experiência romana do teatrum mundi baseava-se 
naquilo que para uma pessoa moderna parece ser uma literal e absurda crença nas aparências”20. 

Segundo Sennett, os elementos definidores do teatrum mundi eram: “uma cena marcada pela 
autoridade; um actor que cruzava a linha entre a ilusão e a realidade; uma representação baseada na lin-
guagem silenciosa corporal da pantomina”21. A pantomina manifestava-se politicamente através de 
gestos corporais. Erguer um braço, apontar o dedo, torcer o dorso constituíam uma língua-
gem corpórea precisa, presente nos actos públicos, nomeadamente no circo, onde o conhe-
cido gesto do polegar virado para cima ou para baixo, ditava a sorte do gladiador vencido. 
Mas, essa pantomina incluía toda uma panóplia de imagens, das quais as efígies dos impera-
dores presentes nas moedas, constituía um exemplo dos mais eloquentes, pois como 

observa Sennett, “as moedas desempenhavam um papel importante no 
intrépido Império, colocando nas suas faces grandes quantidades de infor-
mação”22, uma vez que as mesmas, segundo Richard Brilliant, no 
tempo de Trajano, eram cunhadas com figuras que “abstraíam a 
imagem real das situações em que o seu carácter genial tinha sido revelado”23, 
enquanto que no tempo de Adriano as moedas simplificavam e 
abreviavam os gestos do imperador. Assim, contrariamente à “unidade 
democrática das palavras e dos feitos celebrada por Péricles, a pantomina das 
moedas criava a unidade das imagens e dos actos imperiais”24 

O mesmo poderá dizer-se da estatuária, como por exemplo nesta 
estátua de Augusto (fig. 7), onde não podemos deixar de reconhecer a 
presença dessa pantomina, ou teatro de atitudes, que, por via do 
classicismo e do academismo, ficou inscrita na estatuária 
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comemorativa, nomeadamente na estatuária equestre, cujos sucessivos cânones, encenam a 
glorificação do homenageado, isolando e elevando a sua figura, à imagem do culto imperial. 

Dominado pela crença no poder das imagens, “o fórum distinguia-se da ágora ao emoldurar esta 
multidão heterogénea num espaço mais rectangular […] Particularmente importante era um edifício religio-
so, o Pórtico dos Doze Deuses, que delimitava o velho fórum junto à base do Monte Capitólio. Enquanto 
os deuses Gregos se batiam permanentemente uns aos outros, aqui, um pouco à maneira dum precoce Pan-
theon, as divindades relacionavam-se pacificamente. […] Os antigos Romanos imaginavam que havia acor-
do entre as ordens do poder sobrenatural nos céus e no mundo inferior. Essa mesma imagem dos deuses ali-
nhados em adequada ordem sugeria a forma que os Romanos pretendiam construir na terra, no  fórum.”25 

O descontentamento patente numa carta de Cícero dirigida a um amigo que comprava 
estátuas para ele, demonstra essa mesma obediência à conformidade imediata da imagem: 

“Meu caro Gallus, […] as estátuas que costumo comprar são do género das que adornam a palestra […]. 
E, ainda, o que faria um promotor da paz com uma estátua de Marte?”26 

Tudo se passa como se o espaço romano instituísse o domínio de crença incondicional nas 
aparências. Particularmente ardilosa, uma tal crença, por mais conforme que seja à concre-
tude, por mais convincente que seja a simulação e por mais realista que seja a encenação, a 
verdade é que as imagens, tal como a sua escultórica transposição, não são nunca as coisas, 
e paradoxalmente bem mais real do que elas, é a sua designação, quando esta é proferida 
como puro enunciado, já que o mandamento husserliano de «regressar às coisas mesmas», 
pressupõe a «suspensão do juízo» sobre a realidade mundana (epochè). É que, o indubitável 
das coisas, é afinal o pensado que as constitui enquanto coisas, graças ao direccionamento 
intencional da consciência, aparecendo a coisa como entidade fenómeno(-)lógica e como 
objecto do visar intencional da consciência, isto é, como seu correlato. 

Tal era o jogo de sombras que convinha, afinal, à concepção eminentemente cerimonial e 
protocolar, do poder que se instituíra em Roma. «Ver e obedecer», tal era a norma pois, como 
refere Sennett, “os romanos assim combinavam o desejo de olhar e acreditar com a ordem para olhar e 
obedecer”27. E tal norma plasmava-se na arquitectura, no urbanismo e na estatuária, de acor-
do com o princípio da ordem visual, dado pela simetria e pela perspectiva linear, bem pa-
tentes na forma como os romanos desenhavam as suas cidades de colonização. 

3.3. Já o mundo cristão, introduz outros aspectos distintos. Aqui, mais do que falar dum 
«espaço cristão», deve antes falar-se de «lugares cristãos». Em Stº Agostinho, encontra-se 
bem expresso o desapego ao espaço em que se vive, pois como, em “A Cidade de Deus”, 
refere, “A verdadeira cidade dos santos é no céu, embora aqui na terra ela produza cidadãos que nela va-
gueiam como que numa peregrinação pelo tempo à procura do Reino da eternidade”28. 

Mais do que a sua inscrição no espaço, é bem a ideia de peregrinação no tempo, a que se 
refere Stº Agostinho, que explica a recusa dos «discípulos» em erguer monumentos ao seu 
«Mestre», ou o espanto de S. Paulo ao observar o hábito dos atenienses de se reunirem na 
Ágora para se inteirar das novidades. É que, para um crente como ele, a única notícia que 
poderia realmente contar, seria a notícia da derradeira e redentora vinda de Cristo, pois 
como observa Sennett, “Ser um ardente cidadão, empenhado na vida à sua volta conflituava com os 
valores da fé num outro mundo. Porque para alcançar o bem estar espiritual, cada um tinha de quebrar os 
laços emocionais com o lugar”29. Por outro lado, o dogma origeneano de que Deus é luz, era 
formulado pela crença de que a Luz revelava Cristo, tal como era antes de se tornar carne e 
depois de abandonar o corpo. Ora, como observa Sennett, “a luz pura, a luz divina não mostra 
nenhuma imagem”30. Daí que, entre o teatrum mundi romano e a convicção cristã de que a Luz 
é Logos, haja um fosso intransponível. 

Como consequência, desta negação do espaço, que agora era substituído pelo tempo – 
tempo de espera da ressurreição – resultava que depois de sair da clandestinidade das 
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catacumbas, o cristianismo irá paradoxalmente adoptar como lugar de reunião a basílica: 
um edifício romano concebido de acordo com as premissas espaciais romanas de simetria e 
perspectiva linear. Uma nova teatralidade nascia, mas agora no espaço interior. 

Por isso, terá de esperar-se pelo ressurgimento urbano da Baixa Idade Média para que o 
cristianismo Ocidental possa inscrever, na urbe, uma espacialidade própria. Uma espaciali-
dade marcada pelo ideal de «vida em comunidade», na «Imitação de Cristo», onde o espaço inte-
rior continuava a constituir o elemento aglutinador, já que as ruas demasiado estreitas para 
proporcionar perspectivas e permitir a reunião dos vizinhos, eram traçadas sem qualquer 
plano predefinido, sendo as mesmas encaradas unicamente como rede de distribuição 
funcional da circulação e espaço de exibição da produção das diferentes oficinas-lojas, onde 
de forma engenhosa se expunha durante o dia a produção artesanal. Os espaços abertos na 
cidade eram usados para feiras e mercados, que por sua vez se encontravam ligados a 
festividades religiosas, de tal forma que se tornava difícil distinguir o sagrado e o profano, 
tal como Humbert de Romans se apercebia, e condenava, contando a história de um ho-
mem que “ao entrar na abadia encontrou muitos diabos no claustro, mas apenas um só no mercado, num 
alto pilar. Intrigado com a situação, foi-lhe dito que no claustro tudo está arranjado para dirigir as almas 
para Deus, sendo assim preciso muitos diabos para desviar os monges, enquanto que, no mercado, porque 
cada homem é um diabo para si mesmo, um único diabo bastava”31. 

Expressão maior da vida em comunidade, é o exemplo da catedral gótica, que Félix Duque 
considera a “divina casa da arte pública”32: uma construção colectiva e um paradigma de or-
dem e sentido cósmico, implantado no caos urbano do burgo medieval. Um espaço de sim-
bolização social e de inclusão transcendental, uma obra-prima de arte total, onde arquitec-
tura, escultura, pintura, música, e comunicação espiritual, isto é, transcendental, se encon-
travam primorosamente integradas e eram comunitariamente vividas e significadas, à 
imagem não da cidade dos homens, mas da cidade de deus, para glória de quem, afinal, era 
erguida. 

