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Resumo 

Mulheres sem Cabeça e outras Ocorrências: Roteiros para a Arte Pública do Porto 

é um projeto artístico que examina dois séculos de arte pública na cidade do Porto 

através da lente das mulheres no século XXI. O projeto identificou e espacializou num 

mapa as representações do feminino materializadas em monumentos e na estatuária na 

cidade. A maioria das obras observadas segue este modelo: o masculino é representado 

como viril, forte, ativo, dominador e o feminino, como sensível, frágil, passivo e submisso, 

estabelecendo uma relação dicotómica e excludente entre o conceito de masculino e 

feminino. Através de uma reflexão sobre estas narrativas relacionadas às mulheres, tanto 

no passado como no presente, constatei que a arte pública no Porto ainda segue um 

modelo de representação essencialista e parece prorrogar uma objetificação das 

“mulheres reais”. Assim, como contributo para uma diversificação das histórias sobre as 

mulheres, considerei a definição de arte pós-conceptual de Peter Osborne e realizei este 

projeto artístico constituído por várias iterações, são elas: o mapa das “Mulheres sem 

Cabeça na Arte Pública”, um dispositivo de mapeamento que reúne as representações de 

mulheres em monumentos e estatuária no Porto; três roteiros – “Mulheres sem Cabeça”, 

“Mulheres e Monumentos” e “Arte e Público” – para a realização de visitas pedonais que 

têm por objetivo uma ampliação do debate sobre relações de gênero na cidade; uma 

série de cartazes wheat-paste que incentiva a uma maior participação na troca de ideias 

sobre gênero e cidadania; e os mapas bordados, tanto física como digitalmente, que 

deram origem a obras têxteis originais e ao sítio https://headlesswomeninpublic.art, 

integrando esta problemática no ambiente virtual das redes sociais, na sequência dos 

movimentos feministas contemporâneos. 

Palavras-chave 

Mulheres na Arte Pública, Mapa do Porto, Narrativas Feministas, Gênero e Cidadania, 

Arte Pós-conceptual. 
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Abstract 

Headless Women and Other Events: Tours for the Public Art in Porto is an artistic 

project that examines two centuries of public art in Porto through the lens of women in the 

21st Century. The project identified and spatialized in a map the representations of the 

feminine materialized in monuments and statuary in the city. Most of the observed works 

follow this model: the masculine is represented as virile, strong, active, dominating and 

the feminine, as sensitive, fragile, passive and submissive, establishing a dichotomous 

and excluding relationship between the concept of masculine and feminine. Through a 

reflection on these narratives related to women, both in the past and in the present, I 

found that the public art in Porto still follows an essentialist model of representation and it 

seems this model extends to an objectification of the "real women". Moreover, as a 

contribution to a diversification of women's stories, I considered Peter Osborne's definition 

of post-conceptual art and I realized this artistic project consisting of several iterations, 

such as: the map of “Headless Women in Public Art”, a device mapping that brings 

together the representations of women in monuments and statuary in Porto; three tours - 

“Headless Women”, “Women and Monuments” and “Art and Public” - for pedestrian visits 

aiming at broadening the debate on gender relations in the city; a series of wheat-paste 

posters encouraging greater participation in the exchange of ideas on gender and 

citizenship; and the embroidered maps, both physically and digitally, which originated the 

map in fabric and https://headlesswomeninpublic.art, integrating this issue into the virtual 

environment of social networks following contemporary feminist movements. 

Keywords 

Women in Public Art, Map of Porto, Feminist Narratives, Gender and Citizenship, 

Postconceptual Art. 
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Introdução 

Mulheres Sem Cabeça e Outras Ocorrências: Roteiros para a Arte Pública do Porto é um 

projeto artístico que desenvolvi no âmbito do Mestrado em Arte e Design para o Espaço 

Público (MADEP) da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. O projeto 

problematiza a representação e a participação das mulheres na arte pública do Porto a 

partir da análise das intervenções permanentes, nomeadamente, esculturas, 

monumentos e estátuas, instaladas em vários espaços da cidade, desde 1818. A partir 

destes objetos, propus-me a estudar a arte pública sob uma perspectiva feminista. Esta 

reflexão convida a pensar sobre os sistemas de valores culturais e sociais presentes na 

cidade e transmitidos para o espaço público atual. 

As minhas inquietações sobre o enquadramento cultural e social das mulheres e a arte 

pública, já estavam sendo tecidas há alguns anos. A mudança da cidade do Recife, 

minha cidade natal, para o Porto me incentivou, de certa forma, a transformar as minhas 

inquietações em objeto de estudo. Um dos motivos principais se deve à minha relação 

com o espaço público desta cidade e da forma como este alterou bastante a minha 

vivência do próprio espaço público. Isto é, usufruo bem mais dele: ando mais a pé, 

frequentemente uso transporte público e tenho as praças e parques como locais de lazer. 

Em contrapartida, no Recife, pouco usufruía dos espaços públicos, andava pouco a pé e, 

porque não me sentia segura, evitava andar de autocarro, já que estavam acontecendo 

vários assaltos na minha linha habitual (Silva, 2018). 

Os receios que tinha dos espaços públicos no Recife não se esvaíram quando atravessei 

o Oceano Atlântico e, pelo contrário, geraram vários desafios à minha adaptação no 

Porto. Estudar sobre a representação da mulher no espaço público foi uma das maneiras 

que encontrei para me reconhecer neste novo contexto de cidade. Não tem sido uma 

tarefa simples. Na cidade do Porto, não sou somente uma mulher, mas sim uma mulher, 

brasileira e imigrante – uma tríade com um “peso” simbólico que eu desconhecia até 

chegar aqui. 

O conceito de espaço público a que me refiro neste trabalho é o desenvolvido pela 

historiadora da arte Miwon Kwon (2002), a qual defende que um espaço não diz respeito 

somente à esfera física da cidade, mas à simbólica também, como as memórias e 
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vivências. Adicionalmente, a geógrafa Doreen Massey (2007) aponta que este espaço 

agrega diferentes atividades sociais, culturais e económicas. As atividades que aí 

ocorrem justapõem-se, entre atividades comerciais, prestações de serviço, habitação, 

áreas industriais e áreas de lazer. Estas práticas variam em formato e em níveis de 

participação social e organizam-se em uma hierarquia, constituindo uma paisagem 

urbana (Corrêa, 1989). Massey (2007) ainda enfatiza a relação mútua entre a cidade e as 

relações sociais que acontecem nela: o espaço público é fruto de construções sociais, 

mas estas construções também são moldadas pelo espaço. A filósofa Judith Butler 

(2008), por sua vez, explica que o gênero é performance e é também fruto de construção 

social. Ou seja, ele não é somente indissociável do espaço, como é construído de 

diferentes formas, variando entre culturas e épocas. Sendo o espaço público um campo 

bastante abrangente, concentrar-me-ei em suas esculturas, monumentos e estátuas 

permanentes para perceber como as construções sociais podem influenciar a 

representação da mulher e do feminino na arte pública. 

Desde que comecei a investigar de maneira mais sistemática, constatei que vários 

monumentos são constituídos por inúmeras figuras femininas nuas, às vezes sem 

cabeça, e, às vezes com cabeça, posicionadas – passivamente – diante de uma 

representação masculina – poderosa e viril. O caráter surrealista destas figuras sem 

cabeça instaladas nos espaços públicos da cidade me inquietou bastante. Imaginar como 

elas teriam perdido a cabeça me fez lembrar os momentos que eu já perdi a cabeça – 

certamente, também a perderia se me encontrasse naquela situação. Isto me provocou 

certo sentimento de identificação e me levou a utilizar o termo “mulheres sem cabeça” no 

título desta pesquisa e do mapa de arte pública que venho a propor. 

Devido a estas constatações, pareceu-me urgente investigar os/as artistas e as 

encomendas por detrás destas obras para melhor compreender este fenômeno. A minha 

análise sobre a participação das mulheres artistas na arte pública do Porto, através do 

Mapa de Arte Pública do Porto (CMP, 2017) e o seu respectivo programa de arte pública 

– ambos promovidos pela Câmara Municipal do Porto (CMP) –, resultou no artigo “Mapa 

Crédulo, Mulher Artista, Realidade Cruel” (Morais e Ponte, 2018), publicado no Jornal 

Punkto, em novembro de 20181. Este artigo questiona a reduzida participação das 

                                                 
1 Ver anexo 1. 
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mulheres artistas, bem como o conceito do Mapa de Arte Pública do Porto (MAPP) 

enquanto objeto de divulgação e promoção das dimensões cultural, social e histórica da 

cidade (Fig. 1 e 2). O artigo formula três perguntas principais – por que é importante 

encorajar mulheres artistas a continuar a produzir? A quem se destina este mapa da 

CMP? Por que é importante discutir sobre os conceitos de arte pública? 

Com este estudo, pude constatar que o mapa da CMP possui duzentas e dezenove obras 

realizadas por cento e trinta e quatro artistas. Destes, cento e dezesseis são homens, 

doze são mulheres e seis autores não foram identificados. As doze artistas mulheres 

participaram em dezenove obras, sendo quatro em coautoria com artistas homens. 

Organizei também a produção das obras por décadas, desde 1818 até 2017. Isto me 

permitiu identificar a década de 1980 como o período com o maior número de 

encomendas e instalações de obras na cidade, apontando alguns dos seus principais 

responsáveis2. Permitiu-me, ainda, relacionar estas instalações com a transformação que 

o conceito de arte pública vem sofrendo até ao presente. 

A análise que elaboramos sobre o MAPP demonstra que as rotas propostas são vagas 

em mostrar a cidade, sua história e seu património enquadrado no século XXI. O estudo 

que realizei entre junho e outubro de 2018 me permitiu entender como qualquer mapa, 

roteiro ou guia são objetos que selecionam e organizam vastos conceitos – culturais, 

subjetivos, geográficos, sociais – sobre um determinado espaço de maneira 

aparentemente objetiva. 

O nosso artigo demonstra que o MAPP é crédulo no modo como reflete os conceitos de 

mapa e de arte pública. Concluímos que a elaboração de um mapa-roteiro que discuta 

estes conceitos pode permitir a criação de um “documento mais flexível, interativo e 

agregador” (Morais e Ponte 2018), que não só divulgue, mas também ofereça uma 

reflexão aos seus utilizadores sobre a cidade. 

                                                 
2 Ver anexo 2. 
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Fig. 1 e Fig. 2. Frente e verso do Mapa de Arte Pública do Porto. Fonte: Câmara Municipal do Porto. 
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Entendo o projeto Mulheres sem Cabeça e outras Ocorrências: Roteiros para a Arte 

Pública do Porto como um aprofundamento das reflexões formalizadas no artigo “Mapa 

Crédulo, Mulher Artista, Realidade Cruel”. Em busca de um documento mais 

representativo, plástico e interativo experimentei a riqueza e a complexidade das 

discussões sobre representação de gênero, arte pública e cartografia que me conduziram 

a dois resultados principais: o Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública e os Roteiros 

para a Arte Pública do Porto, que irei enquadrar e descrever ao longo desta componente 

escrita. 

Enquadramento e Objetivos da Investigação 

Esta investigação se alinha com aquilo que a teórica política Claire Snyder (2008) 

identifica como a terceira onda do feminismo. O feminismo é um amplo conceito utilizado 

para descrever diversas iniciativas políticas e sociais, as quais têm em comum a defesa 

de equidades, em qualquer instância, entre os gêneros. Ao longo deste trabalho, referir-

me ei, sobretudo, à terceira geração feminista (Snyder, 2008), de modo a analisar as 

diversas iniciativas artísticas, que problematizam a representação do feminino e a 

participação das mulheres artistas na arte pública. Segundo Snyder, esta terceira onda 

busca responder a três grandes questões surgidas na segunda onda feminista: a) o 

debate, iniciado pelas mulheres negras (women of color) sobre a falsa ideia de uma 

categoria única de mulheres, que compartilhariam as mesmas identidades e 

experiências; b) a guerra entre os sexos, que prejudicou a formação de uma política 

unificada; e c) o fim das narrativas sublimes acerca de mulheres, como por exemplo, “a 

mulher é a rainha do lar”, “a mulher deve ter modos” ou “a mulher é uma guerreira 

incasável” (2008:183). 

Ainda de acordo com Snyder, a forte presença dos media e da cultura pop (músicas, 

livros, séries de televisão, cinema), no século XXI, deu força para uma pluralidade de 

discursos sobre equidade de gênero e empoderamento feminino3. Os movimentos 

#MeToo – que se iniciou a partir de denúncias de assédio em Hollywood (Farrow, 2017) –

                                                 
3 Algumas autoras já apontam para o surgimento de uma quarta onda feminista, que acontece no ambiente 
digital (Chittal, 2015; Munro, 2013; Valenti, 2009). Estas ondas não são excludentes entre si e podem ocorrer 
simultaneamente (Snyder, 2008). 
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, #MeuAmigoSecreto (Moraes, 2015) e #MeuPrimeiroAssedio (Visconti e Ferrari, 2015), 

que denunciam o machismo diário, são apenas algumas de várias campanhas online 

surgidas nesta década. Em Portugal, as preocupações acerca das relações de gênero4 já 

podem ser observadas através da criação do Festival Feminista do Porto (c. 2015), da 

formação da associação Mulheres na Arquitetura (f. 2017), a qual busca a equidade de 

gênero no fazer da arquitetura, e da elaboração das Rotas Feministas de Lisboa (c. 

2018). 

As redes sociais tiveram uma grande influência na globalização do ativismo e na 

consequente renovação de estratégias ativistas, como é o caso da Primavera Árabe 

(entre o final de 2010 e início de 2011) e o movimento Occupy Wall Street (c. 2011). 

Estes são somente dois casos dos diversos movimentos que tomaram força através do 

ativismo digital5. Segundo a pesquisadora Mary Joyce (2010), este tipo de ativismo que 

acontece predominantemente nas redes digitais permite um maior alcance com uma 

maior velocidade, a um menor custo. Mas também há desafios. Dan Schultz e Andreas 

Jungherr (2010) apontam que a velocidade da produção de notícias e tendências, que 

inundam as redes sociais, termina por gerar ruídos inteligíveis e assinalam que a adoção 

da comunicação digital online tem o potencial de reorganizar estruturas de poder já 

estabelecidas. Já se fala sobre os espaços digitais na internet como um novo tipo de 

espaço público que proporciona interações sociais (Unesco, s/d.). Ou seja, o espaço 

público digital tem o poder de ampliar discussões e ações ativistas que podem refletir no 

espaço físico. Há agora um território maior onde se pode lutar por direitos e exercer a 

cidadania. 

Uma característica que sempre esteve presente no ativismo feminista é que este é 

indissociável da cultura “Faz tu Mesmo” (Do it Yourself). De acordo com Ian Moran 

(2010), o Do it Yourself (DIY) é um aspecto da subcultura punk surgido na década de 

                                                 
4 De acordo com a historiadora Joan Scott (1995), as feministas norte-americanas passaram a usar o 
conceito de género para destacar o caráter essencialmente social das diferenças e relações estabelecidas 
sobre o sexo biológico. A pesquisadora Maria Helena de Araújo (2005) aponta que isto gerou uma revisão 
nos estudos sobre mulheres e o caráter relacional de género, rejeitando completamente as explicações 
embasadas biologia, as quais são usadas para as diversas formas de subordinação feminina. 
5 O caráter veloz e fragmentado do ambiente digital tem se mostrado como um desafio para a definição deste 
termo, já que o uso e a relevância das ferramentas digitais estão sempre se transformando. Suay Ökzula 
(2017) aponta que o termo ativismo digital é impreciso conceitualmente porque as práticas que este termo 
descreve nem sempre se baseiam em atividades digitais. Ökzula (2017) sugere os conceitos de ativismo 
híbrido – ativismo baseado em co-construção – e de ativismo em rede – baseado nas amplas redes sociais 
digitais – como termos mais apropriados para o que se tem chamado de ativismo digital. 

https://www.facebook.com/mulheresnaarquitectura/?fref=mentions
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1970, nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde uma pessoa escolhe construir, 

decorar ou criar algo sem a ajuda de um profissional. Frequentemente por falta de 

condições financeiras e/ou por ideologia, como por exemplo, a criação de um álbum de 

música punk ou de fanzines. O DIY permite a criação de uma comunidade que se 

conecta e se apoia através da produção “não profissional” de objetos. Moran (2010:64) 

conclui que a criação de algo único faz com que o DIY promova uma sensação de 

realização, contentamento e emancipação. Ou seja, uma sensação de empoderamento. 