3.4. Já no Renascimento, por instigação do revivalismo greco-romano, o espaço público 
reaparecia como espaço de interacção cívica, sendo objecto de desenho e racionalização, 
agora tirando partido dos avanços da projecção em perspectiva.  

Disso dá nota a Piazza del Campidoglio (fig. 8), de 
Miguel Ângelo: uma encomenda da Cúria 
romana de 1537, só terminada bastante 
depois, da sua morte (1564), para onde havia 
sido transferida a estátua equestre do impe-
rador Marco Aurélio, (161-180). 

Aqui, é notória a assimilação dos esquemas 
urbanos da Roma Imperial, onde o encerra-
mento do espaço pelos edifícios, o ritmo dos 
pórticos e a inserção de estatuária ecoava a ce-

nografia dos fóruns romanos, como o de César, onde pontuava a sua estátua equestre, 
origem remota duma imagem de autoridade e de poder, propondo uma fórmula que jamais 
se extinguiria, e que o Renascimento recuperava, implantando-a, agora, no centro, como 
imagem da dominação humana do espaço. 

Mas essa dominação não deixava de ser retórica, na medida em que a cidade renascentista, 
apesar do desenvolvimento comercial e da consequente prosperidade económica, estava 
longe de se constituir como mundo cosmopolita e aberto. Pelo contrário, a segregação e a 
exclusão eram a marca dominantes, como atesta o encerramento dos judeus de Veneza no 
Ghetto nuovo, acusados de contaminar a cidade com a sua alegada impureza moral, coisa que 
leva Sennett a descobrir na génese da urbe renascentista, a marca do «medo de tocar». 
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Marcadas por uma retórica mitológica e decorativa, as encomendas particulares e públicas 
dirigidas aos escultores florentinos no século XV, ajudaram a criar o museu de escultura ao 
ar livre em que a cidade se tornou, muito embora esse surto de produção, que assinala a 
conquista da autonomia da estatuária relativamente à arquitectura, se desenvolvesse “no 
clima de intensa rivalidade e competição que tornou famosos, entre os florentinos, tanto Ghiberti como 
Donatello”33, quebrando-se assim o espírito de integração estética e comunitária, que envol-
via, sob o véu do anonimato, as diferentes linhas de produção da arte medieval, não po-
dendo deixar de se assinalar a homologia entre a competitividade político-comercial que ca-
racterizava a cidade dos mercadores, e essa mesma objectual e sedutora emancipação. 

Objectual, porque é de objectos, de bens artísticos avulsos, de 
obras de artistas de nomeada, que se trata de produzir e de 
exibir, como mostra o estudo de Gombrich sobre a criação de 
um dos espaços mais emblemáticos de apresentação pública 
da escultura: a Piazza della Signoria, em Florença (fig. 9).  

Aqui, o espaço público é fundamentalmente o meio, o terreno 
que se adorna, e que se arma com a graça da escultura: um 

espaço disputado pelos artistas e pelo poder, na actualização e no fascínio duma auto-
representação. 

A tal corresponde a afirmação do carácter civil da escultura, 
sendo a estátua David de Miguel Ângelo (fig. 10), disso mesmo 
um bom exemplo, como bem o demonstra os meandros do 
processo que levou à sua implantação, frente ao medieval 
edifício do Palazzo Viecchio. Como conta Gombrich, “Miguel 
Ângelo tinha regressado de Roma em 1501, com vinte e seis anos, já 
coberto de glória e sedento de trabalho merecedor do seu talento. Escultor 
apaixonado como era, cobiçou um grande bloco de mármore que estava 
pousado sem uso no pátio da Catedral de Florença, desde que tinha sido 
espoliado quarenta anos antes por Agostino di Duccio, durante uma 
tentativa para criar uma grande figura, provavelmente para um dos 
apoios do coro, inspirado pela catedral de Milão, onde grandes nichos 
eram também destinados à estatuária. Mas quando Miguel Ângelo 

concluiu a difícil proeza de tornar aquele bloco desastrosamente esculpido numa obra-prima da escultura, 
ninguém pensava usá-lo para uma finalidade decorativa, para a qual teria sido menos apropriado”34.  

A mudança da utilização e da função daquele bloco de mármore, mostra bem a radical 
alteração do lugar e do papel da escultura, no contexto da sua articulação com as restantes 
artes. A partir de agora, a escultura passa a ser um elemento do desenho da paisagem 
urbana. Um tributo à herança clássica, e um ícone de auto-celebração das virtudes cortesãs, 
pela apropriação do discurso mitológico, com intenção de afirmação diferenciadora e 
mobilizadora, face à renúncia e à passividade das virtudes cristãs. 

Mas essa mesma libertação, não deixava de levantar outros problemas. Desde logo, o se-
guinte: se não era num dos nichos do coro da Catedral que a estátua de Miguel Ângelo de-
veria ficar, então onde deveria a mesma ser colocada? 

Para resolver o caso, os florentinos como “bons democratas que eram em 1504, reuniram um 
comité de especialistas para debater e decidir para onde deveria ir a estátua”35, coisa que demonstra 
como a questão, à primeira vista, neutral, da colocação da estatuária no espaço público, se 
pode tornar um aspecto sensível e complexo, uma vez que rompida a mediação estabele-
cida pela arquitectura entre a arte e o sagrado, e não havendo produzido o Quatrocentto outra 
ideia de cidade, que pudesse suceder e discutir a ideia cristã, que já vimos, da Cidade de Deus, 
o urbanismo não podia oferecer, por sua vez, um modelo que servisse de mediação entre a 
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arte e o público, como antes acontecera com a arquitectura, exercendo-se agora essa media-
ção sob os auspícios do príncipe, isto é, caindo na esfera do político. 

O mesmo se pode verificar pela assembleia formada para discutir e 
resolver o problema da colocação da estátua. Constituída por notá-
veis da cidade e das artes, integrando nomes como Leonardo da 
Vinci, Filippino Lippi e Sandro Boticelli, como sublinha Gombrich, 
o primeiro a pronunciar-se foi um ilustre representante da cidade, 
que avançou a ideia de colocar aquela estátua, onde se encontrava o 
grupo escultórico Judite e Holofernes, de Donatello (fig. 11), como se ao 
David, de Miguel Ângelo, coubesse destronar o anterior. 

A verdade, é que a figura de David convinha muito mais à cidade 
como sua representação, do que a do grupo de Judite e Holofernes, pois 
como refere Gombrich, para o ilustre representante da cidade, 

“Judite era uma estátua que retratava a morte e estava mal colocada, já que aqui uma mulher mata um 
homem, e desde o momento da sua erecção, Florença tinha perdido a guerra contra Pisa e as coisas iam de 
mal para pior”36. Importa ainda referir que até 1494, o grupo de Donatello figurava no pátio 
do Palácio dos Médicis, de onde saiu após a expulsão do filho de Lourenço de Médicis, 
sendo então trazida pela população, para ser colocada à entrada do Palazzo Vecchio, como 
simbolo de libertação da tirania, já que no pedestal figurava uma inscrição “Os reinos caem 
pela indulgência, as cidades elevam-se pela virtude. Eis aqui o indulgente derribado pelo humilde”37, 
inscrição essa que depois, juntamente com a figuração proposta se havia tornado 
incómoda, veiculando, na interpretação de Gombrich, uma carga negativa. 

A opinião do representante acabaria por não prevalecer, mas o que importa aqui sublinhar, 
é o mundo de considerações, de pressões e de juízos extra-estéticos que se exercem sobre 
uma obra de arte, quando ela, por si só, visa implantar-se o espaço público. 

Regressando a Sennett, importa perceber que para transpor os interditos que configuravam 
o espaço urbano da renascença, era necessário superar o medo de tocar, e vencer a tal carga 
negativa que pairava sobre os corpos, acabando por projectar-se sobre a estatuária. 