Na década de 1980, por exemplo, em Berkshire, Inglaterra, várias mulheres se uniram 

num acampamento – Greenham Common Women’s Peace Camp (1981-1990) – para 

protestar contra o armazenamento de armas nucleares dos Estados Unidos nos 

perímetros da cidade, durante a Guerra Fria. Várias das mulheres que participaram desta 

ação tricotaram seus sweaters e usaram materiais têxteis para manufaturar cartazes 

caseiros (Moore et al, 2017; Bonniers Konsthall, 2018). Mais recentemente, em junho de 

2019, foi exposto o primeiro monumento nacional dos/as sobreviventes de violência 

sexual, em Washington D.C. The Monument Quilt6 reúne cerca de 3.000 histórias sobre 

violência doméstica e violência sexual costuradas, pintadas ou escritas em tecido 

vermelho por sobreviventes e pessoas que prestaram apoio às vítimas (Vagianos, 2019). 

A preocupação das feministas com a pluralidade de discursos e de ações políticas que 

lutam pela equidade entre os gêneros também pode ser vista na profusão de mapas que 

discutem temas quotidianos, em contraponto com a cartografia científica. Dois exemplos 

são a publicação A Map of the World: The world according to illustrators and storytellers 

(2013) da Editora Gestalten e a publicação This is Not an Atlas (2018) realizado pelo 

Kolletiv Orangontango+. 

O meu interesse pelas narrativas cartográficas vem desde a minha licenciatura em 

Arquitetura e Urbanismo – provavelmente antes disso –, onde os mapas, as plantas 

baixas7 e as unibases8 constituem a nossa linguagem. O programa curricular do curso 

                                                 
6 Em tradução livre, “O Monumento Colcha de Retalhos”. 
7 Planta baixa é um desenho técnico usado em arquitetura feito a partir de um corte horizontal a 1,50m da 
base. Este tipo de desenho apresenta as conexões entre os ambientes de uma construção e seus 
componentes (portas, janelas, peças fixas), bem como suas medidas e a escala gráfica. Pode conter detalhes 
construtivos e especificações de materiais. 
8 Unibase é um arquivo, geralmente em AutoCAD, que contém o desenho da planta baixa da cidade: ruas, 
toponímias, lotes, quadras, áreas verdes, áreas livres, corpos de água. 
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em que me graduei se diferencia dos demais do Brasil por promover a integração das 

disciplinas de projeto arquitetónico, urbanístico e paisagístico com as disciplinas 

conceituais e instrumentais da grade curricular, tal como planeamento urbano, cartografia 

e topografia. Esta particularidade possibilitou que os estudantes desenvolvessem uma 

visão interdisciplinar ampla e mais realista da cidade, de seus problemas e de suas 

diversas esferas. De certo modo, o meu fascínio por este tipo de material e a minha 

condição de recém-chegada à cidade do Porto me atraíram para um estudo mais 

compreensivo da materialização de narrativas. Mais especificamente, na sua 

materialização em roteiros e mapas existentes sobre a cidade, o que me levou, então, a 

usar estes objetos como suporte da minha componente projetual – a propor uma 

cartografia feminista. 

De acordo com o Kolletiv Orangontango+ (2018), a cartografia feminista pode ser 

entendida como uma contra-cartografia. Ou seja, traz uma nova perspectiva sobre as 

estruturas pré-estabelecidas dos mapas, as quais geralmente refletem uma hierarquia de 

conhecimento e poder do olhar estabelecido. Esta perspectiva não é necessariamente 

“contra” ou “a favor”. Ainda segundo o Kolletiv Orangontango+, este tipo de cartografia 

pode ser uma ferramenta para desconstruir as lógicas políticas e económicas de 

organizações, mecanismos e hierarquias sociais, de modo a revelar suas contradições. 

E, ao revelar contradições, abre espaço para debates, que por sua vez, possibilitam 

ações voltadas para mudanças sociais. 

O reduzido enquadramento social das mulheres não foi, e não é observado somente em 

Portugal, nem somente dentro do campo da arte. E também não é algo recente. Com as 

sufragistas europeias e americanas no início do século XX – que marcaram a primeira 

onda feminista –, estas questões tomaram uma dimensão intercontinental. Desde então, 

a busca por diretos e um estatuto de igualdade vêm sendo trazidas à luz através de 

protestos (Buenos Aires Times, 2019), estudos científicos (Pavlovskaya e Martin, 2007) e 

trabalhos artísticos (Rodney, 2019). As movimentações a favor da descriminalização do 

aborto, ainda recorrente em diversos países, e as manifestações anuais do 8 de março 

ao redor do mundo são alguns dos inúmeros reclames por igualdade de gênero e 

inclusão da mulher na arte, na ciência, na educação e também nos espaços públicos. 
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Na década de 1970, Linda Nochlin (1971), Judy Chicago (1971), John Berger (1974), 

entre outros autores, iniciaram as discussões nos Estados Unidos da América sobre o 

tema de visualidade feminina e participação das mulheres na arte, caracterizando o início 

da segunda onda feminista (Snyder, 2008). Foi neste contexto que se começou a 

questionar mais sobre o papel da mulher artista e do feminino na arte. Antes disso, de 

acordo com Filipa Vicente (2012), as artistas apareciam na historiografia da arte de forma 

pontual e marginalizada, como Josefa d’Óbidos (1630-1684), Ana de Gonta Colaço 

(1903-1954) e Clara de Menéres (1943-2018) (Leandro e Silva, 2017). 

Sobre o contexto português, a historiadora Filipa Vicente (2012) aponta que, devido a 

todas as transformações políticas portuguesas ocorridas nos anos 1970, a propósito do 

fim do regime salazarista, os movimentos e teorias feministas que cresciam 

internacionalmente não encontraram sítio para se propagarem no país, dado que “o 

feminismo vivido em Portugal tentava, ainda, assegurar direitos básicos de igualdade 

jurídica entre mulheres e homens, inexistentes até a década de 1970” (2012:212). 

A atenção dada à atuação das mulheres nas artes em Portugal começou tardiamente em 

relação aos outros países europeus, pois foi somente na década de 1990, vinte anos 

após o fim do Estado Novo Português, aponta a historiadora Margarida Ribeiro (2007), 

que começaram a surgir os primeiros estudos acadêmicos sobre o papel das mulheres na 

história de Portugal, “seja na história mais remota, nomeadamente na época considerada 

pelos portugueses como áurea, ou seja, a época da expansão, seja na história recente, 

nomeadamente com os estudos sobre as mulheres durante o fascismo e a resistência ao 

fascismo” (Ribeiro, 2007:27). O que pode explicar os limitados registros teóricos na 

academia portuguesa e o porquê de muitos estudantes dos diversos campos de 

conhecimento só terem tido contato com as teorias feministas tardiamente no mestrado 

ou doutoramento feitos fora do país. Esta falta de referências historiográficas sobre o 

feminismo na história e na crítica da arte de Portugal é, segundo Ribeiro, a forma mais 

frequente de defender a ideia de que o gênero não interfere na identidade e nem na 

prática das artistas. 

No século XXI, embora a quantidade de estudantes mulheres nas escolas de belas artes 

em Portugal já tenha chegado a ser mais que o dobro do número de estudantes homens, 

no campo profissional, elas são minorias nas coleções e premiações (Rato, 2005), bem 
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como nas exposições – das 10 exposições eleitas, pelo jornal o Público, como as 

melhores de Portugal, em 2018, apenas uma foi de uma mulher artista, Ana Manso (n. 

1984) (Marmeleira e Oliveira 2018). A pesquisadora Susana Moncóvio (2016) explica que 

estigma da “mulher artista” persiste, sendo o termo “artista” – neutro e universal – 

assumido para os homens. Sem surpresas, isso se refletiu também na assimetria entre a 

quantidade de mulheres artistas e homens artistas identificados no Mapa de Arte Pública 

do Porto (Morais e Ponte, 2018). 

Para o desenvolvimento de Mulheres Sem Cabeça e Outras Ocorrências: Roteiros para a 

Arte Pública do Porto foi fundamental a pesquisa que realizei para a unidade curricular de 

Arte, Comunicação e Cultura Visual (ACCV), no âmbito do MADEP. A minha análise 

propôs uma reflexão crítica sobre a participação das mulheres artistas na arte pública 

desta cidade e contou com a elaboração de um extenso levantamento das artistas e das 

suas contribuições neste documento. Dos cento e trinta e quatro artistas listados no 

MAPP, doze são mulheres; dos restantes, cento e dezesseis são homens e seis não 

foram identificados. Este estudo também foi apresentado na modalidade “poster” no 

âmbito da 12ª Edição do IJUP – Encontro de Investigação Jovem na Universidade do 

Porto, no dia 15 de fevereiro de 2019, na Reitoria da Universidade do Porto (ver anexo 

1)9. 

O propósito do projeto Mulheres sem Cabeça e Outras Ocorrências: Roteiros para a Arte 

Pública do Porto é o de examinar a arte pública atual no Porto através da minha lente de 

mulher, brasileira e imigrante. O “peso” simbólico desta tríade pode ser explicado, ao 

menos em parte, através dos estudos pós-coloniais10. Considero que este “peso” foi um 

dos catalisadores desta minha investigação. 

Esta investigação visa reorganizar e espacializar narrativas relacionadas com as 

mulheres na arte pública, propondo formas menos óbvias de retratar a condição das 

                                                 
9 Para mais informações sobre o evento, visitar: https://ijup.up.pt/2019/ e https://tv.up.pt/videos/txf8axmv. 
10 Aníbal Quijano (2005) explorou a relação entre a América Latina, o eurocentrismo e a colonialidade do 
poder. O autor explica que o nível de desenvolvimento político, cultural e, pincipalmente, intelectual da 
América Latina, da África e da Ásia foram estabelecidos a partir de perspectiva histórica eurocentrista. Ou 
seja, através do “novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle 
de todas as formas de controle da subjetividade, da cultura, e em especial do conhecimento, da produção do 
conhecimento” (2005:121). 

https://ijup.up.pt/2019/
https://tv.up.pt/videos/txf8axmv
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mulheres no espaço público. E se propôs a responder a três perguntas principais, as 

quais foram tidas como condutoras da pesquisa. São elas: 

Como ampliar os diálogos sobre mulher e cidade a partir da arte pública do Porto? 

Como roteiros e mapas podem ajudar a desconstruir representações 

estereotipadas do feminino? 

Como as Mulheres Sem Cabeça e Outras Ocorrências podem colaborar na 

diversificação de narrativas sobre a mulher e a cidade? 

Durante o último ano, fui procurando responder a estas questões a partir de referências 

projetuais e bibliográficas que me permitiram produzir um conjunto de anotações, 

colagens, desenhos, bordados em tecido, narrativas e textos que têm alimentado as 

minhas inquietações. A atividade que realizei, e que passo a descrever na metodologia, 

permitiu-me explorar e aprofundar algumas formas de mapear conceitos e reconhecer os 

estigmas mais comuns que condicionam, ainda, a representação da mulher no espaço 

público (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Diagrama Conceptual. 
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Metodologia 

A base teórica, que tenho formado a partir de referências projetuais e bibliográficas, 

permitiu-me produzir um conjunto de processos artísticos que refletem as minhas 

inquietações acerca das diversas formas de mapear e acerca dos estigmas comuns da 

representação da mulher. Uma vez que a maiorias das obras têm sido realizadas por 

homens artistas, no capítulo 1 identifico as representações femininas e as relaciono com 

as narrativas existentes acerca do feminino que reforçam o enquadramento social e 

cultural a que as mulheres são submetidas. No capítulo 2, exploro as inúmeras 

possibilidades oferecidas no questionamento da criação de mapas e roteiros11 para, 

finalmente, no capítulo 3, especializar as narrativas propostas por mim através do Mapa 

Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública e seus três Roteiros para a Arte Pública do Porto. 

As minhas reflexões também estão reunidas num caderno de bordo. O uso do caderno 

me permitiu desenvolver um processo de experimentação e investigação, essencial para 

a elaboração e fundamentação dos três elementos principais deste projeto artístico: 1) o 

Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública e seus três Roteiros para a Arte Pública do 

Porto; 2) a componente escrita e o livro de projeto; e 3) o conjunto de trabalhos que 

integram a exposição coletiva dos finalistas do Mestrado de Arte e Design para o Espaço 

Público “Ao Redor do Buraco Tudo é Beira”, em outubro de 2019. 

O Mapa Mulheres sem Cabeça na Arte Pública (MMC) é um dispositivo que reúne, 

reorganiza e espacializa monumentos, esculturas e estátuas que incorporam – 

parcialmente ou totalmente – o corpo feminino e assim me permite perceber melhor como 

as representações do corpo feminino estão distribuídas geograficamente na cidade do 

Porto (ver capítulo 3). 

Para elaborar este mapa, recorri ao estudo anteriormente realizado para a unidade 

curricular ACCV e acrescentei mais algumas obras apontadas no trabalho do historiador 

José Guilherme de Abreu (2005; 2012), as quais, por razões que desconheço, não 

integram o MAPP e, consequentemente, não estavam no meu levantamento inicial (ver 

                                                 
11 Roteiro, para os fins desta pesquisa, é um termo que uso para designar um itinerário a ser percorrido, um 
caminho pormenorizado, uma rota. 
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levantamento completo no anexo 4). Realizei visitas a estas esculturas e fiz registros 

fotográficos de todas as obras identificadas, o que me permitiu sistematizar as 

representações em três categorias – “Mulheres Sem Cabeça”, “Não-Mulheres”, e 

“Mulheres Homenageadas” – e também distinguir as contribuições das mulheres artistas 

(Morais e Ponte 2018) numa quarta categoria: “Mulheres Artistas” (ver capítulo 1). 

O MMC existe em três versões: online, em tecido e em papel (Ver Capítulo 3). Para 

construir este mapa em três suportes diferentes, estudei vários mapas e roteiros 

existentes na cidade do Porto, criei bordados em tecido e também investiguei a 

evolução dos estudos cartográficos e suas influências feministas. Ainda, analisei 

contribuições de artistas que trabalham sobre o conceito da cartografia e a construção de 

mapas (Ver Capítulo 2). 

A categorização das esculturas possibilitou criar breves narrativas que subvertem a lógica 

essencialista das representações: as narrativas revisitadas (ver secção 1 do Capítulo 

2). Estas histórias foram essenciais para a elaboração dos três Roteiros para a Arte 
Pública do Porto que integram o MMC: “Mulheres Sem Cabeça”, “Mulheres e 

Monumentos” e “Arte e Público”. Estes roteiros propõem passeios pedonais pelo Porto e 

combinam as quatro categorias acima mencionadas. Cada roteiro oferece uma 

perspectiva pessoal e analítica sobre como as mudanças sociais e políticas a que se 

assiste em Portugal estão afetando as relações de gênero12. Para estes roteiros, 

proponho passeios guiados, realizados por mim, onde recorro a estratégias de storytelling 

e à criação de Esculturas Nômades, que me auxiliam na representação das “narrativas 

revisitadas” e me permitem uma maior interação com os participantes (Ver Capítulo 3, 

Secção 3.2). 

As Esculturas Nômades, feitas em papel cartão e pano de algodão cru, correspondem à 

noção de visita que sugiro. A sua forma e a sua materialidade, inesperadas, irônicas e um 

tanto toscas permitem ampliar as possibilidades de diálogos entre os participantes sobre 

os conceitos de cidade, cidadania e arte pública e reforçam a necessidade de se 

conversar sobre a participação das mulheres na esfera pública da cidade. 

                                                 
12 Beatriz Silva Pinto (2018) aponta algumas destas transformações, como o surgimento da Marcha das 
Mulheres no 8 de março, a Marcha do Orgulho LGBT do Porto, o 1.º Encontro de Feministas Negras, em 
Lisboa. 
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Com o propósito de incentivar uma participação mais ampla no debate sobre a 

representação da mulher nos espaços públicos da cidade do Porto, criei uma série de 

dezesseis cartazes wheat-paste, que colei em muros de edifícios desocupados da 

cidade do Porto (Ver Capítulo 2, Secção 1). Estes cartazes dispõem as informações 

necessárias para acessar a página da pesquisa na rede social Instagram, 

https://www.instagram.com/headlesswomeninpublicart/, onde pode ser acompanhados o 

processo de colocação dos cartazes e as chamadas para as visitas guiadas. Deste link, 

também se pode aceder ao website do MMC: https://headlesswomeninpublic.art/ e 

encontrar os cartazes disponíveis para serem descarregados, impressos, distribuídos e 

colados por outras pessoas, por outros pontos da cidade, ou até em outras cidades, 

noutras línguas. 