3.5. Essa nova instância, esse novo paradigma, acabaria por passar pela descoberta de que 
os corpos eram regidos pelo movimento, de que a circulação sanguínea apresentada por 
William Harvey em De motu cordis, 1628, constituía uma verdadeira revolução científica, 
revolução essa que, para Sennett, “coincidia com a nascença do capitalismo moderno, e ajudava a dar 
à luz da grande transformação social que chamamos individualismo. O indivíduo moderno é, antes de mais, 
um ser humano móbil. Em A Riqueza das Nações, Adam Smith pela primeira vez percebeu o que as 
descobertas de Harvey queriam dizer nesse sentido, pois ele imaginava que o mercado livre do trabalho e das 
mercadorias funcionava como a circulação do sangue no corpo, tendo similares efeitos de vitalidade”.38 

O mesmo aconteceria com as cidades que se tornavam espaços concebidos para a circula-
ção, aparecendo como uma rede de canais de circulação de superfície, bem como subter-
rânea. Tal como o corpo, a cidade devia respirar e libertar-se dos seus dejectos. Assim, de-
pois de numa primeira fase, barroca, a cidade rasgar espectaculares perspectivas cenográ-
ficas orientadas a edifícios simbólicos da realeza e da aristocracia, com o Iluminismo, a 
cidade passa a partilhar a crença nos poderes de “criar um ambiente saudável num altamente 
organizado, compreensivo desenho urbano”39, constituindo uma primeira aproximação desses de-
sígnios o traçado que Pierre Charles L’Enfant vai fazer para Washington, em 1772: um 
traçado que recuperava a grelha ortogonal romana, mas que contrariamente a esta não 
possuía um centro, mas vários, rasgando a regularidade da quadrícula com amplas avenidas 
e nós viários, destinadas a favorecer a circulação de pessoas e bens. 
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Para além da racionalização viária, a cidade como corpo saudável precisava de respirar e 
proporcionar a fruição de espaços abertos. Para tanto, serão inseridos em pleno tecido 
urbano praças e jardins, onde a burguesia poderá fruir do contacto com a natureza e 
conviver socialmente. 

Tal é o caso da Praça de Luís XV, situada 
no espaço actualmente ocupado pela 
Praça da Concórdia, que a partir de 
meados do século XVIII, fornecerá o 
modelo para as praças reais do 
Iluminismo. Como se vê numa pintura 
de Leprince de 1750 (fig. 12), uma 
verdadeira floresta ladeava o futuro 
Boulevard des Champs Élysées.  
Notoriamente, a praça não é mais um 
lugar para se estar, mas para se circular, 

não sendo por acaso que o pintor a representa com uma caleche a descrever uma curva, 
rente à estátua do rei. Por sua vez, a estátua, apesar de ocupar o centro do recinto 
arquitectónico, em adequada metáfora do absolutismo régio, na verdade aquela presença, 
mais do que constituir a materialização de um culto do soberano como acontecia com os 
romanos, ou uma homenagem póstuma como acontecia com a estátua equestre do 
condottieri veneziano Gattamelata, de Donatello, antes representava uma estranha 
substituição do monarca, já que este havia trocado o reboliço do Louvre, pelos vagares e 
amenidades de Versalhes, funcionando a sua estátua como encenação de uma presença 
virtual, antecipando um curioso uso da ideia de simulacro, como processo de controlo do 
«espaço público». 

Mas o simulacro não iria durar indefinidamente. Pouco antes do século findar, em 1793, 
uma gravura mostra a mesma praça, verdadeiramente transfigurada em Place de La Révolu-
tion, com a estátua do monarca arrancada do pedestal, e a cabeça do soberano amputada do 
corpo e exibida à multidão, em pleno Terror revolucionário. 

Que «espaço público» poderia engendrar aquela 
Revolução? Logo em 1790, as ruas de Paris passaram 
a ser palco de masquerades (fig. 13): paradas satíricas 
durante as quais “grupos de pessoas vestidos de padres e 
aristocratas, usando roupas roubadas, desfilavam montados 
sobre jumentos e faziam troça dos seus anteriores amos”40. 
Paralelamente às masquerades, cedo começou a ser 
promovido o culto a Marianne: o ícone da revolução, 
simbolizando a imagem do cidadão ideal. A sua 

figura aparecia por toda a parte, desde moedas a estátuas públicas, destinadas a substituir os 
bustos de reis, papas e aristocratas. A sua imagem era representada pela figura de uma 
jovem mulher com os seios desnudados que assim “expostos revelavam os poderes de nutrição das 

mulheres a amamentar”41, tal como acontecia na pintura de Clement de 
1792 (fig. 14). 

Posteriormente, no segundo ano da revolução, começaram a ser 
organizados festivais cujas actividades decorriam nos espaços abertos 
da cidade.  

Com o objectivo de emancipar a Revolução da influência religiosa, 
artistas como Jaques-Louis David e Quatremère de Quincy 
organizaram dois festivais, na Primavera de 1792, sendo organizado 
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pelo primeiro, o festival de Châteauvieux, que viria a realizar-se em 15 de Abril, e 
organizado pelo segundo, o festival de Simmoneau realizar-se-ia em 3 de Junho.  

O festival de Châteauvieux “iniciou-se às 10:00 no 
mesmo quarteirão, Saint-Antoine, onde o grande 
levantamento contra a fome começou, em 1790. O percurso 
escolhido ia desde o bairro proletário da orla oriental da 
cidade e seguia para oeste através de Paris até ao destino 
do festival, o grande espaço aberto do Champ de Mars. 
Como num festival religioso, David marcou ‘estações’, ou 
pontos simbólicos de pausa: a primeira estação maior era a 

‘Bastille’, onde a multidão dedicou uma estátua da Liberdade; a segunda estação era o ‘Hôtel de Ville’, 
onde dirigentes políticos como Danton e Robespierre se associavam ao povo; a terceira estação era a ‘Place de 
la Révolution’ (fig. 15) no centro da cidade. Aqui o coreógrafo vendou a estátua de Louis XV que 
dominava a praça, e colocou-lhe um barrete Frígio vermelho; isto simbolizava que a justiça real devia ser 
imparcial e que o Rei usava new garment da cidadania Francesa. A multidão de vinte ou trinta mil fez a 
sua estação final no ‘Champ de Mars’ à tardinha, doze horas depois de ter começado”42. 

Através desta descrição, é notória a importância do espaço público e da estatuária para a 
encenação da celebração e, através desta, da assimilação, dos acontecimentos e dos funda-
mentos que enformam os processos histórico-culturais, como instância capital da presenti-
ficação e constituição do sentido interpessoal e intersubjectivo da consciência colectiva. 
Sem este palco, sem esta janela aberta sobre si mesma, como poderia a multidão encontrar-
se e descobrir-se a si mesma, na condição nova, ou melhor, revolucionária, de cidadãos? 

Não quer isto dizer, que tudo tenha decorrido conforme o previsto, e que aquele festival te-
nha alcançado plenamente os seus objectivos. Pelo contrário, passando-se a maior parte do 
dia no Champ de Mars, aconteceu, como observa Sennett, que “no amplo campo aberto de dezas-
seis acres, ele dispôs o povo em massivas bandas semicirculares, seis ou sete mil em cada banda, impondo 
essa forma à multidão ao deixar bandas de espaço vazio entre cada meio anel de povo. Uma cerimónia 
constituída por poucos e simples actos deveria durar um dia inteiro. Um político acendia o fogo no ‘Altar da 
Pátria’, para limpar pelo fogo a impureza do injusto aprisionmento nas galés; a multidão cantou um hino à 
Liberdade, composto para a ocasião pelo músico Gossec e o letrista M.-J. Chenier. Finalmente, […] o povo 
dançou à volta do altar para ‘celebrar a felicidade patriótica, a equidade perfeita, e a fraternidade cívica’”43 

A celebração não decorreu, pois, conforme o planeado. Na imensidão do Campo de Marte, 
as letras e melodias dos cânticos revolucionários não se faziam ouvir suficientemente longe, 
e os participantes queixavam-se “da sua grande confusão ao tentarem comportar-se como cidadãos”. 

Quanto ao festival de Simonneau, Quatremère de Quincy “desenhou sobre o mesmo cenário que 
David tinha usado: o festival seguiu a mesma rota, começando na parte oriental da cidade, com estações na 
Bastilha, ‘Câmara Municipal’, Praça da Revolução, culminado no Campo de Marte com uma simples 
encenação de palco pensada para aglutinar a participação, com a multidão a coroar o busto de Simonneau 
com uma coroa de louros.”44 

A realização destes festivais levanta algumas questões de fundo, relacionadas com o espaço 
público como campo de mediação da liberdade. É que, tomada na sua pureza, como ideia 
ou valor abstracto e universal, a experiência da liberdade tornava-se pouco estimulante, 
quase anestésica, já que como observa Sennett, “a liberdade que anima o corpo fá-lo ao aceitar a 
impureza, a dificuldade, e a obstrução da própria experiência da liberdade. Os festivais da revolução france-
sa marcam um momento na civilização Ocidental em que esta experiência visceral da liberdade foi exercida 
em nome da mecânica do movimento – a habilidade para se mover para todo o lado, para mover-se sem obs-
trução, para circular livremente, uma liberdade maior num espaço vazio. […] Contudo, a resistência cons-
titui uma fundamental e necessária experiência para o corpo humano: através da sensação de resistência, o 
corpo é levado a aperceber-se do mundo em que vive”45. 
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Era necessário dar corpo à ideia de liberdade e no Festival da Uni-
dade e Indivisibilidade da República, realizado a 10 de Agosto de 
1793, a figura de Marianne apareceu como monumento, na forma 
duma fonte – A Fonte da Regeneração (fig. 16) – vertendo, pelos seios, 
jorros de água tingida de branco, água essa que se destinava a ser 
bebida por “celebrantes revolucionários”, simbolizando a incorporação 
do “leite incorromptível” da Revolução. 

Em síntese, durante a Revolução Francesa, o espaço público era 
encarado e utilizado como espaço de simbolização: simbolização 
social e pedagogia política, na denúncia do Antigo Regime e 
antecipação e do regime da Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade, 
aos cidadãos. 

Acontece que os festivais eram celebrações momentâneas, afirmações fugazes do poder 
revolucionário, e como tal eram forçosamente circunstanciais. À mobilidade e instabilidade 
que as marcava, faltava a omnipresença e a perenidade que anteriormente havia marcado os 
símbolos e as imagens do Antigo Regime. 

Esta carência e esta urgência terão 
constituído, julgamos nós, um dos factores 
que contribuíram para o nascimento do 
monumento histórico, já discutido noutro 
artigo. Mas o que é mais curioso, é que antes 
do conceito de monumento histórico se fixar 
e se definir institucionalmente, como 
expressão duma interpretação narrativa da 

História, uma série de projectos verdadeiramente excepcionais de monumentos não 
comemorativos foi concebida, independentemente duma abordagem estritamente 
temporal, sob a autoria de Louis-Etienne Boullée. Tal é o caso do projecto para o Templo da 
Natureza e da Razão, de 1792-93 (fig. 17), onde o sublime burkiano46 se ilumina duma feição 
visionária a um tempo telúrica e metafísica, de carácter eminentemente transcendental. 

Mas que espaço público poderia acolher tais projectos? Aliás, se observados de perto, a 
arquitectura e a escultura que aqueles projectos propunham, encontravam-se fortemente 
marcadas, quer a nível de escala, quer a nível de imagem, por referências à monumentali-
dade arqueológica, com ressonância na arquitectura egípcia, babilónica, romana e bizantina. 

Daí que, não existisse espaço público suficientemente livre para acolher todo aquele vazio, 
nem a crença nos superiores desígnios da Razão estava tão difundida, nem era tão profun-
da, ao ponto de constituir-se como doutrina e oficiar cerimónias à sua glorificação, fazendo 
erguer monumentos para aí ser venerada como coroamento da natureza e do mundo. 

Portanto, não basta uma imagem idealizada, uma solução construtiva e uma fundamentação 
estética para que uma obra se inscreva no espaço público. É necessário que essa obra se ar-
ticule com esse mesmo espaço, e com ele estabeleça, ou melhor, abra e instaure, um diálo-
go. Um diálogo aberto, já se vê, às mediações. 

Mediações desde logo de carácter narrativo e de cunho utilitário, com a ciência e o progres-
so a serem cultuadas não em templos visionários e arquitecturas utópicas, mas sim no palco 
das Grandes Exposições Universais, onde aí sim o sublime encontrava momentaneamente es-
paço de implantação e imagens e técnicas modernas de expressão, graças não propriamente 
à Razão, mas à Indústria. Palcos esses em que a arte era chamada a intervir, numa óptica 
basicamente historicista e ecléctica, para assim estabelecer uma mediação com o passado, a 
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fim de simular uma imagem de continuidade, veiculando uma espécie de classicismo últi-
mo, na emergente estética de composição beauxartiana. 

3.6. Será a partir desta retórica e desta narratividade, contudo, que a modernidade irá 
nascer. Uma modernidade que consigo traz uma imagem e um modelo de espaço público, 
marcados pelo individualismo, já que para Sennett “O urbanista Iluminado imaginara indivíduos 
estimulados pelo movimento através das multidões da cidade; o urbanista do séc. XIX imaginava indiví-
duos protegidos pelos movimentos da multidão”47. Agora o cenário dos eventos já não é mais as 
praças e os eixos urbanos, mas recintos devidamente delimitados e ordenados, como acon-
tece com o Regent’s Park londrino, criado por John Nash, em 1812. É a era dos jardins e dos 
parques com gradeamentos à volta, estátuas e monumentos «Aux Grands Hommes» e… 
policiamento. O conceito de liberdade é basicamente centrado no indivíduo e no particular, 
com o sacrifício dum ideal de fraternidade, que fica suspenso numa dimensão onírica, co-
mo que relegado para o limbo. 

E o século XX? Haverá uma razão de ser para a configuração actual do espaço público? 
Como reconhecê-la e representá-la? E por fim, como se processa e se projecta a reflexão 
portuguesa em torno desta temática? 

José Bragança de Miranda na colectânea de textos que reuniu no livro Política e Modernidade, 
consagra no último capítulo «Espaço Público, Política e Mediação» um atento exame sobre a 
matéria, e, para finalizar esta reflexão, analisemos algumas das suas ilações. 

O espaço público actual é visto ali como horizonte instável, já que “a ligação entre a política e o 
espaço público que sustentou durante duzentos anos a interacção dos modernos, volta a instabilizar-se sob o 
impacto de novas forças e tendências, potenciadas pelas novas tecnologias de informação”48. Se esta 
instabilidade conduzirá ou não a uma mutação radical que culminaria na sua extinção, é no 
entendimento do autor objecto de debate entre os partidários que sustentam essa tese, na 
linha dum posicionamento pós-moderno, como no caso do posicionamento pós-marxiano 
de Jean Baudrillard, e os mais, ou ainda, crentes “na possibilidade efectiva de ‘democracia’, senão 
mesmo de ‘democracia directa’, sem as ‘dificuldades’ da mediação clássica e verdadeiramente universal”49, li-
nha de análise esta, dentro da qual julgamos poder incluir a nossa própria perspectiva, mas 
que José Bragança de Miranda, prudentemente descarta, já que não lhe parece que ne-
nhuma delas constitua a tendência certa, pois na sua maneira de ver “a situação corresponde a 
algumas tendências últimas da modernidade, as quais, vistas a esta luz, poderão finalmente ser olhadas de 
frente, sem subterfúgios nem ilusões”50. 

Quer dizer, para Bragança de Miranda, “o espaço público nunca se reduziu à oposição entre público e 
privado, nem à simples mediação entre sociedade civil e Estado, nem mesmo à representação, artifício 
inventado para desparticularizar os interesses individuais, conferindo-lhes universalidade”, já que no seu 
ponto de vista, “o espaço público é acima da tudo um espaço de mediação, tendencialmente universal, que 
suporta a actividade constituinte dos modernos”, sendo que o que está a entrar em crise “é a noção 
de um espaço público bem, delimitado, um espaço entre outros, como seriam os do privado, os da governação 
(ou do Estado), para não falar da cultura, dos ‘campos sociais’, etc.” havendo como única certeza a 
circunstância de que “as concepções clássicas estão em nítida perda de força”, muito embora elas, 
afinal, “nunca se aplicaram bem ao mundo que acreditaram ter construído”51. 

Num primeiro comentário a estes pontos prévios, importa observar que, segundo o autor, 
o próprio do espaço público não é ser o oposto do privado, mas sim aparecer como espaço 
de mediação, tendencialmente, universal, como horizonte de constituição da modernidade. 

Basicamente de acordo, unicamente coloco algumas reticências relativamente às nostalgias 
modernistas que parece que se desprendem das suas palavras, bem como à sua ambição de uni-
versalidade. É que, dizer por um lado que as concepções clássicas estão em nítida perda de 
força, e por outro que ali se processa, no fundo, a constituição universal da modernidade, 
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parece-nos um tanto forçado, já que existe uma incómoda relação de parentesco entre as 
concepções clássicas e a própria modernidade impossível escamotear, sobre a qual acima de 
tudo, e quanto antes, importa reflectir, a fim de intentar resolvê-la. 