 

Fig. 4. Diagrama Metodológico. 

https://www.instagram.com/headlesswomeninpublicart/
https://headlesswomeninpublic.art/
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As “Ocorrências” as que me refiro no título deste trabalho, portanto, não se referem 

somente às ocorrências das mulheres na arte pública – tanto enquanto mulheres artistas 

como enquanto em esculturas. Como pode ser observado, esta investigação não só 

gerou os três elementos principais do projeto Mulheres sem Cabeça e Outras 

Ocorrências, como também foi profícua na criação de elementos “secundários” ou 

“processuais” – o caderno de bordo, os bordados, os cartazes e as Esculturas Nômades 

– que foram surgindo no meu processo de experimentação e pesquisa. Estes objetos se 

mostraram tão relevantes na construção das minhas reflexões e até mesmo dos três 

elementos principais desta investigação, que foi imprescindível lhes dar um papel de 

destaque. As ocorrências “transcenderam” as aparições nas esculturas e monumentos e 

passaram a ocorrer também na World Wide Web, em cartazes, em bordados e em 

esculturas em pano e papel cartão (Fig. 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mulheres sem cabeça não ouvem, não falam, não choram. Não têm cérebro? 

As mulheres sem cabeça têm paciência? Como perderam a cabeça? 

Não têm pescoço, não têm olhos, nem ouvidos e nem boca. Não têm voz? 

Não usam brincos. Não têm orelhas. Nem óculos. Nem colar. Não têm roupas? 

Têm bunda, barriga e peitos. Têm vagina? 

As mulheres sem cabeça têm orifícios. Têm cabelos? E pelos? 

Às vezes têm braços e às vezes também têm pernas. Conseguem correr? 

As mulheres sem cabeça estão próximas ao chão. 

As mulheres sem cabeça querem uma cabeça? A cabeça de quem, ou melhor, de quê? 

As mulheres sem cabeça são de pedra, de papel, de madeira, de argila e até de carne e 

osso. 

São arte? 

Quem são as mulheres sem cabeça? 
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CAPÍTULO 1 – Narrativas na Arte Pública no Porto 

Estudar as formas como as mulheres são representadas na arte pública permanente me 

permitiu perceber alguns aspectos do enquadramento histórico, cultural e social das 

mulheres no espaço público e na cidade do Porto. Identifiquei uma grande incidência de 

esculturas, estátuas e monumentos, que se materializam seguindo um modelo 

essencialista. Na maioria dos casos, este modelo promove uma dualidade dos conceitos 

de identidade de gênero. Este modelo representa duas esferas identitárias que parecem 

não conseguir dialogar ou se complementar, onde o masculino está em oposição ao 

feminino. O masculino é representado como viril, forte, ativo, dominador e o feminino, 

como sensível, frágil, passivo, submisso, constituindo uma relação dicotómica e 

excludente, como é o caso da escultura em homenagem a Júlio Dinis (1926) de João da 

Silva (1888-1960) e da escultura Amores de Camilo (2012) de Francisco Simões (n. 

1946) (Fig. 5 e 6). 

  

Fig. 5. Júlio Dinis (1926) de João da Silva. Local: Largo do Professor Abel Salazar. Data: 24/09/2018. 

Fig. 6. Amores de Camilo (2012) de Francisco Simões. Local: Largo do Amor de Perdição, Porto. Data: 24/09/2018. 

Os trabalhos de arte pública podem ter diferentes características, como de celebração, 

entretenimento, homenagem ou decoração – mais comumente encomendados pelo 

poder público. Há alguns projetos de arte pública também de crítica e de subversão – 

este último não segue um programa e é comumente visto nos muros da cidade através 

de cartazes ou de grafittis. Um aspecto que estes trabalhos têm em comum é que são 

frutos de narrativas, até mesmo se as suas narrativas forem não ter uma narrativa. 
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Ao olhar para as obras Julio Dinis e Amores de Camilo, percebi que as formas de 

representação da mulher e do feminino, e suas narrativas, pouco mudaram ao longo dos 

oitenta e seis anos que as separam. Esta situação me pareceu análoga à identificada por 

Doreen Massey (2007) que, ao investigar os setores de alta tecnologia na região de 

Cambrigde, identificou que mais de 90% dos cientistas e tecnólogos eram homens 

(2007:190). Massey explicou que, embora as relações sociais de gênero venham se 

alterando no século XXI com o maior alcance dos movimentos e teorias feministas, as 

lacunas entre os gêneros têm sido mais ou menos mantidas, ainda que sob outro 

discurso. 

Nenhuma representação é esvaziada de significado. Há sempre um motivo, um contexto 

e uma narrativa por trás de cada representação, os quais condicionam a percepção da 

sociedade sobre o feminino. De acordo com Regina Helena Alves da Silva et al (2008), 

vários tipos de narrativas podem ser encontradas numa cidade, tais como, orais, 

jornalísticas, publicitárias, audiovisuais, literárias, cartográficas, artísticas, entre outras. A 

cientista social Corinne Squire (2014) explica que uma narrativa consiste numa sucessão 

de signos “com sentidos sociais, culturais e/ou particulares, e não gerais”. Com isto, 

Squire indica que as narrativas não têm vigor universal, ou seja, cada pessoa ou grupo 

de pessoas podem perceber símbolos de modo distinto, dependendo da construção 

social, cultural e histórica de cada indivíduo ou grupo de indivíduos. Segundo a autora, as 

narrativas não dependem do “sistema de símbolos, da mídia ou da ‘matriz semiótica’ em 

que esta sucessão ocorre” (ibid.), ou seja, podem tanto estar contidas numa história oral 

ou num filme, presumindo movimento e temporalidade, quanto em objetos imóveis do 

quotidiano. Observei este fenômeno na exposição Japanese Design Today 10013, onde o 

caráter cronológico da apresentação da mostra criava uma narrativa evolutiva das 

necessidades e tendências da sociedade japonesa pós-segunda guerra mundial. 

Simultaneamente, podíamos observar um retrato da história da cultura japonesa através 

das narrativas contidas destes objetos (Reis, 2018). O mesmo pode ser afirmando em 

relação a esculturas, monumentos e estátuas, os quais carregam símbolos que 

conformam uma narrativa própria. 

                                                 
13 Esta exposição decorreu no Pavilhão de Exposições da FBAUP, de 15 de novembro a 15 de dezembro, e 
reuniu 100 objetos do quotidiano japonês, dos anos 1950 até à atualidade.  
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Se as narrativas quotidianas dão indicações sobre como determinados assuntos são 

enquadrados social, cultural e historicamente numa sociedade, analisar criticamente as 

narrativas existentes sobre mulheres na sociedade ocidental, num primeiro momento, 

possibilitou-me compreender melhor algumas das construções de gênero presentes na 

arte pública no Porto. 

A cientista política Maríam Martínez-Bascuñán (2019) discute como o histórico livro “O 

Segundo Sexo” (1949) de Simone de Beauvoir (1908-1986), passados setenta anos da 

sua primeira edição, ainda é um contributo relevante nas discussões sobre relações de 

gênero14. Beauvoir, explica Martínez-Bascuñán, analisa a assimetria do enquadramento 

social das mulheres através do corpo feminino. O corpo situa a mulher cultural e 

socialmente, condicionando a sua existência, porque esta “ainda se realiza no mundo 

como um corpo submetido a tabus e estereótipos que servem como desculpas para 

legitimar as mais evidentes discriminações sociais” (ibid.). Simone de Beauvoir foi célere 

a identificar que os significados sociais atribuídos à forma como uma mulher e um 

homem se relacionam com o corpo feminino ou com o corpo masculino determina “aquilo 

que estrutura uma sociedade profundamente desigual.” (Martínez-Bascuñán, 2019). Na 

década de 1950, Beauvoir constrói narrativas feministas, quando põe em causa a 

construção identitária da mulher, as diferenças biológicas e as desigualdades sociais 

entre os gêneros, a partir de temas que eram considerados tabus: a subordinação, o 

casamento e o divórcio, a sexualidade feminina, a velhice da mulher, por exemplo. 

Alguns dos tabus relativos ao corpo da mulher, que se mantém na atualidade, são a 

menstruação (Gordon, 2019), os pelos (Pinto, 2019) e o aborto (Sahuquillo, 2018). 

As representações de mulheres e do feminino contidas em imagens publicitárias, livros, 

filmes, artes e outras médias, exercem uma forte influência no desenvolvimento social de 

crianças e jovens, na forma como estes veem o mundo e, consequentemente, no seu 

sentido de pertencimento a determinados lugares (Roy, 2017). Nos debates em torno de 

questões identitárias mais recentes, Doreen Massey aponta que “as terminologias 

referentes a espaço, localização, posição e lugar aparecem com destaque” (2007:249)15. 

                                                 
14 Com esta obra, Simone de Beauvoir, marca a distinção entre sexo e género, sendo sexo o termo usado 
para diferenciação biológica – das genitálias quando do nascimento do bebê – e género, usado para a 
diferenciação social que depende de papeis sociais (Martínez-Bascuñán, 2019). 
15 Do original: In debates around identity the terminology of space, location, positionality and place figures 
prominently. 
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Os espaços, segundo Massey, têm significados simbólicos – e políticos –, que 

transmitem mensagens direcionadas para cada gênero. As limitações de mobilidade 

sentidas por algumas mulheres, devido ao receio de assédios nas ruas, por exemplo, é 

uma mensagem de caráter espacial. Estas mensagens também podem ser de caráter 

identitário, quando se exige às mulheres agirem de acordo com padrões de feminilidade. 

Massey alerta que estas mensagens tanto refletem, como afetam as maneiras pelas 

quais os gêneros são construídos e compreendidos politicamente, socialmente e 

culturalmente (2007:179). Ou seja, estas mensagens subliminares provocam uma 

segregação tanto espacial quanto política, em que as mulheres ainda são geralmente 

relegadas à esfera doméstica e são silenciadas como sujeitos políticos, enquanto os 

homens são encorajados a exercer a “cidadania pública” (Martínez-Bascuñán, 2019). 

Similarmente, a artista Helen Scalway (2002) se apoia na personagem Flâneur de 

Charles Baudelaire (1821-1867) para refletir como o caminhar pela cidade sem rumo – a 

deriva ou a flânerie – é uma atividade tradicionalmente masculina. A artista explora a 

possibilidade da deriva no “modo feminino” e descreve as sensações que o espaço 

público as incita ao caminhar da sua casa até o centro da cidade de Londres. Scalway 

conclui que a flânerie, tal como citada por Walter Benjamin (1892-1940), não é desejável 

para os habitantes da cidade, uma vez que os seus significados são inerentemente 

territoriais e controladores. A artista defende o caminhar como uma prática de revisão e 

desconstrução destes significados. 

Assim como Scalway, a escritora Rebecca Solnit (2002), ao fazer uma análise da história 

do caminhar, percebeu que as personagens principais eram homens. A autora explica 

que, até o presente, em grande parte do ocidente, “as mulheres permaneceram 

relativamente confinadas, não apenas por lei em alguns países até agora, mas por 

costume e medo em outros” (Solnit, 2002:236). Desta forma, a mobilidade da mulher é 

controlada, assim como a sua sexualidade e a sua identidade, a qual é “muitas vezes 

vista como caótica, ameaçadora e subversiva - uma espécie de natureza selvagem a ser 

subjugada pela cultura masculina” (ibid.)16. 

                                                 
16 Do original: Throughout much of the Western world into the present, women have remained relatively 
housebound, not only by law in some countries even now, but by custom and fear in others. The usual theory 
for this control of women in cultures where patrilineal descent is important for inheritance and identity, 
controlling women’s sexuality has been the means of ensuring paternity. […] But there are many other factors 
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Recentemente, a primeira mulher presidente da Câmara Municipal da cidade de 

Amsterdão, Femke Halsema (n. 1966), divulgou que tem planos para retirar as 

trabalhadoras do sexo das montras do “Distrito da Luz Vermelha”, o qual é mundialmente 

conhecido por seus bordeis e pelas suas vitrines preenchidas por mulheres seminuas. A 

presidente divulgou planos de revisão para o distrito e apontou que estas trabalhadoras 

são humilhadas pelos turistas que tiram fotos e fazem postagens nas redes sociais 

denegrindo-as e declarou que “os turistas são o problema, não as prostitutas” 

(DutchNews.nl, 2019). Halsema planeja modificar a maneira como as mulheres têm sido 

apresentadas e até, de certo modo, representadas – numa montra como uma mercadoria 

ou um manequim – com o objetivo de desconstruir as narrativas que reforçam a 

objetificação das mulheres17. 

As narrativas têm o poder de influenciar a identidade de uma pessoa ou um grupo de 

pessoas. A colunista Nilanjana Roy (2017) alerta para o poder que as representações 

têm na construção social de crianças e jovens, na forma como estes veem o mundo e na 

percepção de pertencimento a lugares. Similarmente, a pesquisadora Caroline Heldman 

(2012b) estudou os impactos da cultura de objetificação sexual nas mulheres ocidentais e 

concluiu que as mulheres que crescem expostas a essa cultura tendem a se ver como 

objetos de desejo. A teórica da arte Hilary Robinson (2015) explica que esta situação não 

só encoraja as mulheres a estarem em conformidade com esta necessidade, como 

também discrimina as que não estão, podendo gerar problemas de saúde, tal como 

depressão clínica, transtorno alimentar ou disfunção sexual. Heldman ainda aponta que a 

normalização da cultura de objetificação sexual também afeta os homens – em menor 

medida – e faz com que casos de violência sexual sejam, por exemplo, tolerados. 

                                                                                                                                                    
pertaining to the creation of a dominant gender whose privileges include controlling and defining the female 
sexuality often viewed as chaotic, threatening, and subversive – a sort of wild nature to be subdued by 
masculine culture. 
17 Segundo Caroline Heldman (2012a), objetificação é o processo de tratar ou representar uma pessoa como 
um objeto, ou seja, como um algo que não tem vontades próprias e que não pensa e pode ser manipulado à 
vontade. Objetificação sexual, portanto, é o processo de tratar ou representar uma pessoa como um objeto 
sexual, o qual é destinado ao prazer sexual de outrem. 
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1.1. Arte Pública Permanente: Narrativas Permanentes? 

Para coletar narrativas sobre mulheres e feminino presentes no espaço público do Porto, 

optei, inicialmente, por investigar as narrativas presentes no imaginário coletivo da 

cidade18 através do método Arquétipo Teste do Lugar com 9 Elementos (ATL-9). Este 

método, criado pela arquiteta e urbanista Tânia Pitta (2007) permite retratar o espaço 

público por meio de nove símbolos, desenhos ou arquétipos, os quais são recolhidos 

através da aplicação de questionários aos habitantes locais e especializados no mapa da 

cidade. Segundo Carl Gustav Jung (2003 apud in Pitta, 2017:30), um arquétipo é uma 

imagem “primeira” de caráter inato e coletivo, é “a zona matricial da ideia”, o ponto de 

união entre o racional e o imaginário. Os arquétipos selecionados por Tânia Pitta (2007) 

foram: a Queda, a Espada, o Refúgio, o Monstro, o Movimento Cíclico, a Personagem, a 

Água, o animal e o Fogo. 

Como o meu enfoque foi na representação do gênero feminino, esquematizei uma lista 

de arquétipos geralmente associados ao feminino de onde eu tiraria outros nove 

arquétipos para então usar no questionário (Fig. 7). Depois de algumas leituras sobre a 

construção do imaginário coletivo e a construção de arquétipos, como a Iniciação à teoria 

do imaginário de Gilbert Durand (2017) de Danielle Perin Rocha Pitta ou Promenades 

imaginales dans le creux de villes contemporaines: de l’imprevisible subversion de la 

beaute de la forme (2017) de Tânia da Rocha Pitta, percebi que este tema é de uma 

complexidade que não poderia ser abarcada de maneira satisfatória no âmbito de um 

mestrado. 

Debrucei-me novamente sobre obras permanentes de arte pública no Porto, pois percebi 

que os arquétipos representados nas esculturas, nas estátuas e nos monumentos dão 

um bom repertório para a investigação sobre as narrativas de gênero na cidade. Passei, 

então, a investigar mais profundamente sobre a carga simbólica da arte pública e as 

                                                 
18 De acordo com Gilbert Durand (apud Pitta, 2005:15), o Imaginário Coletivo é o “conjunto de imagens e de 
relações de imagens que constitui o capital pensado do homo ‘sapiens’ - nos aparece como o grande 
denominador fundamental onde vêm se arrumar (ranger) todos os procedimentos do espírito humano’. Ainda, 
“para poder falar com competência do Imaginário não se deve confiar nas exigüidades e nos caprichos da 
sua própria imaginação, mas possuir um repertório quase exaustivo do Imaginário normal e patológico em 
todas as camadas culturais que nos propõem a história, as mitologias, a etnologia, a lingüística e as 
literaturas”. 
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formas de representação para compreender como a sua construção pode influenciar a 

percepção e a construção de gênero. 

 
Fig. 7. Imagem de duas páginas do diário de bordo com lista de arquétipos. 

A carga simbólica da arte pública se torna mais evidente em períodos de transformações 

políticas, como mudanças de regimes. As obras erguidas que representam ideais – 

narrativas –, agora passados, são retiradas pelo novo governo ou destruídas pela 

população. Estes monumentos, portanto, representam o poder antes vigente e a sua 

permanência e simbologia passam a ir de encontro com as ideologias da nova Gestão. 