Desde logo, é necessário reconhecer a possibilidade de coexistência mais ou menos pacífica 
de distintas noções de modernidade, até porque no fundo a modernidade contém em si 
mesma a ideia de actualidade, coisa que dá azo a não poucos equívocos e paradoxos, im-
portando esclarecer sempre de que modernidade se pretende falar, já que a formulação e a 
propagação da ideia de modernidade comporta necessariamente o estabelecimento de um 
discurso de indagação e interrogação da mesma. 

Há portanto uma ideia clássica de modernidade, que se reduz no nosso ponto de vista à 
intenção de reinvenção permanente da cultura, sob a égide da razão e do logos e, já agora, 
em oposição à tutela da religião e do mito, que começa a constituir-se como sistema de 
elaboração e teorização da esfera cultural, a partir do iluminismo, nos finais do século 
XVIII. Hegel e Marx representam, obviamente, os seus expoentes máximos, pois para lá 
dos diferendos que os opõem, convergem unanimemente em torno da figura do Estado, 
como núcleo central, como referência organizadora e ordenadora do devir, mesmo que, ou 
por causa de, no seu horizonte último figure a ideia da sua anulação. 

Tal seria para nós aquilo que poderá designar-se por «modernidade histórica». Uma moderni-
dade que dialecticamente colocava o acento na ideia da construção de um sentido no tem-
po, como resultado e fundamento da cultura, desembocando num sistema. Quer o mesmo 
sentido dialéctico fosse conduzido pela idealizada luz do espírito, ou determinado pela telú-
rica chama da matéria, ambos os sistemas convergem numa unânime escatologia. 

Modernidade histórica, portanto, pela definição de um sistema filosófico enraizado no 
tempo, cuja fundamentação última não era dada de antemão, mas que resultaria da constru-
ção temporal de um sentido, de que se conhecia apenas o seu processo: a dialéctica. 

Porém, para lá desta modernidade clássica, ou antes, histórica, o início do século XX viu 
constituir-se um outro projecto de modernidade, bem mais radical: o projecto husserliano, 
cujo momento instaurador ocorre em 1900, com a publicação das «Investigações Lógicas», que 
prossegue em 1907, com a publicação de «A Ideia da Fenomenologia», e que se formula em 
profundidade com a publicação de «Ideias Directrizes para uma Fenomenologia I», em 1912, 
ficando por publicar a sua conclusão, «Ideias Directrizes para uma Fenomenologia II», finalizado 
o manuscrito após várias alterações em 1928, vindo a conhecer a sua primeira publicação, 
apenas em 1952. 

Este segundo projecto de modernidade, é um projecto, então, obviamente fracassado, no-
meadamente por efeito da crise desencadeada pelas profundas fracturas ideológicas e politi-
cas que minavam a modernidade histórica. Mas enquanto a modernidade histórica agia 
actuante no processo político-cultural, essa outra modernidade, que poderemos designar de 
«modernidade pós-histórica», permaneceu latente, em gérmen, até começar a manifestar-se após 
a II Guerra Mundial, veiculada pelos prolongamentos/desvios existencialistas e ontológicos 
de Sartre e Heidegger, surgindo a Carta Sobre o Humanismo, dirigida por este último a Jean 
Beaufret, em 1946, e revista para publicação em 1947, como momento instaurador.  

No centro da «modernidade pós-histórica», encontra-se, em vez do «espírito» ou da «matéria» 
dialectizadas, a região consciência, onde uma coisa e outra são apercebidas como puro fe-
nómeno, superando e unificando, pela «inclusão transcendental», as velhas dicotomias do 
materialismo e do idealismo.  

Não tem obviamente cabimento explicitar aqui estes aspectos, mas importa desde já referir 
que no nosso ponto de vista, aquilo que tem vindo a designar-se como pós-modernidade 
resulta, justamente, da lenta corrosão do tecido da «modernidade histórica», levada a cabo pela 
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«modernidade pós-histórica». Corrosão essa que logicamente não representa a consagração da 
última, mas que, no nosso ponto de vista, ao distanciar-se dos diferendos e dissenções da 
primeira, muito contribuiu para instalar a crise no seio da modernidade, crise essa que aca-
baria por abalar profundamente a ideia de finalidade histórica, entendida como coroamento 
e superação do processo dialéctico, num tempo histórico último. 

Daí que presentemente se tenha deixado de falar de processo dialéctico, para se passar a 
falar em espaço de mediação. Coisa que explica a notória perda de eficácia da delimitação 
dos conceitos, de que o próprio problema de delimitação do espaço público aparece como 
exemplo, tal como reconhece Bragança de Miranda. É que, a dialéctica enquanto modelo 
de análise reflexiva, pressupunha a organização temporalizada do raciocínio lógico-deduti-
vo, segundo uma linearidade de conexões e conflitos entre conceitos. 

Tal era a ilusão dos clássicos, incluindo-se aí a da modernidade histórica. Não cremos por-
tanto que a metamorfose cultural em marcha, seja determinada pelo impacto das novas 
tecnologias de informação e de comunicação, nem que as mesmas sejam portadoras de 
algum projecto inerente de modernidade, ou de universalização. O presente debate entre 
diferentes concepções da chamada «Globalização», é disso prova suficiente, devendo infe-
rir-se destas transformações a falência dos modelos de análise, traçados a partir duma visão 
disjuntiva do mundo e do homem: objectiva ou subjectiva, material ou espiritual, moderna 
ou tradicional, real ou irreal, concreta ou utópica…, coisa que mais não quer dizer do que a 
necessidade de se substituir essa visão disjuntiva, representativa da modernidade histórica 
por uma visão integradora da articulação de diferentes níveis de realidade, com diferentes 
níveis de percepção, pelo estudo e mediação de diferentes níveis de representação. 

Se aparece hoje como real o carácter inumano da cultura hodierna, tal não ocorre por de-
terminação dos recursos e meios tecnológicos de informação e de comunicação, ao serviço 
do homem, mas por causa do homem, pois, como pergunta Lyotard, não será que “os huma-
nos, no sentido do humanismo, estão em vias de, constrangidos, se tornarem inumanos?” Ou ainda “E se, 
por outro lado, for ‘próprio’ do homem ser habitado pelo inumano?”52 

Contrariamente, nós consideramos que os novos recursos tecnológicos apresentam-se-nos 
como formas consideravelmente mais doces e mais abertas de interacção cultural, e como 
tal apesar de reconhecermos a necessidade e urgência do exame crítico da cultura, é preciso, 
e faz sentido exercê-lo, justamente, porque existe uma margem de actuação e de gestão dos 
processos político-culturais. E nesse exame crítico, nesse chamar à consciência dos proces-
sos, nesse acompanhamento interpessoal e intersubjectivo dos modos de reinvenção da 
cultura, joga um papel fundamental, justamente, o espaço público, já que enquanto espaço 
de mediação in loco, constitui um espaço de mediação verdadeiramente adequado, permitin-
do corrigir o simulacro e o fascínio que a imagem literal ou idealizada do novo acarreta. 

 

4. Neste sentido, o papel da arte pública assume um valor inestimável: um valor, também 
ele, de mediação. Mediação, desde logo, enquanto catalisador duma identidade social, atra-
vés da construção dum espaço urbano simbólico, (fig. 17) isto é, da criação, como considera Sergi 
Valera, duma “estrutura urbana, compreendida como categoria social, que identifica um grupo social 

ligado ao seu ambiente, capaz de simbolizar uma ou várias 
dimensões relevantes para esse grupo, e que permite que elementos 
desse grupo se percebam a si mesmos como pares, da mesma forma 
como se identificam com esse espaço e se identificam a si mesmos co-
mo distintos doutros grupos, na base do próprio espaço ou das 
dimensões caracteriológicas simbolizadas por este”53. É que, se a 
arte e o espaço públicos constituem, presentemente, 
como dissemos, instâncias duma construção intencional, e 
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não apenas o rasgar de espaços urbanos ou a mera adição de peças avulsas, para adornar e 
compensar a miséria ou a monotonia da cidade modernista, então não é possível falar de 
universalidade da arte pública, nem do espaço público, porque a única universalidade real é 
afinal a dos processos de mediação que se estabelecem, entre a multiplicidade e infinidade 
de dimensões, categorias, grupos e símbolos que entram em jogo, na criação dum espaço 
público socialmente significante e significativo, como aliás, Siah Armajani, afirma no seu 
manifesto. 