Um exemplo disto foi a retirada violenta da escultura de Sadham Hussein no Iraque 

(Calado, 2010). Mas o poder da arte pública não só se torna evidente nos contextos de 

grandes transformações políticas. Por vezes, monumentos que foram erguidos há 

dezenas de anos já não são mais tolerados e são a própria motivação das 

manifestações, como os protestos e as remoções dos monumentos erguidos pela 
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Confederação, nos Estados Unidos da América (The Associated Press, 2018). Em 

Portugal, não tomei conhecimento de nenhum monumento que tenha sido removido 

através da depredação. Geralmente, os protestos contra os monumentos são através de 

pichações, como se pode observar no Monumento ao Esforço Colonizador (1934-1935), 

em 2018, com o dizer “opressor” (Câmara Municipal do Porto, 2018) (Fig. 8) ou os 

“choros” pichados em diversas esculturas públicas, no início de 2019. Verifiquei que as 

esculturas de mulheres sem cabeça não tiveram “choros” pichados, já que não têm olhos 

(Fig. 9, 10 e 11). 

 
Fig. 8. Monumento ao Esforço Colonizador Português, de Alberto Ponce de Castro (sem data-sem data) e Sousa Caldas 

(1894-1965), na Praça do Império, pichado em tinha vermelha. Fonte: Câmara Municipal do Porto, 12/06/2018. 

     
Fig. 9, Fig. 10 e Fig. 11. Esculturas pichadas na região do Jardim de São Lázaro, 13/02/2019. 
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Por isso, aponta o historiador da arte William Mitchell (1990) que, de todos os tipos de 

arte, a arte pública é a mais estável e mais estática no espaço. Os seus principais 

materiais são pedra e metal – mais duradouros, fáceis de manter e resistentes às 

intempéries e à ação humana19. Também, não é por acaso, que vários dos exemplos de 

arte pública são inacessíveis – cercados por grades, por água ou por vegetação, como no 

caso do monumento a Dom Pedro V (1862-1866) de J. J. Teixeira Lopes (1837-1918) e 

A. Almeida da Costa (1832-1915), na Praça da Batalha, e do monumento à República 

Portuguesa (2011) de Bruno Marques (n.1982), na Praça da República (Fig. 12 e 13). 

   

Fig. 12 e Fig. 13. Monumento a Dom Pedro V (1862-1866) cercado por grade e Monumento à República Portuguesa 
(2011) cercado por vegetação, 23/09/2018. 

Ao mesmo tempo em que várias obras de arte pública são frequentemente instaladas 

para que não se tenha acesso direto, pressupõe-se que elas sejam instaladas num 

espaço pacífico, “público”, onde os debates, desprovidos de coerção violenta ou de 

motivações por interesses privados ou comerciais, formam a “opinião pública” (Mitchell, 

1990:890). A obra de arte presencia silenciosamente as relações sociais que acontecem 

ao seu redor de forma omnipresente, tais como, encontros, festivais, desfiles, e protestos. 

É no âmbito destes últimos que por vezes se dão as depredações às obras.  

Mitchell (1990) chama atenção para o “ideal ilusório” de que a esfera pública inclui todos. 

Na realidade, segundo o autor, esta esfera só pode ser constituída pela exclusão 

profunda de determinados grupos, como povos escravizados, crianças, estrangeiros e 

mulheres. A localização da obra é, portanto, de grande carga simbólica. De acordo com a 

                                                 
19 A interação com esse tipo de objeto pode ser pacífica, como sentar ou caminhar sobre, mas também de 
depredação. Isto é, pichações, fortes impactos e colisões contra o objeto. 
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pesquisadora Kate MacNeill (2010), isto é bastante evidente quando as obras de arte 

saem da “proteção” da academia, de um museu ou de um simpósio de arte e se instalam 

num contexto mais amplo que como o é numa cidade. Neste caso, as manifestações 

artísticas se tornam também acessíveis àqueles que nunca entraram numa galeria de 

arte. No contexto mais alargado, que é o da cidade, as narrativas destes objetos tomam 

outra dimensão e estão suscetíveis a outras abordagens, como por exemplo, foi o caso 

da polémica que se instalou em Portugal com a colocação da estátua de homenagem ao 

Padre António Vieira no Largo Trindade Coelho, em frente à Casa da Misericórdia, em 

Lisboa. A estátua foi a vencedora do concurso de iniciativa da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e retrata três crianças dos povos nativos do Brasil aos pés da 

figura do padre. Os protestos pediam a retirada da estátua, pois era incongruente com o 

extermínio, com a conivência da Igreja, de 90% da população nativa durante o período da 

colonização portuguesa (Ferreira e Louro, 2017). 

Tal como Mitchell, a analista cultural Sara Selwood (1996) problematiza a necessidade de 

se perceber e se discutir mais profundamente os impactos da arte pública permanente 

nos contextos em que é colocada. Através de estudos de casos na Grã-Bretanha, a 

autora aponta que algumas pretensões da arte nos espaços públicos: incluem um 

investimento cultural. Este investimento é importante para a recuperação económica de 

cidades, para gerar empregos, para “desenvolver um sentimento de orgulho” e, até 

mesmo, em alguns casos, para diminuir o vandalismo e aproximar as pessoas ao espaço 

público. Selwood conclui que, embora a intenção de instalar arte pública na cidade seja, 

entre outras coisas, investir na cultura e aproximar as pessoas do espaço público, 

geralmente, o público alvo destas intervenções não participa do processo de comissão e 

de implantação das obras, ou sequer são consultados, exercendo um papel passivo em 

relação a estas ações e às criações das obras. O que demonstra como os monumentos e 

a estatuária podem frequentemente ser excludentes e levar à frustração dos indivíduos 

ou grupos que não se sentem incluídos na representação. Adicionalmente, os filósofos 

Douglas Stalker e Clark Glymour (1982) argumentam que quaisquer validações feitas 

pelo apoio governamental para as obras de arte pública surgem do hábito de este 

atender e servir um limitado grupo de pessoas e de interesses. 

A maioria das encomendas de arte pública no Porto é feita pela Câmara Municipal. 

Embora haja esforços para impulsionar a arte e a cultura portuense, com a criação do 
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Programa de Arte Pública da cidade do Porto, em 2015, para incentivar empresas e 

outras instituições a encomendar obras de arte pública, nos quatro anos de vida deste 

programa, foram instaladas seis obras. Nenhumas das obras tiveram a participação do 

público nos seus processos de comissão e implantação. E apenas uma das seis foi feita 

por uma artista mulher: a escultura “Kneaded Memory/Memória Amassada” (2015), de 

Dalila Gonçalves (n. 1982). 

Este programa de arte pública não incluiu a participação do público, até a finalização 

desta componente escrita. Há, entretanto, alguns casos em que houve a participação da 

população. Dos que identifiquei, todos eram para homenagens, como o busto de Carolina 

Michaëlis (1954) foi encomendado por um grupo de antigas alunas da escola homônima; 

a escultura à Ferreira Castro (1987-1988) encomendada pela Associação Internacional 

dos Amigos de Ferreira Castro em comemoração ao cinquentenário da publicação do A 

Selva; ou o busto em Homenagem à Virgínia Moura (1999), financiado por uma petição 

pública. 

As obras de arte pública na cidade são, em sua maioria, de intenção decorativa 

(animação arquitetônica) e comemorativa de acontecimentos históricos (nostálgica). 

Grande parte das obras comemorativas retratam as violências das guerras, o racismo, o 

colonialismo e o imperialismo, através da representação do conquistador como um 

homem de paz e de nobres feitos. Embora as narrativas da sociedade se transformem, o 

caráter permanente da arte pública perpetua estas narrativas ao longo das décadas e, 

possivelmente, dos séculos. 

As representações são uma “força ativa” na construção da compreensão social (Massey, 

2007:233). Por isso, compreender o papel da arte pública na representação do feminino e 

nas relações sociais se tornou ainda mais premente ao perceber que estas 

representações são construídas, em quase a totalidade dos casos, por homens. O 

coletivo feminista Guerrilla Girls (1998) expressou o mesmo incómodo quando fizeram o 

levantamento das obras na secção de arte moderna do Metropolitan Museum of Art, em 

Nova Iorque, em 1989. O coletivo identificou que menos de 5% dos artistas nesta secção 

era mulheres, mas que 85% dos modelos nus eram femininos. 
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No caso da arte pública do Porto, como apontado por Morais e Ponte (2018), somente 

cerca de 9% das contribuições tiveram a participação de mulheres artistas. A contribuição 

destas mulheres artistas, embora restrita, é diversa – são monumentos, bustos, 

composições abstratas e algumas alegorias – e enriquecem a arte pública portuense20. É 

seguro dizer uma maior participação de mulheres artistas – e de outros grupos 

minoritários – na produção e instalação da arte pública teria um impacto positivo no 

espaço público, ao ampliar as narrativas acerca deste espaço e conferir maior sensação 

de pertencimento – cidadania – a seus habitantes (Morais e Ponte, 2018). A que 

narrativas as pessoas têm sido expostas? Com que narrativas as pessoas têm 

dialogado? 

Dentre mais de duas centenas de obras registradas no trabalho de José Guilherme de 

Abreu (2005; 2012) e no Mapa de Arte Pública do Porto (CMP, 2017), integrei no Mapa 

Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública - Porto setenta e quatro obras, e incluem 

representações do corpo feminino e contribuições de mulheres artistas. Na elaboração 

deste levantamento, debati-me com várias dúvidas relativamente a que esculturas e 

estátuas incluir enquanto arte pública. Por exemplo, o MAPP inclui duas obras 

localizadas no parque da Fundação de Serralves que só podem ser visitadas mediante a 

aquisição de um bilhete – não foram incluídas neste trabalho21. Tanto em Abreu como no 

MAPP, estão incluídas esculturas provenientes do ambiente acadêmico – exercícios, 

estudos, esboços e trabalhos de avaliação – e que não são obras de arte pública 

semelhante às encomendas. José Guilherme de Abreu deixa clara a origem destes 

últimos, mas nenhuns dos dois documentos refletem sobre os desafios que estas obras 

colocam ao conceito de arte pública. Assim, as setenta e quatro obras que escolhi para 

estudar em pormenor, incluem alguns destes trabalhos e provas acadêmicas e foram 

organizadas em três grupos e identificam diferentes formas/conceitos de representação: 

“Mulheres Sem Cabeça”; “Não-Mulheres”; e “Mulheres Homenageadas” que passo a 

explicar em seguida. 

                                                 
20 Ver Tabela no Anexo 4. 
21 São as obras Plantoir (Colher de Jardineiro), 2001, de Claes Oldenburg (n.1929) e Coosje van Bruggen 
(1942-2009); e For a New City (Para uma Cidade Nova), 2001, de Maria Nordman (n.1943). 
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1.2. Mulheres Sem Cabeça 

A categoria “Mulheres Sem Cabeça”, a qual dá o nome a esta investigação, abrange as 

esculturas alegóricas sem cabeça – são torsos femininos e figuras femininas que, por 

algum motivo (falta de manutenção ou depredação), perderam a cabeça. 

A incidência destas obras ocorre na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

(FBAUP) e seus arredores. Esta é uma situação mais ou menos esperada, uma vez que 

os torsos são comumente resultados de estudos e exercícios, desenvolvidos na formação 

de um estudante de escultura ou, até 1974, numa etapa do percurso acadêmico de um 

professor da FBAUP. Mas, das mulheres sem cabeça identificadas, somente a Figura 

Feminina (1969), um torso em mármore, de Maria Irene Marques da Silva (n. 1948) foi 

resultado de um trabalho acadêmico: a prova de fim do curso complementar de 

escultura22. A outra escultura desta categoria presente no Jardim da FBAUP tem uma 

história um pouco diferente: a Doutrina (1960), em granito, de Salvador Barata Feyo 

(1899-1990), é um esboço da obra na fachada do Palácio da Justiça do Porto e possuía 

uma cabeça que, de há uns tempos para cá, caiu. 

O MAPP (CMP, 2017) incluiu o esboço da Doutrina, e mais alguns outros trabalhos 

acadêmicos presentes neste jardim, como obras de arte pública sem sinalizar a sua 

origem, mas deixou de fora o trabalho acadêmico de Maria Irene Marques da Silva. Será 

este menos relevante que o esboço da Doutrina (que, entretanto, perdeu a cabeça)? Em 

2008, Cláudia Garradas analisou a coleção de arte da FBAUP e refletiu sobre a 

complexidade em definir esta coleção universitária. Ou seja, esta coleção, que foi 

pensada para servir o ensino artístico, para além de réplicas de obras clássicas, é 

constituída por objetos originados na própria escola, como gessos, esculturas e gravuras 

feitos por estudantes. A autora refere que, a dado momento, percebeu-se que alguns 

destes objetos, devido às suas “características e contexto de produção” (Garradas 

2008:68-69), deveriam ser considerados obras de arte autónomas e receber o “estatuto 

de obra de arte” (ibid.). 

Garradas aponta que a complexidade na categorização destes objetos já se verificava no 

século XIX, no período da Academia de Belas Artes do Porto; isto pode explicar a 

                                                 
22 Ver Tabela a (Anexo 4). 
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ambiguidade provocada pela Câmara Municipal do Porto ao incluir objetos que não são 

obras de arte per se no MAPP. Inclui os esboços e trabalhos acadêmicos identificados no 

jardim da FBAUP, uma vez que muitos destes representam o feminino e me permitiram 

perceber que formas de narrativas têm sido elaboradas no âmbito acadêmico e como 

elas migraram para o espaço público da cidade. 

Ainda, gostaria de destacar, embora eu não liste no meu levantamento, as várias 

cabeças em gesso distribuídas pela FBAUP – na biblioteca, nos escritórios 

administrativos e em armários pela faculdade (Fig. 14) –, não são bustos propriamente 

ditos, mas alegorias utilizadas em estudos de escultura, assim como os torsos femininos 

sem cabeça. Um busto é uma representação escultórica da cabeça, do pescoço, dos 

ombros e da parte superior do torso – uma referência ao corpo existente, embora não 

esculpido – de uma pessoa, que tem um corpo, que tem um rosto e identidade. Os bustos 

descansam sobre um apoio e são amplamente utilizados em homenagens, como 

veremos na categoria “Mulheres Homenageadas” de seguida. 

 

Fig. 14. Imagem do armário com cabeças, torsos e outros fragmentos em gesso à entrada do Pavilhão de Desenho e 
Tecnologias na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 28/03/2019. 
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Finalmente, as outras duas obras deste grupo estão localizadas no Jardim de São 

Lázaro. São elas O Torso (1985), de João Cutileiro (n.1937), e a obra Sem Título (1985), 

de autor desconhecido, a qual também define um torso feminino. Diferentemente da 

Figura Feminina de Maria Irene Marques da Silva e do esboço da Doutrina de Barata 

Feyo, a obra de Cutileiro não foi resultado de um trabalho acadêmico. Esta escultura 

surgiu no contexto do Simpósio de Escultura em Pedra de 1985, idealizado pela Câmara 

Municipal do Porto e organizado pelo Ar.Co – Centro de Arte & Comunicação Visual de 

Lisboa. Segundo José Guilherme de Abreu (2013), este simpósio distinguiu-se dos 

anteriores por não possuir exigências em relação aos resultados das obras. Segundo o 

autor, isto permitiu que os escultores convidados tivessem total liberdade sobre as suas 

obras, as quais, após o simpósio, passaram a fazer parte do espaço público do Porto. 

Desta total liberdade, surgiu o Torso (Fig. 15). 

 

Fig. 15. O Torso (1985) de João Cutileiro. Local: Jardim de São Lázaro. Data: 27/09/2018 

O conceito “Mulheres Sem Cabeça” diz mais sobre as relações de gênero na sociedade 

do que a princípio se pode supor. Ao observar a cabeça isoladamente, percebo que 

ocultar ou não incluir a cabeça ou o rosto de uma pessoa, significa esconder a sua 

identidade, as suas emoções, o seu espírito e até mesmo a sua raça ou a sua idade. É 

retirada a humanidade da pessoa, e o seu corpo, que antes era apenas um aspecto de 
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quem ela é, passa a constituir sua totalidade, transformando o corpo humano em um 

objeto e representado o todo por uma parte. 

A ausência da cabeça não é inquietante somente no campo da escultura. Marcia Belsky 

criou, em 2016, um projeto chamado Headless Women of Hollywood (Mulheres Sem 

Cabeça de Hollywood em tradução livre), o qual reúne cartazes de filmes produzidos em 

Hollywood que enquadram personagens femininas de maneira que suas cabeças e/ou 

seus rostos sejam ocultados (Belsky, 2016). 