Numa sociedade tendencialmente multicultural e num mundo, queremos crer, multipolar, a 
construção de espaços urbanos simbólicos, depende, como se vê no quadro anexo, da interacção 
duma multiplicidade de factores que constituem os elementos diferenciadores duma identi-
dade sócio-cultural, manifestada e apreendida através da tipificação e descrição dos modos 
como se apresentam e constituem as dimensões territorial, temporal, comportamental, psi-
cossocial, social e ideológica, em determinado lugar e momento, no cruzamento da correla-
ção das estruturas físicas com a imageabilidade ambiental, por um lado, e do cruzamento das 
estruturas comportamentais com a imageabilidade social, por outro. Só no conhecimento des-
tes elementos, poderá ter sentido a construção de espaços de simbolização comum, deter-
minante que é entrar em consideração com os processos de apropriação social, como ins-
tâncias de vivência e significação dum horizonte cultural, de carácter democrático. 

Só assim, pela abertura ao jogo das mediações, que afinal integra os modos como os pro-
cessos sócio-culturais se constituem, faz sentido pensar na obra de arte, como instância, 
ainda e sempre de mediação, entre a esfera cultural e a dimensão estética, pela presentifica-
ção e incorporação da abertura diferenciadora, imanente à obra de arte. 

Mais do que a pedagogia, visada pelo positivismo e pela narratividade oitocentista, e mais 
do que a ironia que visa o estado confusionista e o descentramento relativista em que se en-
contram atoladas, para o melhor e o pior, a reflexão e a produção artísticas actuais, julga-
mos que a chave que poderá abrir o enigma cultural do século XX, muito tem a ver com a 
transposição das aporias e das contradições das vanguardas artísticas, que puseram em 
causa todos os mitos, excepto o mais sensível de todos: o mito do «artista-criador-individual». 
É que – e este é o aspecto mais insólito deste mito – a dessacralização da obra de arte que o 
mesmo propõe, é paradoxalmente acompanhada por uma estranha deificação do artista, 
deificação essa que chega ao ponto de o proclamar como único e legítimo critério de 
definição e de enunciação do que é, e do que consiste ser, a obra de arte. 

Daí que, no nosso entender, uma das «missões» não menos importantes da arte pública, 
seja contribuir para a transposição desse mesmo mito, já que o mesmo constitui um dos 
factores que mais ajuda a manter o tal estado confusionista em que se encontra a presente 
situação cultural, não admirando pois que o público, ou seja, a colectividade, tenha relu-
tância em acolher e reconhecer produções que intencionalmente visam conceber e comuni-
car, ainda que ironicamente, a «ponta» da formulação estética e da investigação artística. 

Tal circunstância torna-se clara, se se seguirem os passos e os momentos por que passou a 
evolução da escultura pública ao longo do século XX. Não cabe aqui, obviamente, contar 
essa história, mas unicamente assinalar uma sucessão de momentos forçosamente pontuais 
que, no nosso ponto de vista, marcaram outras tantas viragens na sua evolução. 

4.1. Na verdade, a escultura pública moderna tem o seu momento inaugural com Auguste 
Rodin (1840-1917), que vai resgatar a estatuária dos meandros narrativos e ornamentais em 
que, por via do academismo, do naturalismo e do historicismo, a mesma se havia deixado 
irremediavelmente enredar, durante o século XIX.  

Rodin irá repor na escultura o primado dos valores plásticos e a autonomia da pesquisa for-
mal e da composição face à tradição, em parte retomando o caminho de afirmação plástica 
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da escultura iniciado por Miguel Ângelo, pois como o escultor confessa em 
1906 a Bourdelle, “a minha libertação do academismo fez-se por intermédio de Miguel 
Ângelo que ao ensinar-me através da observação das suas obras regras diametralmente 
opostas às que tinha aprendido”54, aparecendo a obra A Idade do Bronze (fig. 18), de 
1876, como o equivalente moderno do David de Miguel Ângelo, obra que 
recebeu indignadas reacções por parte dos círculos académicos, que 
acusaram Rodin de ter “moldado sobre o modelo”. 

Mas para a estatuária, o caso paradigmático surge com a encomenda, em 
1883, da Sociedade dos Escritores para um monumento a Balzac. Depois de 
vários estudos, em 1897, o escultor apresenta a solução final: uma estátua 
do escritor vestido de robe, que embebe numa só peça a figura e o pedestal, 
rompendo assim ao mesmo tempo com os cânones do retrato e da 
composição escultórica (fig. 19). Considerada “saco de carvão… pinguim…, larva 
informe…, feto”, a Sociedade dos Escritores rejeitou a estátua, apesar dos 

protestos das personalidades da época. Uma obra, sobre a qual Rodin afirmou ser “o resulta-
do de toda a minha vida, o motor da minha estética. Transformei-me num outro homem a partir do 
momento em que a concebi”55. 

4.2. Um segundo momento determinante, surge com Constantin Brancusi 
(1876-1957). Aqui, o choque surgiu com uma questão jurídica, a propósito 
da cobrança de impostos pela peça Ave no Espaço, 1928 (fig. 20), considerada 
pelos serviços alfandegários, não como escultura, o que a isentaria de 
imposto, mas como peça de fabrico industrial, facto que levou Brancusi a 
colocar uma acção contra o Estado Americano, terminando o Tribunal por 
dar razão ao escultor, já que o juiz determinaria que “considerando a fé das 

testemunhas de que se trata da produção original dum escultor profissional, duma escultura e duma obra de 
arte segundo os especialistas mencionados mais a cima, nós recebemos a queixa de que o objecto tem direito 
à entrada franca em virtude do artigo 1704 aqui presente”56. 

Mas a obra de interesse maior para a escultura pública, é o conjunto monumental que 
Brancusi implanta, por uma encomenda de 1935 da Associação Nacional das Mulheres Romenas, 
para erguer um memorial, em Tirgu Jiu, à resistência local contra a invasão alemã, durante a 
Grande Guerra, aproveitando o escultor a oportunidade para desenvolver o tema da coluna 
sem fim que o vinha interessando desde 1918, havendo já esculpido e instalado um exemplar 
de madeira de sete metros, em 1920, no jardim de Edward Steichen, em Voulandis. 

Inaugurado em 1937, este complexo monumental representa uma realização tão mais notá-
vel, quanto a mesma constitui uma feliz excepção à miséria estética que insistia em dominar 
a escultura monumental, já que tanto os projectos e maquetas construtivistas, como o 
Monumento à III Internacional, de 1919-20, de Vladimir Tatlin, uma encomenda do departa-
mento de Belas Artes de Moscovo, falhavam a sua realização, da mesma forma como, num 
outro registo, sucedia com o Monumento a Apollinaire, de Picasso, cujos primeiros esboços 
datam de 1928, mas que apenas em 1973 conheceria a sua realização e posterior implanta-
ção nos jardins do MoMA, e em 1985, uma outra versão, no Musée Picasso, em Paris57. 

O conjunto é formado por quatro 
elementos: a Coluna sem Fim (fig. 21), o 
Portal do Beijo (fig. 22) e a Mesa do Silên-
cio (fig. 23), ligados por um eixo de 1.2 
quilómetros de extensão, que é o 

quarto elemento: uma avenida designada a Alameda dos 
Heróis que atravessa a povoação, pontuada por bancos 
esculpidos em pedra. A Mesa do Silêncio e o Portal do 
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Beijo, localizam-se num parque junto ao rio Jiu, e a Coluna sem Fim, localiza-se numa praça 
triangular, no extremo oposto da cidade. 