Não menos inquietante, Audra Schroeder (2014) identificou uma tendência publicitária de 

retratar corpos de mulheres sem as suas respectivas cabeças. Schroeder visitou alguns 

fóruns de compartilhamento de imagens na internet e constatou que os fotógrafos destas 

imagens eram homens e o seu público maioritário também. Os comentários nas imagens 

publicitárias de mulheres decepadas fazendo atividades cotidianas eram variações de 

“esta é uma mulher perfeita” (ibid.). A banalização do corpo feminino é tamanha ao ponto 

de os corpos das modelos são, além de enfeites, frequentemente usados enquanto 

suporte da mensagem (Fig. 16), como um produto – uma boia de piscina ou um 

manequim, por exemplo – (Fig. 17), entre outros, reforçando o corpo enquanto um objeto 

passível, replicável, substituível e acessível. 

   
Fig. 16. Publicidade (2012). Fonte: Peta Asia.           Fig. 17. Publicidade (2016). Fonte: Suit Supply. 

Como visto anteriormente, não incluir a cabeça num cartaz de cinema ou de publicidade, 

editar a imagem para que não haja uma cabeça colada ao corpo ou, como é o caso desta 
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pesquisa, não esculpir a cabeça de uma escultura pretendida para o espaço público 

parecem ser efeitos sintomáticos de uma prática ainda pautada na objetificação do corpo 

feminino e me parece ser mais um ato de violência contra as mulheres. Penso que, em 

algum momento, a maioria das mulheres já “perdeu a cabeça” com estas violências e isto 

as faz (nos faz), em certo sentido, todas mulheres sem cabeça. 

1.3. Não-Mulheres 

A categoria “Não-Mulheres” engloba figuras alegóricas. Nesta categoria, refiro-me, 

portanto, às figuras de musa, de arquitetura, de geometria, de justiça, de república, de 

dor, de primavera, de santa, entre outras que tomam uma forma feminina23. São 

elementos “genéricos” de embelezamento de um edifício, de um jardim e, até mesmo, de 

um monumento ou escultura maior. Esta categoria é, de longe, a mais frequente no Porto 

– com cinquenta e quatro obras – e foi a partir deste grupo que surgiu a categoria das 

Mulheres Sem Cabeça, as quais são também representações de conceitos abstratos, 

mas sem a cabeça. 

Pode ocorrer pensar que os arquétipos da Liberdade, da República e da Justiça 

transformados em esculturas alegóricas monumentais, auxiliam na construção de uma 

sociedade onde as mulheres têm equidade de direitos, mas, recordando William Mitchell, 

as representações de corpos femininos monumentalizados, não se constituem de um 

“princípio inclusivo da civilidade pública” (1990:887). Estas são somente mais uma 

maneira de objetificar os corpos femininos numa sociedade que, na realidade, apoia-se 

em sistemas políticos que excluem as mulheres da esfera pública. Afinal, quão livres são 

as mulheres? Ou ainda, de que formas as mulheres praticam a sua liberdade? 

A escritora Marina Warner (1996), em Monuments and Maidens, discute sobre as 

alegorias da forma feminina. Uma alegoria é uma figura retórica criada a partir da 

materialização de um conceito abstrato. Como o próprio título do livro sugere, a 

monumentalização do corpo das mulheres em alegorias “ilustres” (como a Estátua da 

Liberdade, por exemplo) pouco se relaciona com as “mulheres comuns” (como, no 

exemplo do título, as empregadas domésticas). 

                                                 
23 Ver Anexo 4, Tabela b. 
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Para discutir os impactos da monumentalização dos corpos das mulheres, Warner (1996) 

usa o termo isomorfia (do latim, iso = igual; morfa = forma), o qual se refere à similaridade 

física entre “mulheres reais” e os símbolos (metáforas visuais), ou seja, os quais se 

materializam em uma representação idealizada do feminino. A autora analisa as cidades 

de Nova Iorque, Paris e Londres para problematizar os impactos destes símbolos na 

individualidade e na identidade das mulheres nestas sociedades. 

Warner conclui que as mulheres passam por um processo de despersonalização, onde 

as alegorias são tidas como representações universais que retratam todas as mulheres, 

enquanto as representações masculinas se preocupam mais com a individualidade e 

identidade de cada homem. De acordo com Robinson (2015), o que se é representado 

artisticamente tem mais a ver com o que está enraizado na formação da identidade e 

necessidades psíquico-sexuais do(a) artista, do que com as mulheres em si. Isto pode 

explicar o porquê de tantas alegorias femininas serem representadas parcialmente ou 

completamente despidas na arte pública. 

Kate MacNeill (2010) põe em causa a nudez na arte quando esta entra no espaço 

público, longe de quaisquer contextos artísticos. A autora ressalva que a “objetificação é 

um aspeto inerente à arte” e que uma “ideia, um conceito ou um tema toma forma e 

passa a existir separadamente das intenções dos seus criadores” (2010:89)24, mas isso 

não exime a responsabilidade do artista na construção das narrativas dos seus trabalhos. 

Várias narrativas criadas por artistas para a arte pública do Porto não dizem respeito a 

uma mulher em particular e sim a símbolos universais, como visto anteriormente, que 

desumanizam as mulheres e reforçam a narrativa de que as mulheres são passivas e 

submissas (Heldman, 2012a). 

Visto que quase a totalidade das alegorias femininas na arte pública do Porto foi feita por 

homens artistas, arrisco-me a dizer que a nudez das esculturas assume um ponto de 

vista masculino e, por que não, sexista. A teórica da arte Griselda Pollock (1988) realça 

que as contribuições feitas por artistas mulheres podem produzir diferentes possibilidades 

de posicionamentos em relação às narrativas feitas por homens. A autora afirma que, 

sem estas possibilidades, as mulheres não são apenas negadas a terem representações 

                                                 
24 Do original: Objectification is an inherent aspect of art-making. An idea, concept or theme takes shape and 
comes to exist separately from its makers intentions. 
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de suas experiências e desejos, como são silenciadas e apagadas, salientando que, 

“para olhar e apreciar os locais da cultura patriarcal, nós, mulheres, devemos nos tornar 

travestis nominais. Devemos assumir uma posição masculina ou, de maneira masoquista, 

apreciar a visão da humilhação da mulher” (1988:122)25. 

1.4. Mulheres Homenageadas 

As mulheres homenageadas a partir de esculturas na cidade do Porto foram cinco: 

Beatriz de Portugal (1430-1506), Rosalía de Castro (1837-1885), Carolina Michaëlis 

(1851-1925), Guilhermina Suggia (1885-1950) e Virgínia Moura (1915-1998). Estas 

homenagens formam um conjunto de seis esculturas, sendo duas delas dedicadas a 

Suggia26. 

Olhar para as mulheres homenageadas através da arte pública da cidade me 

proporcionou uma ideia da falta de atenção dada às mulheres que fizeram história em 

Portugal. Embora haja outras formas de homenagear, como a publicação e exposição 

sobre a pintora Aurélia de Souza (Vicente, 2016), a designação de uma praça, como a 

Praça Filipa de Lencastre (1360-1415) e outras toponímias com nomes de mulheres 

célebres, tais como a Rua Maria Pia, a Rua Marta Mesquita da Câmara ou a Rua Cidália 

Meireles, quando estudei o número de estátuas e monumentos dedicados a homens e 

mulheres listados no MAPP, percebi que existe uma assimetria similar à assimetria entre 

a quantidade de homens e mulheres artistas que contribuíram com a estatuária pública. 

Identifiquei seis obras que homenageiam mulheres e cinquenta e oito obras que 

condecoram homens. Este número revela uma proporção, aproximadamente, de uma 

homenagem para mulheres a cada dez homenagens para homens. Entre estas cinquenta 

e oito obras estão os heróis Vímara Peres (820-873), Dom João VI (1767-1826), Simón 

Bolívar (1783-1830) e Dom Pedro V (1837-1861); também estão os literários Ramalho 

Ortigão (1836-1915), Guerra Junqueiro (1850-1923) e Eugénio de Andrade (1923-2005); 

o escultor Soares dos Reis (1847-1889); e o religioso Padre Baltazar Gomes (1604-

1674), entre outros. 

                                                 
25 Do original: Without that possibility, women are both denied a representation of their desire and pleasure 
and are constantly erased so that to look at and enjoy the sites of patriarchal culture we women must become 
nominal transvestites. We must assume a masculine position or masochistically enjoy the sight of woman's 
humiliation. 
26 Ver Anexo 4, Tabela c. 
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A primeira “obra-homenagem” registada no MAPP foi feita a um homem em 1866 – um 

monumento em bronze e pedra lioz dedicado a Dom Pedro V (1837-1861), por J. J. 

Teixeira Lopes (1837-1918) e A. Almeida da Costa (1832-1915), localizado na Praça da 

Batalha. A primeira obra a homenagear uma mulher é a de Beatriz de Portugal, realizada 

em 1898, por Francisco da Silva Gouveia (1872-1951), em bronze e localizada no Jardim 

da FBAUP. O último homem homenageado, que consta no MAPP, é o Dr. Sollari Allegro 

(1947-2016), com uma escultura realizada pelo escultor Helder Carvalho (n.1954) e 

instalada no Largo do Professor Abel Salazar, em 2016. A última mulher homenageada 

com uma escultura é Virgínia Moura, realizada pelo escultor Manuel dias (n. 1944), em 

1999, e instalada no Largo de Soares dos Reis. Não há ainda uma escultura a 

homenagear uma mulher portuguesa notável no século XXI, enquanto já existem dez, a 

homenagear personalidades masculinas. 

Estes resultados reforçam o paradigma, isto é, o sintomático esquecimento e/ou falta de 

reconhecimento das realizações das mulheres, como pode ser observado na escultura 

Ínclita Geração, 2001, feita por Laureano Ribatua e Henrique Coelho para os Jardins do 

Condomínio Privado do Complexo Habitacional Mário Pereira e Filhos Lda. na Rua de 

Mota Pinto, em Ramalde. Esta obra retrata cinco dos seis infantes da Ínclita Geração. 

Ínclita Geração foi uma alcunha criada pelo poeta Luís de Camões (1524-1580) em Os 

Lusíadas para designar os seis filhos do rei João I de Portugal (1357-1433) e da princesa 

Filipa de Lencastre, que foram de grande importância para a história portuguesa (Martins, 

2011). Os infantes representados são Dom Duarte (1391-1438), Pedro, Duque de 

Coimbra (1392-1449), Henrique, Duque de Viseu (1394-1460), João, Infante de Portugal 

(1400-1442) e Fernando, o Infante Santo (1402-1433). Foram esculpidos de corpo inteiro, 

num baixo-relevo, em bronze, que se apoia sobre um muro de granito. O sexto irmão, ou 

melhor, a sexta irmã, é Isabel de Portugal, Duquesa da Borgonha (1397-1471), que, 

entretanto, não está representada. Isabel de Portugal se mudou para a França quando se 

casou com Filipe III, Duque de Borgonha (1396-1467). A princesa teve um papel de 

grande importância nas negociações diplomáticas entre a França e a Inglaterra, para a 

conclusão de um tratado mercantil, entre outros feitos. Não há dúvidas de que foi uma 

personalidade portuguesa importante (Martins, 2011). Por que, então, foi omitida? 

Filipa Vicente (2012) aponta que, devido a todas as transformações políticas portuguesas 

ocorridas nos anos 1970, quando do fim do regime salazarista (1933-1974), os 
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movimentos e teorias feministas que ganhavam força internacionalmente não 

encontraram sítio para se propagarem no país, dado que “o feminismo vivido em Portugal 

tentava, ainda, assegurar direitos básicos de igualdade jurídica entre mulheres e homens, 

inexistentes até a década de 1970” (2012:212). Foi somente vinte anos após o fim do 

Estado Novo Português, aponta Margarida Ribeiro (2007), que começaram a surgir os 

primeiros estudos acadêmicos sobre o papel das mulheres na história de Portugal, “seja 

na história mais remota, nomeadamente na época considerada pelos portugueses como 

áurea – ou seja, a época da expansão –, seja na história recente, nomeadamente com os 

estudos sobre as mulheres durante o fascismo e a resistência ao fascismo” (2007:27). O 

que explica os limitados registros teóricos na academia portuguesa e pode justificar as 

limitadas homenagens para mulheres na arte pública, ainda que quatro das seis “obras-

homenagens” surgiram durante o regime27 ou anteriormente a este28. 

Este tipo de assimetria não acontece somente em Portugal. Caroline Criado-Perez, em 

2016, analisou o banco de dados do Public Monuments and Sculpture Association, na 

Grã-Bretanha, e concluiu que há mais esculturas que receberam nomes de animais do 

que de mulheres na cidade de Edimburgo (Public Monuments and Sculpture Association, 

2019). Já nos Estados Unidos, de acordo com Nilanjana Roy (2017), menos de oito por 

cento das 5193 esculturas públicas ao ar livre de pessoas são de mulheres. Roy ainda 

alerta que não basta apenas ter imagens de mulheres refletidas apenas em outdoors e 

anúncios – que geralmente promovem uma visão objetificada do feminino, como 

abordado anteriormente – estas imagens devem valorizar as mulheres e seus feitos e 

devem fazer parte da memória histórica. 

A preocupação com a instalação de arte pública que valoriza as mulheres, já pode ser 

observada em projetos, tais como, o Womanchester Statue Project (c. 2015), criado ao 

perceber que só havia uma estátua dedicada a uma mulher, a Rainha Vitória, das 

dezessete “obras-homenagens” instaladas no centro da cidade de Manchester 

(Womanchester Statue Project, 2015); ou o She Built NYC (c. 2018), lançado pela 

Câmara Municipal de Nova York, que destinou 10 milhões de dólares até 2022, para 

financiar novos monumentos públicos permanentes e outros trabalhos que celebram a 
                                                 
27 Guilhermina Suggia, 1952, feita por Leopoldo de Almeida (1898-1975) para o Conservatório de Música do 
Porto; Carolina Michaëlis, 1954, por Sousa Caldas (1894-1965) para escola secundária homônima; e Rosalía 
de Castro, 1951-1954, por Salvador Barata Feyo (1899-1990) para a Câmara Municipal do Porto. 
28 Beatriz de Portugal, 1898, por Francisco da Silva Gouveia (1872-1951) por motivação que desconheço. 
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história das mulheres (Artforum, 2018). Em Portugal, um projeto similar foi criado para a 

realização de um monumento aos Movimentos Feministas na Cidade de Lisboa (2018), 

proposto pela Associação Mulheres Sem Fronteiras (f. 2016). Esta organização visa 

contribuir para “a afirmação e visibilidade das meninas, raparigas e mulheres no espaço 

público bem como a sua promoção enquanto sujeitos históricos” e “para a preservação 

da sua memória histórica” (Câmara Municipal de Lisboa, 2018). O Projeto já está em 

estudo na Câmara Municipal de Lisboa. 

As três categorias “Mulheres Sem Cabeça”, “Não-Mulheres” e “Mulheres Homenageadas” 

me auxiliaram a identificar a tipificação do corpo feminino no espaço público e o papel 

dos conceitos de mulher e de feminino nas narrativas existentes na arte pública. 

Ajudaram-me igualmente a constatar como as poucas contribuições de mulheres artistas 

na arte pública do Porto29 limitam a sua participação nos debates acerca dos conceitos 

de arte pública, cidade e cidadania. Como expandir estes debates? 

  

                                                 
29 Sobre a ausência de contributos de artistas mulheres, ver Morais & Ponte 2018. 
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CAPÍTULO 2 – Storytelling, Mapas e Roteiros no Porto 

Como apontado no capítulo 1, as representações mais comuns do feminino na arte 

pública são sexistas e discriminatórias e as narrativas em torno nas mulheres 

frequentemente excludentes e cruéis. Para alargar as reflexões sobre estas esculturas e 

narrativas e desconstruir os seus discursos essencialistas, apresento, na primeira parte 

deste capítulo, uma proposta de storytelling para as esculturas: as “narrativas 

revisitadas”. O recurso ao storytelling foi usado como forma de ampliar os debates 

existentes acerca de arte pública, cidade e cidadania na cidade do Porto. De acordo com 

a National Storytelling Network (s.d.)30, storytelling é um recurso interativo que se utiliza 

de palavras, linguagens e ações para revelar imagens e outros elementos de uma 

história, ao mesmo tempo em que incentiva a imaginação do ouvinte. O caráter interativo 

deste dispositivo possibilita a cooperação entre o narrador e os ouvintes e, por 

conseguinte, a construção da própria história. 

Na segunda parte deste capítulo, investiguei como a construção de mapas e roteiros 

pode também se constituir de um dispositivo de storytelling. Perceber os responsáveis 

por construir esses objetos assim como compreender de que formas as narrativas têm 

sido especializadas e contadas geograficamente no Porto, permitiu-me refletir 

criticamente sobre as representações típicas do espaço público em mapas e roteiros e os 

impactos na percepção sobre a cidade. 