Sobre a Coluna sem Fim, o historiador das religiões Mircea Eliade, também ele romeno, 
disse: “É significativo que Brancusi tenha reencontrado na Coluna sem Fim, um motivo folclórico romeno, 
a ‘Coluna do Céu’ (columna cerului), que prolonga um tema mitológico atestado já na pré-história. […] A 
concepção do axis mundi enquanto coluna de pedra sustentando o mundo reflecte muito provavelmente as 
crenças das culturas megalíticas”58  

Mesa do Silêncio, Portal do Beijo e Coluna sem Fim, encontram-se unidos pelo quarto elemento 
que no fundo constitui o factor tempo, o que nos coloca de imediato perante a dimensão 
fenomenológica duma experiência perceptiva e dum sentido transcendental, capaz de sus-
citar e de abrir não poucas leituras, desde da simbologia da água como fonte da vida no iní-
cio do tempo, já que o percurso arranca do parque fluvial, e passar a conotar-se com facto-
res cósmicos, pela simbologia dos doze bancos da mesa do silêncio, significar a transitoriedade 
da ventura humana, pela simbologia do portal do beijo, culminando na metafísica do infinito, 
com a coluna sem fim a simbolizar a ligação da terra ao céu, como propõe Eliade. 

4.3. Um terceiro momento surge com Isamu Nogushi (1904-1988), 
que chegou a trabalhar como assistente no atelier de Brancusi. Filho 
de pai japonês imigrado nos EUA’s, Nogushi, elabora uma 
combinação extremamente feliz da estética contemporânea Ocidental 
com a herança cultural do Oriente. Particularmente significativa, é a 
sua criação dum Jardim Japonês (fig. 24) no edifício-sede da UNESCO, 
tanto mais quanto esse mesmo espaço aparece como emblemático do 
novo quadro cultural e artístico saído da II Guerra Mundial.  

Feita com pedras e materiais escolhidos pelo escultor no Japão, a 
intervenção de Nogushi não se limita a dispor formas tridimensionais 

no espaço, mas por assim dizer, modela, ou melhor, com-põe o próprio espaço, pois como 
ele declara “agrada-me ver nos jardins um tratamento escultórico do espaço”59.  

Nesta intervenção, verifica-se, portanto, uma expansão do âmbito de incidência da obra es-
cultural que ultrapassa os limites da produção de formas tridimensionais, para abarcar a 
totalidade da dimensão espacial. Já Brancusi se preocupara com esse fenómeno, quando no 
seu atelier dispunha peças em conjuntos, explorando as relações e sondando o vazio que as 
interligava, como o comprova as fotografias que fazia dessas «instalações» avant la lettre. 

Regressado ao Japão em 1950, onde é acolhido calorosamente 
como escultor modernista, Nogushi conhece o arquitecto Ken-
zo Tange que na altura trabalhava no projecto do Parque da Paz 
de Hiroshima, onde deveria ser construído um memorial às víti-
mas do bombardeamento atómico de 45. Tange convidou No-
gushi a participar no projecto, tendo este desenhado duas pon-

tes que dão acesso ao Parque da Paz, em 1951, e no ano seguinte mo-
delado a maqueta em gesso para o Memorial to the Atomic Dead (fig. 25). 

De acordo com a comissão, teria de haver uma parte subterrânea, 
onde deveriam figurar os nomes dos que morreram na explosão 
atómica. Para tanto, Nogushi concebeu um portentoso arco de 
granito, formando uma cúpula, simbolizando a protecção da memória 
dos mortos, cujos nomes figuravam num cofre que se encontrava na 
cripta (fig. 26), tendo Nogushi desenhado sobre esse cofre o ideograma 
isamu, que significa coragem. 
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No último momento, porém, a comissão rejeitou o desenho de 
Nogushi, alegando que “a forma era demasiado abstracta para que a 
maioria das pessoas lhe dirigissem orações”60, muito embora o 
Cenotáfio que Tange depois construiu (fig. 27), viesse basicamente 
a adoptar o modelo de Nogushi, facto que faz pensar, como 
sustenta Bruce Altshuler, que “a verdadeira razão foi ter parecido 

completamente impróprio ser um Americano a criar um monumento àqueles que tinham morrido por causa 
duma bomba americana”61. 

Neste projecto, encontram-se presentes os elementos de composição que 
marcarão muitos dos memoriais que irão ser construídos no pós-guerra: a 
forma abstracta, a imersão no solo e a lista de nomes, constituindo o famoso 
Vietnam Veteran’s Memorial, Washington, 1982 (fig. 27), de Maya Lin, 
curiosamente, uma estudante oriental, uma actualização do cânone de 
Nogushi. 

Pela expansão da forma escultórica à totalidade do espaço, e pela 
reformulação dos fundamentos da rememoração, rejeitando a figura e a 
alegoria, para se fixar na abstracção, como única forma de visar o universal, 
mesmo sem ter sido realizado, o projecto de Nogushi abre um novo campo à 
escultura monumental, como momento inaugural do monumento fenome-
nológico de matriz escultural, tal como, justamente no mesmo ano de 1951, 
acabaria por também não se realizar o Monumento ao Prisioneiro Politico 
Desconhecido (fig. 28), cujo concurso internacional havia sido organizado pelo 
Institute of Contemporary Arts de Londres, e onde num gesto de singular acerto 
plástico, Jorge Vieira havia merecidamente arrebatado uma menção honrosa, 
com uma maqueta (fig. 29) que surdamente ressoava subtis ecos brancusianos62. 

Nestes projectos não realizados, deve-se, no nosso entender, buscar a matriz 

conceptual do projecto, também 
ele não construído, Mar Novo, de João Andresen, Barata Feyo e Júlio Resende, para Sagres, 
de 1957 (fig. 30), no que diz respeito à componente arquitectónica, onde também figurava 
uma cripta (fig. 31), muito embora haja que reconhecer, em termos escultóricos, os 
compromissos retóricos dum projecto, onde se fazia sentir o peso da lógica monumental 
do Estado Novo que não permitiria, nem mesmo a mais ligeira reformulação.  

4.4. Um quarto momento, não menos determinante, surge com 
o movimento da Land Art. Determinante, na medida em que tal 
movimento assinala uma importante inversão de tendência, no 
sentido de resgatar a escultura do espaço sacralizado e limitador 
da galeria e do museu. Com a land art, a escultura, torna-se 
modelação do espaço, no espaço, já que o horizonte de 

intervenção do artista passa a ser o incomensurável despovoado e ignorado, que se situa 
nas recônditas franjas da civilização. Há efectivamente, como sustenta Rosalind Krauss, um 
campo expandido (fig. 32), muito embora essa expansão não se restrinja a uma expansão das 
possibilidades formais da intervenção escultórica. Para nós, o que é relevante na land art, é 
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que a escultura deixa de ser uma arte de objectos, para passar a ser uma arte de lugares, já 
que, com Robert Smithson, são justamente considerados não-lugares os materiais da natureza 
que o artista expõe na galeria. Com a land art, a escultura ganha um novo campo de 
intervenção, libertando-se do magro confinamento de possibilidades plásticas e conceptuais 
em que se havia mantido, após a dupla revolução da perda do pedestal e da aclamação do 
ready-made, como quinta-essência das vanguardas históricas. Por um lado, quebra-se o 
triângulo atelier-obra-galeria em que a produção escultórica se havia confinado, para ser 
substituído pela quadratura território-obra-registo-galeria, o que equivale a assumir, em toda a 
sua plenitude, o carácter artificial do que ali é exposto, já que esta na impossibilidade de 
conter lugares, se limita a apresentar não-lugares, ou meros traços: imagens, amostras e regis-
tos, perdendo a galeria, e por extensão, a instituição, a sua aura, ao aparecer como mero in-

terface de mediação entre o artista e o território. 
Por outro, a dimensão estética que rodeia as 
obras que realizam artistas, como por exemplo, 
Richard Long, coloca o acento não na produção 
de peças, mas bem mais concretamente nas 
experiências e vivências que rodearam a sua 
realização, no caso o acto de caminhar (fig. 33), 
assinalando e registando esteticamente essa ex-
periência, como experiência que é de peregrina-
ção e, como tal, de transfiguração. 

4.5. Um derradeiro momento a destacar é aquele que representa o regresso da arte ao 
espaço urbano e o fenómeno do boom da arte pública, nomeadamente da escultura, enquan-
to componentes intrínseco e estrutural dos programas de Regeneração Urbana, concebidos, a 
partir de finais dos anos 70, como operacionalização do conceito de sustentabilidade, e cons-
tituindo um efeito à la longue dos alertas lançados pelo Clube de Roma, nos anos 60. 

Nesse âmbito, a Comissão Mundial de Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1987, definiu 
Desenvolvimento Sustentável, como sendo “aquele que satisfaz as necessidades presentes sem por em 
perigo as das gerações futuras”. Em 1992, merecendo grande cobertura mediática, realizou-se no 
Brasil a Conferência do Rio, que consagrou o princípio da responsabilidade dos diferentes 
agentes de desenvolvimento, e o compromisso da opção por modelos mais sustentáveis de 
desenvolvimento, a nível global, que se materializou no documento Agenda 21. 