Finalmente, na terceira parte deste capítulo, pesquisei sobre a contribuição das mulheres 

para a cartografia e a contribuição da cartografia para a arte. Este estudo foi 

imprescindível para que o “Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública” e os seus três 

roteiros englobassem as narrativas revisitadas associadas às categorias “Mulheres Sem 

Cabeça”, “Não-Mulheres”, “Mulheres Homenageadas” e “Mulheres Artistas”. 

 

                                                 
30 Uma organização sediada nos Estados Unidos cuja missão é promover as diversas formas de narração de 
história através da divulgação e da educação. 
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2.1. Narrativas Revisitadas: Uma Proposta de Storytelling 

Como já referi, o caráter permanente da arte pública perpetua as representações e as 

narrativas de uma determinada sociedade ao longo das décadas. Estas histórias geram 

grandes contrastes quando não condizem mais com a estrutura social atual. Eu, por 

exemplo, considero ofensiva a monumentalização das alegorias femininas, assim como o 

número mínimo de homenagens a mulheres. Naturalmente, remover estas esculturas 

está fora de questão. Como então atribuir-lhes um novo significado? Como ressignificar 

as narrativas existentes nestas obras? 

Como forma de compreender e simultaneamente questionar o desconforto que estas 

representações me causam, propus-me revisitar algumas das narrativas existentes. A 

ideia não é reescrever as histórias das esculturas públicas do Porto, mas evidenciar ao 

seu pesado legado histórico. É talvez contribuir para construir um espaço de significação 

mais livre no presente e para o futuro. É propor narrativas feministas. Então, a partir das 

categorias que expliquei no capítulo 1, para as “Mulheres Homenageadas”, mantive 

realistas as suas narrativas. As narrativas realistas têm o intuito de reforçar e disseminar 

a memória das personalidades célebres. No que diz respeito às narrativas das alegorias 

femininas – as “Mulheres Sem Cabeça” e as “Não-Mulheres” –, que se referem ao 

símbolo monumentalizado e não a uma mulher per se, organizei narrativas, um tanto 

surrealistas, que pretendem dar voz às mulheres que se sentem objetificadas. E atribuí 

às narrativas pós-históricas31, esculturas realizadas por mulheres artistas com o objetivo 

de evidenciar as diferentes linguagens artísticas que contribuem para a expansão do 

conceito de arte pública. 

No caderno de bordo, realizei várias colagens e desenhos a partir de fotografias de 

diversas esculturas, numa tentativa de materializar o meu desconforto em relação às 

alegorias. Não demorei para perceber que o que eu estava fazendo era indagar, caso a 

caso, às próprias alegorias a versão delas sobre a narrativa em que estavam inseridas. 

Queria lhes dar uma voz, assim como queria dar uma voz às minhas experiências 

enquanto mulher no espaço público. Logo, as minhas histórias e as de outras mulheres 

                                                 
31 Este termo é utilizado por Fátima Bonifácio para se referir às várias “direções narrativas” da história 
contemporânea, em contraponto à unidade temática e ao propósito único das narrativas históricas até os 
anos 1960 (1999:14). 
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(Scalway, 2002; Solnit, 2002) eram das alegorias também, eram nossas. Passei a 

encarar estas esculturas como representações de mulheres com identidade própria e 

com assuntos importantes a partilhar. E indaguei quais seriam os nomes destas 

personagens que agora não eram mais alegorias para mim. 

Através de recortes, repetições e recombinações de imagens, criei ilustrações um tanto 

surrealistas que enfatizam o contraditório, o absurdo e o legado histórico da 

representação feminina na atualidade (Fig. 18 e 19). Desta forma, conferi outras 

narrativas a esculturas e monumentos alegóricos. Estas narrativas revisitadas propõem, 

através do humor, inverter a lógica essencialista que identifiquei na arte pública do Porto, 

pondo em causa questões como as imposições de padrões de beleza, o assédio, a 

sexualidade feminina, a fetichização do corpo feminino, por exemplo. 

Quando me indagavam sobre as narrativas revisitadas, frequentemente me sugeriam 

colocar cabeças nas Mulheres Sem Cabeça. Explicava-lhes que, com exceção de uma 

escultura, todas as Mulheres Sem Cabeça analisadas neste trabalho foram construídas 

sem cabeça. E, a meu ver, para se perder a cabeça, presume-se que antes haveria uma 

cabeça e estas nunca tiveram. Teria eu que inventar uma cabeça? Talvez pegá-la 

emprestada de outrem? Quem iria perder a cabeça para que uma mulher sem cabeça a 

tivesse? Ou seria eu a criadora destas cabeças? Quereriam elas uma cabeça? Cheguei a 

desenhar uma cabeça, sob o pretexto de esgotar as possibilidades de explorar, para 

Carmélia (Fig. 20). Mas depois que refleti sobre a sua história32, senti que me faltou um 

pouco de empatia para com a sua trajetória. Penso que perder – ou não ter – a cabeça já 

é parte da narrativa destas esculturas e reflete uma história que talvez seja bem mais 

cruel do que o próprio ato de decepamento. 

                                                 
32 Do caderno de bordo: Carmélia perdeu a cabeça com a sociedade e os padrões de beleza impostos a ela. 
Agora, ela não lhes dá mais ouvidos. 
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Fig. 18 e Fig. 19. Imagens de desenhos e colagens no meu caderno de bordo. 
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Fig. 20. Imagens de desenhos e de colagens no meu caderno de bordo – Carmélia e Mafalda. 

A partir destas ilustrações, criei uma série de dezesseis cartazes wheat-paste33, que 

foram colados em muros de edifícios desocupados da cidade do Porto, com o objetivo de 

incentivar uma participação mais ampla no debate sobre a representação da mulher na 

arte pública da cidade. Esta técnica de colar cartazes nas cidades é bastante comum 

porque: 1) a cola é caseira à base de água e farinha de trigo, sendo simples e barata de 

confeccionar; 2) o cartaz pode ser de qualquer tamanho e pode ser tanto feito à mão 

como impresso numa impressora, o que possibilita uma grande reprodução; e finalmente, 

3) este procedimento permite o compartilhamento de ideias de maneira rápida, simples e 

barata. 

O conteúdo dos cartazes varia bastante, podendo ser algo bastante vago, como também 

uma mensagem publicitária ou uma mensagem política. De acordo com o geógrafo Ryan 

Goode (s.d.), embora as motivações de dispor cartazes variem, ele apontou que a mais 

comum é a necessidade que os artistas têm de se expressarem criativamente. A opção 
                                                 
33 Ver anexo 5. 
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pelos cartazes parece ser a mais acessível, democrática e segura entre as alternativas 

comuns às encomendas de arte pública, que são geralmente escassas. O uso de 

cartazes permite novas interações entre o artista e a cidade, as pessoas que veem os 

cartazes e a cidade e, ainda, entre as pessoas e os artistas. Nos cartazes que colei, 

coloquei o endereço eletrônico para a página de Instagram34 que criei para registrar a 

colocação dos cartazes e reflexões acerca desta atividade. Logo, estava recebendo 

fotografias das interações das pessoas com os cartazes e também mensagens de apoio 

(Fig. 21 e 22). 

    

Fig. 21 e Fig. 22. Imagens de print screens de interações virtuais na página do Instagram, 26/06/2019. 

O ato de agir diretamente sobre a cidade colando cartazes, não só gerou interações 

virtuais, como também interações no passeio, enquanto eu estava colando alguns 

cartazes: pessoas passando paravam para olhar, fotografar ou interpelar-me diretamente. 

Esta experiência me possibilitou algumas reflexões sobre as diferenças e semelhanças 

entre a colocação de cartazes e a instalação permanente de objetos no espaço público 

(Fig. 23). Considero que os pontos em comum são a ausência da participação do público 

no processo de seleção e instalação destes trabalhos. Como discutido no capítulo 1, a 

                                                 
34 Pode ser acedido através do link: https://www.instagram.com/headlesswomeninpublicart/ 

https://www.instagram.com/headlesswomeninpublicart/
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ausência do “público” no processo de seleção e instalação de arte pública permanente é 

algo frequentemente observado nos programas de arte pública das cidades (Selwood, 

1996; Stalker e Glymour, 1982). Neste sentido, estes os cartazes e as esculturas são 

semelhantes, já que este mesmo “público” também não participou do processo de 

elaboração e afixação dos cartazes wheat-paste (Fig. 24 e 25). 

 
Fig. 23. Imagem do meu caderno de bordo com uma lista de diferenças e semelhanças entre a 

arte pública permanente e os cartazes wheat-paste. 
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Fig. 24. Aplicação dos cartazes wheat-paste na Rua de Cedofeita, Porto, maio de 2019. 

 

Fig. 25. Aplicação dos cartazes wheat-paste na Avenida Rodrigues de Freitas, Porto, maio de 2019. 
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O que nos leva à diferença principal: a permissão pelos órgãos competentes para colocar 

ou instalar os trabalhos. Naturalmente, os trabalhos de arte pública permanente passam 

por um processo de seleção, licenciamento, financiamento e outros trâmites institucionais 

para que possam ser, finalmente, instalados. Ou seja, são promovidos e mediados por 

instituições, como a Câmara Municipal do Porto. Goode (s.d.) alerta que o acesso aos 

espaços visuais da cidade não é tão baseado na estética, como é apoiado nos interesses 

políticos e governamentais dos órgãos e instituições responsáveis. No caso dos cartazes 

wheat-paste, que são objetos pequenos, se comparado com as esculturas, e efêmeros, o 

que lhes conferem um caráter informal. Por isso, são geralmente considerados como atos 

de vandalismo35 – conseguir um licenciamento, além de parecer impossível, parece 

desnecessário e até contrário à natureza deste tipo de trabalho, não sendo, portanto, 

considerado intervenção artística passível de licenciamento (Goode, s.d.) (Fig. 26 e 27). 

     
Fig. 26 e Fig. 27. Imagens dos cartazes wheat-paste removidos na Avenida Rodrigues de Freitas e no Largo do Professor 
Abel Salazar, respectivamente, abril de 2019. 

                                                 
35 Numa tarde de domingo, em maio de 2019, estava colando alguns cartazes na Rua de Cedofeita à altura 
da Rua da Torrinha, quando uma senhora me interpelou e pediu para remover os cartazes. Referiu-me, com 
alguma autoridade, que trabalhava na área de turismo e a minha ação estava contribuindo para deixar a 
cidade feia. Expliquei-lhe o que eu estava fazendo não era permanente, e que a cola usada era feita de água 
e farinha de trigo – facilmente removível com aplicação de água ou com as chuvas. Antes de ir embora, a 
senhora ainda ameaçou chamar a polícia, pois eu estava cometendo um ato de vandalismo. 
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2.2. Mapas e Roteiros: Uma forma de Storytelling 

Mapas e roteiros são objetos interdependentes. Michel de Certau (1984) explica que 

enquanto os roteiros tratam das narrativas sobre um ou vários espaços, os mapas são 

objetos que racionalizam – e simplificam – estes espaços, totalizando-os em uma 

projeção plana. São ferramentas nos que nos ajudam a compreender e organizar amplos 

conceitos que constituem um espaço – como dimensões, temporalidade, memórias, 

atividades, entre outros. Já um roteiro, de acordo com Certau (1984), é uma narrativa – 

história – que se refere a uma série de ações no espaço e compõe uma rota ou um 

itinerário. Ao construir um roteiro, não estamos somente criando uma história, mas 

também espacializando um percurso que pode ser tanto percorrido fisicamente, a pé, por 

exemplo, como mentalmente, antecipando a caminhada. Como se constitui de um 

elemento imbuído de ação, um roteiro manipula o espaço à medida que o narra, sendo 

capaz de transformar os vínculos existentes entre lugares e espaços. 

A coleção de mapas da Universidade do Porto, a qual foi objeto da exposição Os Mapas 

da Academia: a cartografia na Biblioteca do Fundo Antigo da Universidade do Porto, que 

decorreu entre os dias 16 e 30 de novembro de 2018, retratou bem como as narrativas 

estão sempre atreladas a uma sequência de espaços e acontecimentos que estruturam 

um ou vários percursos. Um dos curadores desta exposição, o professor João Carlos 

Garcia, explica que “em qualquer biblioteca dos séculos XVIII e XIX os livros de viagem 

tinham particular destaque” (Garcia, 2018). Estes livros de viagem continham vários 

mapas que integravam os itinerários ou os roteiros. Estes mapas têm algumas instruções 

escritas que auxiliavam os usuários a se deslocar e também alguns desenhos ilustrativos, 

que poderiam ser de animais, navios ou igrejas – indicando operações como comércio, 

viagens ou religião – de elementos fantasiosos, como monstros, seres celestiais (Fig. 28) 

e, até mesmo, abstrações de gênero, onde a mulher é representada com um coração 

aberto e o homem, com um coração muralhado (Fig. 29 e 30). Estas características põem 

em evidência o caráter especulativo da construção destes objetos, as lendas e fantasias 

da época e as tentativas e erros na elaboração dos mapas. 
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Fig. 28. Imagem do mapa celeste “Andromeda, Perseo, o Triângulo” feito por John Flamsteed (1649-1719) e integrado 
na exposição Os Mapas da Academia: a cartografia na Biblioteca do Fundo Antigo da Universidade do Porto, com 
curadoria de João Carlos Garcia, junho 2019. 

O cartógrafo Allen Carroll (2018) assinala como a representação visual dos mapas pode 

complementar e enriquecer a narração de uma história – o storytelling. Para a 

combinação entre geografia e narrativas cria o conceito de story map36: um dispositivo 

combina mapas interativos com outros textos, ilustrações, fotografias, áudios e vídeos, 

produzindo uma experiência intuitiva para o usuário. Embora diversos mapas-história 

sejam elaborados para públicos gerais, como o mapa do Metro do Porto para os turistas, 

ou o mapa para os visitantes do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, alguns 

mapas se direcionam a públicos mais especializados, como o mapa-história da sexta 

extinção em massa (Esri, s.d.). 

                                                 
36 Mapa-história, em tradução livre. 



60 
 

 

Fig. 29. A Map of the Open Country of Woman’s Heart. Litografia colorida à mão, de 1830. Impresso e 
publicado por D.W. Kellogg & Co. Fonte: Connecticut Historical Society. 
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Fig. 30. A Map of the Fortified Country of Man’s Heart. Litografia colorida à mão, de 1830. Impresso e publicado 
por D.W. Kellogg & Co. Fonte: Connecticut Historical Society. 
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Os geógrafos Marianna Pavlovskaya e Kevin St. Martin (2007) observaram a crescente 

participação do público no abastecimento de dados para os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). Esta característica, segundo Carroll (2018), resultou em uma grande 

difusão de mapas-história. As diferentes possibilidades de mapeamentos também têm 

sido exploradas por artistas ao redor do mundo. Como os mapas criados por ilustradores 

e reunidos no livro A map of the world: The world according to illustrators and storytellers 

(2003) da editora alemã Gestalten, o qual traz mapas, representações de territórios e 

infográficos que tratam de temas como a “energia vibrante” do ambiente mapeado (p. 

195), problemas culturais como estereótipos (p. 162-163), identidades pessoais (p. 128 – 

131) e, até mesmo, os processos desencadeados com a construção do muro de Berlim 

(p. 95). 

É importante atentar que, por estarem tão presentes no nosso quotidiano, 

frequentemente aceitamos os símbolos e as informações contidas nos mapas e roteiros 

como absolutos. Não imaginamos quem é o autor por trás da mediação e da elaboração 

de todas estas informações e conceitos, e nem pensamos sobre que aspectos do 

espaço, por não atender aos objetivos deste autor – ou narrador –, não são incluídos no 

material. Embora isso possa parecer óbvio, não é comum imaginarmos quais são as 

implicações dos mapas e roteiros para a cidade e para nossa percepção sobre a cidade. 

A exclusão de partes da cidade “que não couberam no papel” é algo observado em vários 

mapas. Refiro-me aqui tanto às partes físicas da cidade, como é o caso do MAPP, que 

não inclui a zona leste do Porto – embora liste obras ali localizadas –, como às partes 

subjetivas, que incidem sobre as relações sociais, a memória dos grupos minoritários e 

ações culturais nas áreas desvalorizadas da cidade. 

Antonis Antoniou defende que “mapear é mentir” (2013:3) ou pelo menos sujeitar a 

verdade a preconcepções e ideologias pessoais ou de um grupo específico. Igualmente, 

Marianna Pavlovskaya e Kevin St. Martin (2007) salientam que as pessoas envolvidas no 

mapeamento de qualquer espaço “estão comprometidas com práticas não-positivistas de 

produção de conhecimento e são sensíveis ao gênero e a outras hierarquias de poder 

que produzem diferenças sociais, económicas e culturais” (2007:583). Ou seja, quaisquer 

mapas, roteiros ou narrativas são construções sociais. Os mapas e roteiros buscam, 

portanto, atender a um determinado público e a determinados interesses, podendo ser 

comercial, turístico, religioso, arquitetónico, cultural, entre outros. 
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A cidade do Porto está repleta de roteiros e mapas. Este, entretanto, é um fenômeno 

recente – se comparado a outras cidades turísticas, como Veneza, Tóquio, Rio de 

Janeiro, Nova York (Ferreira, 2018). Estes documentos são constituídos por elementos 

gráficos básicos, como ruas e quarteirões, e por símbolos, de estações de transporte, 

miradouros, monumentos, toponímias e legendas, título, data e escala gráfica, que 

auxiliam os seus usuários a interpretar o território e a percorrer os espaços. Estes mapas 

existem em diversos formatos e, por estarem geralmente associados a passeios 

turísticos, regra geral, são fáceis de transportar e manusear. Geralmente, são de papel e 

cabem num bolso ou numa pequena bolsa. Podem ser em forma de panfleto ou livreto, 

os quais se desdobram numa variedade de tamanhos (Fig. 31 e 32). 

 

 

Fig. 31 e Fig. 32. Imagem de alguns dos mapas coletados durante esta investigação. 
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O recente aumento no número de mapas e roteiros sobre a cidade do Porto é um dos 

resultados do forte investimento no turismo em Portugal, como uma das estratégias 

governamentais de combate à crise económica de 2008. Em 2017, o Ministério da 

Economia criou um plano de dez anos, o projeto Estratégia Turismo 2027 (ET27), o qual 

aponta o turismo como “uma atividade económica estratégica para o desenvolvimento 

económico e social do país, designadamente para o emprego e para o crescimento das 

exportações”, afirmando Portugal como “um país inclusivo, aberto e tecnológico que se 

posiciona como hub especializado para o turismo” (Cabral, 2017:2). Diversas medidas 

têm sido tomadas. Entre elas, os investimentos nas escolas de hotelaria e turismo, o 

programa de promoção de rotas aéreas, onde foram criadas sessenta e quatro novas 

rotas, em 2016, os esforços de captar congressos internacionais, e o grande incentivo a 

investidores que procuram expandir os seus negócios nos setores de restauração, 

hotelaria e alojamento local (ibid.). 

Observam-se também grandes investimentos na formação de uma aliança entre o 

turismo e o património cultural do país. Na cidade do Porto, a nomeação do centro 

histórico da cidade como Património Mundial pela UNESCO, em 1996, passou a ser o 

“carro-chefe” desta recente onda turística (Visit Porto, s.d; Oliveira, 2016). Manuela Graf e 

Jovan Popesku (2016) apontam que esta aliança entre o turismo e o património cultural é 

algo observado em toda a Europa. Os autores explicam que a criação das Rotas 

Culturais, pelo Conselho Europeu, em 1987, cujo propósito principal é promover 

atividades culturais e projetos educacionais entre diversos territórios, tornou-se bastante 

atrativa para o turismo. Em 1988, a UNESCO criou o Programa Rotas de Diálogo, para 

promover este “diálogo intercultural” e para incluir a categoria “Rotas Culturais” na Lista 

de Património Mundial, a exemplo dos Caminhos para Santiago de Compostela 

(2016:25). 

Presentemente, o turismo não diz mais respeito apenas a ações de marketing, mas 

também aos esforços de valorização e conservação de património, formando uma aliança 

estratégica que visa uma economia sustentável. Ou seja, ao se perceber que o 

património cultural é atrativo para o turismo, os investimentos nesta área se voltaram 
para a revitalização e conservação deste património. Assim estabelecem uma relação 

interdependente e sustentável. A relação entre o turismo e a cidade do Porto, portanto, 

consolidou-se de tal maneira que a economia portuense, atualmente, gravita em torno do 
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turismo (Ferreira, 2018). De acordo com a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho (2017), houve um aumento de atividades turísticas durante as baixas 

temporadas, os empregos nesta área cresceram, houve grande dinamização dos 

mercados internos e externos, e um maior reconhecimento internacional através de 

nomeações e prémios, como o European Best Destination 2017 (Gomes, 2017). 

Naturalmente, este fenômeno refletiu-se nos tipos de abordagem sobre mapas e roteiros. 

Constatei que, enquanto os materiais produzidos anteriormente à nomeação pela 

UNESCO se endereçavam, maioritariamente, aos que compreendem a língua portuguesa 

(Monteiro, 1935; Walgôde, 1937; CMP, 1949; Jacinto, 1953; EPNC, 1980), os novos 

mapas e roteiros trazem um maior apelo aos turistas, sendo traduzidos em diversas 

línguas (inglés, francês, espanhol, alemão, mandarim, entre outros), e evidenciam a 

recente condição de património cultural mundial. São também distribuídos em diversas 

línguas, como por exemplo, inglês, espanhol e francês (CMP, 2011, 2010, 2008, 2003, 

2000). Ainda, alguns dos recentes mapas e roteiros são disponibilizados apenas em 

inglês, como é o caso do mapa USE-IT Porto (Calote Esférica, 2017) e do Ziggymap 

(Indie Porto, s.d.) – estes mapas são feitos por habitantes locais e se destinam a jovens 

viajantes. 

Intensificaram-se também mapas que, não só promovem sítios turísticos na cidade, mas 

também divulgam determinadas empresas e instituições, como é o caso do roteiro 

turístico proposto pelo Centro Comercial El Corte Inglés, o PortoMap; o OLÁ PORTO 

map!, que divulga o centro comercial Alameda, o Museu FC Porto e o SeaLife Porto; e 

até mesmo o Mapa de Arte Pública do Porto (CMP, 2017), que promove a CMP (Fig. 33). 

Estes mapas, que são distribuídos gratuitamente, carregam em si as intenções 

publicitárias destas empresas e instituições “camufladas” com o convite a explorar os 

“sítios imperdíveis” da cidade: “Conheça todas as facetas da cidade” (Metro do Porto, 

s/d.); “Porto’s ‘must see’ spots”37 (Indie Porto, s/d); “Where next?”38 (Calote Esférica, 

2017). 

                                                 
37 “Locais imperdíveis do Porto” (tradução livre). 
38 “Qual é a próxima paragem?” (tradução livre). 
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Fig. 33. Imagem do caderno de bordo com lista de tipos de abordagens encontradas nos mapas e roteiros do Porto. 

Constatei também que houve um crescente número de mapas e roteiros sobre o Porto 

realizados por artistas locais. Estes objetos artísticos não se enderessam somente aos 

turistas, nem somente aos sítios turísticos. Em geral, mostram uma preocupação com as 

narrativas sobre a cidade, são mais voltados aos habitantes locais e oferecem um olhar 

artístico menos comum sobre o Porto. É o caso, por exemplo, das Rotas Cruzadas 

elaborada pela artista Gabriela Vaz-Pinheiro (2001), que retrata a cidade antes e depois 

das transformações que tomaram lugar em 2001 através das vivências dos habitantes 

locais, a propósito do Porto como Capital Europeia da Cultura; do Outros Portos – Mau 

Guia da Cidade do Porto de autoria coletiva e promovido pelos Maus Hábitos (2011), e 

que “é um documento poético que sonha em alterar a representação da cidade do Porto” 

(2011:9); do The Worst Tours (c. 2012), que é um grupo formado por três arquitetos que 

fazem visitas guiadas à cidade debatendo temas como abandono, gentrificação, 
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especulação imobiliária, entre outros; do Map for Crying Travellers da artista Joana 

Estrela (2016), que aponta os “dez melhores sítios para chorar” no Porto; e o mapa que 

realizei, o Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública, nas suas formas digital e física, 

que evidenciam as representações do feminino na estatuária no Porto. 

2.3. Bordando Mapas e Costurando Reflexões 

Há inesgotáveis possibilidades no ato de mapear um determinado espaço ou de contar 

uma história sobre ele, uma vez que a sua esfera física está presente nos diversos 

processos políticos, sociais, psicológicos e territoriais presentes de uma sociedade. 

No século XXI, os avanços tecnológicos e a mudança de paradigma impulsionada pela 

terceira onda feminista também influenciaram os modos de cartografar e narrar os 

espaços. A preocupação com as diferentes camadas de uma cidade está refletida em 

publicações como “Life Between Buildings” de Jan Gehl (1996) e “City for All” de Jo Beall 

(1997), os quais analisam as camadas subjetivas e invisíveis presentes numa cidade. 

Camadas, tais como, as diferentes maneiras de habitar, a relação entre comunidades 

vizinhas, a atuação de minorias, o comércio informal, entre outras. 

Marianna Pavlovskaya e Kevin St. Martin (2007) apontam que até a década de 1970 – 

anteriormente à segunda onda feminista –, muitos cartógrafos acreditavam numa visão 

universal e nas representações gráficas precisas. As quais, por sua vez, eram tidas como 

verdadeiras e absolutas para diferentes grupos sociais. As experiências que não 

pareciam relevantes para estes pesquisadores eram automaticamente consideradas 

menos importantes. Isto se torna problemático quando observarmos que as mulheres, e 

outros grupos minoritários, foram excluídos de ter uma educação técnica por séculos. A 

cartografia tradicional tem estado imbuída de “privilégio masculino e branco” (idem, 

p.584). Os mapas e documentos cartográficos tradicionais produzidos são, 

consequentemente, desprovidos de experiências não só de mulheres, como também de 

sujeitos colonizados, de crianças, de minorias étnicas, entre outros (idem, p.588). 

Mas isso não significa que as mulheres não estavam envolvidas na produção de mapas. 

Segundo Alice Hudson e Mary Ritzlin (2000), o trabalho de professoras de geografia do 

século XIX foi central na distribuição e interpretação de mapas nos Estados Unidos da 
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América. Ao pesquisar mapas realizados por mulheres, deparei-me com um conjunto de 

mapas bordados por meninas e jovens mulheres nos Estados Unidos e ilhas britânicas, 

nos séculos XVIII e XIX. A geógrafa Karen M. Trifonoff (2016) explica que estes mapas 

eram realizados no âmbito da formação escolar e doméstica destas jovens. Ou seja, ao 

aperfeiçoarem técnicas de bordado, atividade considerada essencial para as mulheres na 

época, estas aprendiam outras disciplinas, como geografia. 

As críticas sobre as várias áreas de trabalho dominadas por homens, nos anos 1970, nos 

Estados Unidos, colocadas pelas feministas, deram origem a um alargamento do diálogo 

sobre a presença da mulher na produção de conhecimento técnico. Abriu-se espaço para 

outros pontos de vista e a noção de um observador único, imparcial e distante do objeto 

de estudo começou a ser abandonada. Os temas que antes pareciam irrelevantes para 

os seletos grupos de especialistas passaram a ser inseridos nas discussões e pesquisas 

relevantes. Este processo contribuiu para enriquecer e ampliar a nossa percepção sobre 

o mundo à nossa volta. 

A qualidade artística dos mapas bordados nos séculos XVIII e XIX foi outro aspecto que 

me causou inquietação. Também me pareceu bastante curiosa a associação de uma 

atividade tradicionalmente feminina, o bordado, a uma atividade tradicionalmente 

masculina, a cartografia. Assim como os trabalhos Faz Tu Mesmo que ganharam força 

nas décadas de 1960 e 1970, com o movimento feminista da época, e que retornaram 

agora no século XXI. Deparei-me com uma variedade de projetos artísticos 

contemporâneos que trabalham com representações e mapas de territórios através do 

bordado e outros trabalhos têxteis. Entre eles, o Projeto Artesãs Têxteis de Pernambuco, 

da artista brasileira Clara Nogueira (n.sem data), “que consiste no mapeamento afetivo 

das mulheres que trabalham com materiais têxteis [no estado de] Pernambuco, com a 

intenção de dar visibilidade e protagonismo a essas mulheres” (Nogueira, s.d.); dos 

mapas do artista filipino Cian Dayrit (n. 1989), o qual atua um “contra-cartógrafo”, 

reivindicando a cartografia – amplamente utilizada em processos de colonização – como 

uma atividade emancipatória (Nome Gallery, s.d.); e dos mapas e paisagens da artista 

sueca Britta Marakatt-Labba (n. 1951), os quais retratam eventos históricos e políticos e 

também histórias mitológicas (Bonniers Konsthall, 2018). 
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Todos estes trabalhos buscam identificar e compreender as diferentes camadas de um 

território e refletir sobre suas relações sociais e culturais. Doreen Massey (2001) aponta 

que o espaço da cidade molda as relações sociais, mas que este mesmo espaço é 

também fruto destas relações, criando-se uma relação de troca e interdependência. 

Similarmente, James Corner (1999) reflete sobre este fenômeno social e cultural, e 

aponta que assim como as relações sociais, os mapas e os roteiros também são 

elementos mutáveis. As suas narrativas podem ser sucessivamente refeitas cada vez que 

são experienciadas por novas pessoas, toda a vez que novas conexões são feitas, toda a 

vez que são representadas e materializadas de maneira diferente. Ou seja, parece 

seguro dizer que, assim como o espaço público e as relações sociais se influenciam 

mutuamente, as narrativas e os espaços públicos também interagem entre si. 

Passei a explorar o bordado na tentativa de entender melhor esta prática e a inclui no 

processo reflexivo do meu projeto artístico. Deste modo, bordei um mapa de uma parte 

da cidade do Porto (Fig. 34 e 35). A ação de bordar me permitiu constatar que o suporte 

têxtil é mais maleável e mais resistente do que o suporte em papel: resiste à água e às 

marcas das dobraduras. Também percebi que a linha no tecido me permite mais 

liberdade de edição do que a tinta sobre o papel. Quando bordei ruas que não existiam, 

pude rapidamente desfazê-las; o mesmo não acontece com a tinta e o papel. Ainda, 

verifiquei que não só a frente, como também o verso do bordado carregam informações 

do desenho: é a imagem espelhada, onde estão os nós do início e do fim das linhas e 

onde se pode ver diversas conexões, ou os “atalhos”, entre um trecho e outro do 

desenho, assim revelando uma outra camada de pensamento do processo artístico. Os 

versos me pareceram tão interessantes quanto às frentes dos bordados.  

Pude explorar esta particularidade num conjunto de bordados que realizei e que refletem 

a presença das alegorias femininas nas esculturas públicas do Porto. A ideia foi combinar 

diferentes esculturas para lhes conferir uma narrativa diferente. Como algumas esculturas 

precisavam ser espelhadas para compor uma nova situação, preferi bordá-las no verso, o 

que naturalmente gerou uma imagem espelhada na frente do bordado (Fig.36, 37, 38 e 

39). 
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Fig. 34 e Fig. 35. Frente (em cima) e verso (em baixo) do mapa do centro do Porto bordado por mim. Linha preta e 
vermelha sobre tecido. Dimensões: 40 cm x 20 cm. 
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Fig. 36 e Fig. 37. Bordados realizados por mim a partir de esculturas e estátuas do Porto. Linha preta e vermelha sobre 
tecido. Dimensões: 16 cm x 22 cm 

 

Fig. 38 e Fig. 39. Bordados realizados por mim a partir de esculturas e estátuas no Porto. Linha preta e vermelha sobre 
tecido. Dimensões: 16 cm x 22 cm 

Além dos mapeamentos que se apoiam em suportes têxteis, deparei-me também com 

uma grande incidência de mapas digitais, como o Mapa de Arte Pública de Montreal39 e o 

Mapa de Arte Pública da cidade de Nova York40 e pude observar que a plataforma digital 

permite uma maior personalização de conteúdos que o suporte em papel. É oferecida 

                                                 
39 https://artpublicmontreal.ca/en/collection/carte/ 
40 https://www.nycgovparks.org/art-map 

https://artpublicmontreal.ca/en/collection/carte/
https://www.nycgovparks.org/art-map
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uma variedade de filtros e parâmetros de pesquisa, com os quais os usuários podem 

localizar no mapa exatamente o que desejam, facilitando o processo de busca. Também 

podem construir um roteiro personalizado, que pode ser impresso ou consultado num 

dispositivo móvel. 

Há também uma grande variedade de plataformas de mapeamento que permitem a 

colaboração entre usuários de diversos cantos do mundo simultaneamente. Através de 

trabalho remoto, usando esta ferramenta de alcance global para enfatizar os diversos 

conhecimentos locais e outros pontos de vista. Como, por exemplo, o Missing Maps41, 

que é um mapa aberto no qual voluntários auxiliam no mapeamento de áreas que não 

foram cartografadas e foram atingidas por desastres. Este projeto fornece informações a 

organizações humanitárias que prestam socorro às pessoas vulneráveis. O Map of the 

Queer World42 também é aberto e se dedica a coletar informações das experiências 

queer43 na cidade de Montreal, no Canadá, que envolvem tanto acontecimentos 

efémeros, como locais de encontro e trocas da comunidade LGBTQI+. Ou ainda, o My 

Maps44, que é uma plataforma que permite que seus usuários criem mapas 

personalizados a partir do Google Maps. Estes mapas podem ser privados ou públicos, 

assim como permitir colaboração ou não. O Mapa Mulheres Sem Cabeça45 foi elaborado 

nesta última plataforma, como irei de seguida mostrar. 