Paralelamente, a nível europeu, foram produzidos diversos relatórios e estudos que visavam 
acordar compromissos e estabelecer recomendações, desde logo, formalmente consagradas, 
a nível comunitário, pelo V Programa Comunitário de Política e Actuação em Matéria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Março de 1992, previamente precedido pelo Livro 
Verde sobre Ambiente Urbano, publicado pela Comissão, em 1990: um documento que mos-
trava que cerca de 80% da população comunitária vivia em cidades, e que as tendências de-
mográficas da população, a dimensão das famílias e a ocupação do espaço, apontavam no 
sentido de um aumento ainda maior da pressão sobre as áreas urbanas, recaindo sobre as 
autoridades competentes a responsabilidade sobre a qualidade do ambiente urbano e a 
necessidade de adoptar medidas de correcção para a sua melhoria, começando, globalmen-
te, a nível local, pelos municípios e pelas cidades. 

Mobilizando-se por esta nova causa, em Maio de 1994 os participantes da I Conferência 
Europeia sobre Cidades e Municípios Sustentáveis, celebrada em Aalborg, Dinamarca, aprovam a 
Carta das Cidades e Municípios Europeus para a Sustentabilidade, que ficou conhecida por Carta de 
Aalborg. As Cidades e Municípios europeus que subscrevem este acordo, consideram que a 
ideia dum desenvolvimento sustentável ajuda a consolidar a qualidade de vida actual, com-
patibilizando-a com um ritmo de crescimento adequado às limitações da natureza. Igual-
mente, comprometem-se por uma maior justiça social e económica, devendo essa justiça 
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social basear-se numa economia sustentável e equitativa, ou seja, num meio ambiente 
sustentável. 

Outros documentos, como a Carta de Lisboa, subscrita pelos participantes da II Conferência 
Europeia Cidades e Municípios Sustentáveis, realizada em Lisboa, de 6 a 8 de Outubro de 1996, e 
a Declaração de Hannover, emanada da III Conferência Europeia sobre Cidades e Municípios Sustentá-
veis, realizada de 9 a 12 de Fevereiro de 2000, confirmam e operacionalizam os compromis-
sos anteriormente assumidos, tomando a forma de documentos para a acção. 

Serve este preâmbulo, para precisar o contexto e os pressupostos do processo de transfor-
mação do ambiente urbano em que o fenómeno do boom da arte pública se insere. É que, 
por ele se pode perceber que o que está em causa não é basicamente a ornamentação ou o 
embelezamento da paisagem citadina, como visava, no início do século, o movimento City 
Beautiful, mas sim a reformulação, ou se se preferir, usando um termo mais cibernético, a 
reformatação da própria cidade, à procura dos caminhos que a livrem da herança compul-
siva e cinzenta da era industrial, para os modelos urbanos, queremos crer, mais coloridos e 
abertos da era da informação, e que Malcolm Miles designa por convivial cities63. 

Aliás, a ideia de sustentabilidade não deve ser entendida unicamente nos seus aspectos e 
implicações estritamente físicas, porque a reformatação que importa induzir para promover 
a convivialidade urbana, não se limita aos aspectos físico-estruturais, já que outros proble-
mas de carácter social e cultural se descobrem, à medida que as cidades se tornam colectivi-
dades multiculturais cada vez mais complexas, em que o convívio de etnias e de culturas di-
ferentes reclama a adopção de medidas de integração social e cultural que, só por si, são tão 
necessárias e determinantes para a reforma da cidade no seu todo, como aquelas que mais 
estritamente se prendem com os equilíbrios físicos e ecológicos.  

Nesse sentido, ganha particular relevo a questão da simbolização da imageabilidade social e da 
imageabilidade ambiental, que já vimos, sendo precisamente nestes registos, que a arte pública 
é chamada a desempenhar o seu mais valioso papel, já que a arte, ao abrir e preencher a di-
mensão ontológica do ser humano, poderá constituir um factor de integração social e de 
comunicação intercultural, fazendo sentido, enfim, afirmar que a diferença entre arte pública 
e arte nos espaços públicos, passa, justamente, pela abertura às preocupações de simbolização 
social e de simbolização ambiental, surgindo estas, simultaneamente, como vértice e corolá-
rio da dimensão ética da arte pública. 

Quer isso dizer, que a arte pública, contrariamente à arte nos espaços públicos, não visa unica-
mente objectivos estéticos, mas também objectivos éticos, culturais, sociais e inclusive 
económicos, pois como Antoni Remesar refere “A arte Pública, pelas suas características devia 
partilhar o espaço na área dos Trabalhos públicos e da economia pública (parcial ou totalmente financiada 
por parte do Estado); no domínio público (operação no conjunto das instâncias públicas); no espaço público 
(como suporte da sua performance ou como forma gerada pela sua performance); na acção cooperativa e 
social (devido à necessária participação activa dos cidadãos no seu desenho e esforço. Neste sentido seria 
Arte no interesse público) e finalmente na esfera pública (devido fundamentalmente às estratégias de promo-
ção da cidade, o que em boa parte seria usar as imagens da arte pública para gerar operações de atracção de 
capital, tomada de decisão, etc.)”64 

Em síntese, pode pois bem dizer-se que, nesta ordem de ideias, a arte pública é, ou será, a 
principal responsável por uma verdadeira expansão do campo de formulação e de incidên-
cia das artes, inédita nos tempos modernos. 

Daí, que seja à escultura como arte pública, que nos pretendemos a cada passo referir, já que no 
nosso ponto de vista, a diferença entre espaço urbano e espaço público, por sua vez, decorre pre-
cisamente da significação que é acrescentada ao primeiro, por via das representações e 
simbolizações, que a obra de arte, no caso a escultura, lhe empresta, desencadeando a sua 
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transmutação em espaço público, por efeito da presentificação dos valores éticos/estéticos; 
plásticos/materiais; sociais/culturais de que é detentora a obra de arte. 

Tal é, no nosso ponto de vista, o sentido da superação do enigma estético do século XX. 
Por um lado, a obra profundamente enraizada no social, por outro a obra intensamente 
condensada no transcendental, perdendo o artista, como já perdeu com a erosão das van-
guardas e neo-vanguardas, a posição central que, só formalmente, afinal, ocupava no siste-
ma das artes, para assumir aquilo que efectivamente é: o mediador entre a arte e o público. 

Desta circunstância, parece encontrarem-se conscientes os artistas contemporâneos mais 
informados, importando, como exemplo, referir o caso de Siah Armajani: um escultor nas-
cido em Teherão, em 1939, e que vive e trabalha nos EUA’s, desde 1960. 

Armajani é autor dum Manifesto que compreende 26 enunciados, e que se intitula 
“Escultura Pública no Contexto da Democracia Americana”65. Sem podermos aqui analisar e 
discutir o documento, apenas destacamos o 7º ponto: “A Escultura Pública visa preencher o 
fosso que existe entre a arte e o público, para tornar a arte pública e os artistas cidadãos outra vez”66. 

A sua produção reflecte, aliás, esta preocupação de forma 
radical, ao desvincular completamente a arte do paradigma, ou 
estigma, kantiano da não-utilidade da obra de arte. Para Arma-
jani, a obra de arte é e deve ser útil, pelo que a sua produção 
centra-se no desenho de espaços públicos, como por exemplo 
acontece com a série “espaços de leitura” ou a série “pontes”, 
estas últimas muitas das vezes em colaboração com outros 
artistas, como no caso da intervenção em Battery Park City, 

New York City, 1989, que teve a colaboração de Scott Burton, Cesar Pelli e Paul Friedberg 
(fig. 34).  

Este aspecto da colaboração entre artistas de diversas áreas reforça, aliás, o carácter emi-
nentemente trans-individual da obra de arte pública, já que a única forma desta assumir 
coerência e integração espacial, reinventando os lugares, é a mesma resultar da articulação e 
combinação das diferentes artes que a integram, fundindo-se numa arte de artes, já não 
como expressão simbólica duma ordem transcendente, tal como sucedia com a catedral gó-
tica, ao erguer-se para o divino, sobre o caos urbano do burgo medieval, mas como dife-
renciação simbolizadora duma poética e duma «função» transcendental. 

 

Porto, 23 de Abril de 2003 
José Guilherme Abreu 
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