  

                                                 
41 https://www.missingmaps.org/ 
42 https://www.queeringthemap.com/ 
43 É um termo proveniente do inglês que é usado para designar pessoas que não seguem o modelo do 
binarismo de género (masculino vs. feminino). 
44 https://www.google.com/maps/about/mymaps/ 
45 https://headlesswomeninpublic.art 
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CAPÍTULO 3 – Mulheres Sem Cabeça e Outras Ocorrências 

Os desdobramentos do projeto Mulheres Sem Cabeça e Outras Ocorrências no Mapa 
Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública, nos três Roteiros para a Arte Pública do 
Porto e nos objetos “processuais” – o caderno de bordo, os bordados, os cartazes e as 

Esculturas Nômades – confundem-se com objetos quotidianos, a par daquilo que o 

filósofo Peter Osborne (2010) define como arte pós-conceptual. Osborne (2010) entende 

que a arte contemporânea é pós-conceptual no sentido em que inscreve a experiência 

histórica da arte conceitual surgida nos anos 1960, “como um movimento autoconsciente, 

como a experiência da impossibilidade/falácia da absolutização da antiestética, em 

conjunto com o reconhecimento de um aspecto conceitual preliminar de toda a arte” 

(2010:11)46. O autor defende que a arte pós-conceptual é tanto estética quanto 

conceptual, não sendo possível restringir a complexidade de uma obra a um “objeto 

resultado de um gosto” (Osborne, 2013:43 apud in Ponte, 2016:52). 

A pesquisadora Sofia Ponte (2016), a partir da definição de Osborne, refere que a arte 

pós-conceptual é assim um segmento da arte atual onde as propostas artísticas 

compreendem várias materializações e iterações. Para exemplificar, convoco dois 

projetos o Rádio Nómada (2019)47 do artista Rodrigo Paglieri (n. 1969), e o Mobile Ghana 

Think Tank do coletivo Ghana Think Tank (f. 2006)48. O primeiro trata de uma caminhada 

de Barcelona, Espanha, ao Porto, Portugal, para a criação in loco de um mapeamento 

sonoro. O trabalho efémero foi constituído por uma caminhada de 48 dias, uma mochila, 

uma antena, um rádio e um mapa digital online (Fig. 40). O segundo trabalho, do coletivo 

Ghana Think Tank, explora os preconceitos existentes no mundo ocidental sobre os 

“países desenvolvidos” e os “países em desenvolvimento", através de conversas entre 

habitantes destes países, pedindo para que os países em desenvolvimento elaborassem 

soluções para os problemas nos países desenvolvidos (Fig. 41). Este projeto, que é 

constituído por uma carroça, um stand, um vídeo, entre outras iterações, busca inverter 

as relações tradicionais de poder entre o mundo desenvolvido e o mundo em 

desenvolvimento e desafiar as noções estereotipadas de necessidade e vulnerabilidade. 

                                                 
46 Do original: […] as a self-conscious movement, as the experience of the impossibility/fallacy of the 
absolutization of anti-aesthetic, in conjunction with a recognition of an ineliminably conceptual aspect to all art. 
47 http://radionomade.art/ 
48 http://www.ghanathinktank.org/projects 
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Fig. 40. Rádio Nómada (2019) de Rodrigo Paglieri. Fonte: http://radionomade.art/ 

 

Fig. 41. Still frame do vídeo da entrevista do Ghana Think Tank (2012). Fonte: Ghana Think Tank. 

Sofia Ponte (2016) ainda sublinha que a dimensão estética de uma obra pós-conceptual 

é, segundo Peter Osborne, estabelecida pela articulação entre as relações culturais, 

históricas, sociais e outros domínios que constituem a obra. Isto é, a dimensão estética 

deve estar em diálogo “com as relações históricas, em permanente transformação, e com 

outras formas de cultura material (entendidas como não-arte), tais como o design de 

produto, a publicidade, as tecnologias da comunicação ou os mass-media” (Ponte, 2019). 

Ponte indica que esta é uma das razões pela qual “um projeto deste tipo não se consolida 

num único objeto” e “pode-se multiplicar segundo os melhoramentos e as experiências 

realizadas pelo artista em colaboração com os participantes, utilizadores” do trabalho 

http://radionomade.art/
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(ibid.). Por isso, a integração de uma dimensão social, comum a estes dois projetos e ao 

meu trabalho, tem se tornado cada vez mais “explorada como um elemento que dá 

contexto”. Isto permite estabelecer uma arena de participação e colaboração que 

caracteriza vários destes projetos “cujo propósito é o de reconfigurar o visível” (ibid.). 

3.1. O Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública 

O mapa Mulheres sem Cabeça na Arte Pública é um dispositivo de mapeamento que 

nasceu da necessidade de ter uma ferramenta que possibilitasse a observação e 

espacialização das esculturas, monumentos e estátuas agrupadas no capítulo 1. Deste 

modo, permitindo uma análise espacializada das narrativas da arte pública no Porto a 

partir dos conceitos de identidade e de representação do feminino na estatuária no Porto. 

Senti a necessidade de que este mapa fosse uma ferramenta flexível, que me permitisse 

vários tipos de abordagens e resultados como forma de ampliar sucessivamente os 

diálogos sobre o conceito de arte pública e do feminino. Assim, o Mapa Mulheres sem 
Cabeça na Arte Pública é um dispositivo com versões online, em tecido e em papel, 

cada versão com seus próprios desafios e públicos-alvo. 

 3.2.1. Formato digital 

Como abordado anteriormente, na versão online, as obras identificadas foram 

espacializadas na plataforma de mapeamento My Maps, de acordo com as categorias 

Mulheres Sem Cabeça, Não-Mulheres, Mulheres Homenageadas e Mulheres Artistas. 

Cada obra assinalada no mapa contém uma ou mais imagens e uma legenda com o 

nome do/a autor/a, o nome da obra, a data, os materiais e a localização. O meu intuito de 

criar o mapa digital https://headlesswomeninpublic.art, disponível na World Wide Web, 

vem na sequências do estudo de mapas em suporte de papel, em particular o Mapa de 

Arte Pública do Porto (MAPP), e às várias limitações que creio que oferecem. E também 

na intenção de inserir esta investigação no ambiente digital, na sequência dos 

movimentos feministas. 

A criação do mapa digital me permitiu programar uma “janela” mais flexível e agregadora 

sobre arte pública e identidade de gênero, os quais estão em permanente transformação. 

https://headlesswomeninpublic.art/
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O formato digital permite um maior alcance da informação e por isso uma interação com 

um público mais alargado. Ainda, torna possível uma futura colaboração entre usuários 

em diferentes partes do mundo, construindo uma base de dados colaborativa sobre a 

representação e participação das mulheres na arte pública (Fig. 42 e 43). E esta é a 

razão pela qual o “idioma-base” do website é o inglês. 

 

 
Fig. 42 e Fig. 43. Países de onde pessoas visitaram o website de 01 de maio até 08 de agosto de 

2019. Fonte: Google Analytics. 
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O maior desafio deste formato foi, provavelmente, programar o website. A sua 

programação foi realizada através do software Visual Studio Core e depois lançado online 

através da plataforma Netlify49. Trabalhar em toda a concepção e construção deste sítio 

eletrônico me permitiu constatar que: 1) a programação do website me pareceu bastante 

semelhante ao ato de bordar. Isto é, elaborei (“bordei”) digitalmente códigos “no verso” do 

website. Assim como no bordado, o website tem frente e verso (Fig. 44 e 45) e me 

permite várias edições. Fiz e refiz este website várias vezes até chegar à versão final 

(Fig. 46 e 47) e isso me conferiu um novo olhar, tanto ao ato de bordar quanto ao de 

programar; 2) não preciso depender dos layouts típicos – e frequentemente rígidos – 

oferecidos por plataformas de criação de websites; e 3) ser mulher e aprender a 

programar é um ato político e de empoderamento feminino. Pois ainda me deparo com 

diversos projetos e artigos que põe em evidência as lacunas entre os gêneros nas áreas 

de tecnologia e da programação informática. Por exemplo, o projeto Girls Who Code50, 

que visa diminuir estas lacunas, e o artigo por Josh Terrel et al (2016). Terrel et all 

compara as taxas de aceitação de contribuição de homens e mulheres numa comunidade 

de software de código aberto e descobrem que a aceitação dos código desenvolvidos 

pelas mulheres tende a ser maior que a dos homens quando os programadores não são 

identificáveis como mulheres. Terrell et al (2016) concluem que, embora o estudo não 

prove definitivamente que há discriminação de gênero, as tendências observadas são 

preocupantes e que o discurso da meritocracia51 deve ser reavaliado. 

Além do mapa digital, o website contém informações sobre o projeto artístico, os cartazes 

wheat-paste disponibilizados para download, informações gerais sobre os roteiros – 

breve descrição, ponto de partida e duração –, a página na rede social Instagram52 e o 

endereço eletrónico para contato. 

                                                 
49 https://www.netlify.com/ 
50 https://girlswhocode.com/about-us/ 
51 A meritocracia parte do princípio de que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades para desenvolver 
suas habilidades práticas e intelectuais, desconsiderando questões de classe social, de raça e de género. De 
acordo com este discurso, aquelas que não foram bem-sucedidas são consideradas pouco aptas e 
desmerecedoras de oportunidades. 
52 https://www.instagram.com/headlesswomeninpublicart/ 

https://www.netlify.com/
https://www.instagram.com/headlesswomeninpublicart/
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Fig. 44. Versão final da página inicial do website. 

 

Fig. 45. Back office e códigos referentes à página inicial do website. 
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Fig. 46. Primeira versão da página inicial do website. 

 

Fig. 47. Segunda versão da página inicial do website. 

Ainda que o uso do mapa digital possibilite um maior alcance de público e seja mais 

flexível – em termos de quantidade e atualização de informações, de edição e de 

personalização de roteiros –, o geógrafo Dave McIlhagga (2018) ressalva que os mapas 
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digitais não devem ser considerados contrários aos mapas físicos. De acordo com 

McIlhagga, os mapas digitais já podem ser considerados indispensáveis no mundo atual 

e isso pode ter reduzido a necessidade de mapas tradicionais, físicos, modificando as 

estratégias de produção de mapas em papel. No entanto, o autor considera que, os 

mapas digitais também têm limitações como, por exemplo, aprender a usar suas 

ferramentas digitais para navegá-lo corretamente – podendo não ser tão intuitivo quanto 

o mapa em papel – ou depender de dispositivos móveis, que podem ficar sem bateria ou 

quebrar. McIlhagga aponta que o crescimento do uso do formato digital não vai extinguir 

o uso de mapas físicos, assim como o advento da fotografia não fez desaparecer a 

pintura, ou a criação da plataforma de música Spotify não extinguiu os discos. Por isso, 

autor encara os mapas digitais mais como uma forma de promoção do uso de mapas, do 

que de substituição do mapa na versão em papel. 

3.2.2. Formato físico 

Senti a necessidade de materializar o Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública nas 

versões em papel e em tecido. Embora o formato físico seja mais rígido, não permitindo a 

revisão e a atualização frequente de conteúdos porque tem vários custos associados, 

estes mapas são em geral informativos, simples e acessíveis a vários tipos de usuários. 

Como apontado anteriormente, a produção de mapas em papel se transformou e fez 

surgir outros tipos de mapa, como os mapas recreativos e também os artísticos – como 

foi observado no A map of the world: The world according to illustrators and storytellers 

(2003) ou nos mapas em tecido bordados por Clara Nogueira, Cian Dayrit e Britta 

Marakatt-Labba. 

A versão do Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública em papel surgiu como uma 

consequência quase inevitável destas reflexões. Este formato, quando aberto, tem a 

dimensão de uma folha tamanho A3 (297mm × 420mm) e é dobrado ao tamanho de uma 

folha A6 (105mm × 148mm), o que cabe facilmente em um bolso ou em uma pequena 

bolsa. Quanto ao conteúdo, em uma face há o mapa da área central do Porto com as 

indicações das obras de cada um dos três roteiros. Na outra face, há informações sobre 

como aceder ao mapa completo online e descrições dos roteiros e das obras que os 

integram (Fig. 48). O mapa em papel é de fácil reprodução – com impressão a laser – e 
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foi pensado para ser distribuído quando da realização das visitas guiadas sobre os 

roteiros – que serão explicadas na secção seguinte. Contudo, por serem de papel, estes 

mapas podem se desgastar, perder a cor, tornarem-se ilegíveis ou rasgar. 

 

Fig. 48. "Mapa Mulheres sem Cabeça na Arte Pública do Porto" em papel. Dimensões quando aberto 297mm x 420mm 
e dimensões quando fechado 105mm x 148mm. Foto: Juliana Carvalho. 

A versão em tecido surgiu da análise do mapa bordado e das minhas primeiras 

experimentações53 e me pareceu pertinente resgatar este tipo de suporte, que é 

tradicionalmente associado ao artesanato feito por mulheres. O mapa em tecido surgiu da 

necessidade de fazer um paralelo entre a malha do tecido e a malha virtual: a 

flexibilidade de edição do bordado (Fig. 49) e, principalmente, a maleabilidade do tecido, 

que pode ser dobrado de diversas formas e inclusive amassado, demorando-se mais a 

desgastar ou rasgar (Fig. 50 e 51). 

                                                 
53 Ver capítulo 2, secção 2.3. 
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Fig. 49. Desfazendo um ponto de bordado no "Mapa Mulheres sem Cabeça na Arte Pública do Porto” em tecido. Foto: 
Juliana Carvalho 

 

Fig. 50. “Mapa Mulheres sem Cabeça na Arte Pública do Porto” em tecido e em papel amassados. Foto: Juliana Carvalho 

 

Fig. 51. Imagem do Mapa “Mulheres sem Cabeça na Arte Pública - Porto” em tecido e em papel estendidos. 
Impressão serigráfica sobre tecido e impressão a laser sobre papel. Dimensões 297mm x 420mm. Foto: Juliana 

Carvalho 
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Embora tenha inicialmente desejado que a versão em tecido fosse inteiramente bordada, 

percebi que o bordado é uma técnica bastante lenta e que não permite uma reprodução 

em larga escala com rapidez – algo que pretendia para esta versão. Recorri, então, à 

impressão em serigrafia em quatro cores, propondo-me a bordar alguns detalhes. O 

mapa em tecido, portanto, organiza-se da seguinte maneira: as dimensões são de uma 

folha A3, assim como o mapa em papel; e é composto por dois tecidos cozidos entre si, 

onde um tecido contém o mapa do centro do Porto, com a localização das obras que 

fazem parte dos roteiros, e o outro tecido, cozido no verso, contém as informações a 

respeito dos roteiros e das obras. O bordado sinaliza a localização das obras, conectando 

as informações entre a frente e o verso do mapa (Fig. 52 e 53) e, num gesto simbólico 

com linha de bordar, também conecta as esculturas indicadas, criando uma espécie de 

“constelação” constituída de obras (Fig. 54). O mapa em tecido pode ser dobrado 

qualquer tamanho. 

 

Fig. 52. Imagem da frente do Mapa “Mulheres sem Cabeça na Arte Pública do Porto”. Impressão serigráfica sobre 
tecido. Dimensões: 297mm x 420mm. Foto: Juliana Carvalho 
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Fig. 53. Imagem do verso do Mapa “Mulheres sem Cabeça na Arte Pública do Porto”. Impressão serigráfica sobre tecido. 
Dimensões: 297mm x 420mm. Foto: Juliana Carvalho 

 

Fig. 54. Bordando conexões no mapa em tecido. 
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3.2. Três Roteiros para a Arte Pública do Porto 

O Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública propõe três roteiros pedonais que dão 

a conhecer a cidade do Porto através da perspectiva de mulheres do século XXI. Os 

roteiros “Mulheres Sem Cabeça”, “Mulheres e Monumentos” e “Arte e Público” propõem 

uma reflexão sobre formas de representação do feminino concebidas no passado e no 

presente, e estabelecem um diálogo entre as representações mais comuns do feminino e 

a minha investigação sobre os conceitos de cidadania, arte pública e mapas.  

Com estes roteiros, busco dialogar com os vários roteiros sobre o Porto e oferecer tanto 

aos turistas, quanto aos moradores da cidade uma perspectiva menos óbvia do processo 

de descoberta, ou redescoberta, da cidade. Os roteiros podem ser percorridos 

autonomamente através da aquisição do mapa em papel ou em tecido54 ou através de 

visitas guiadas por mim55 com o auxílio das Esculturas Nômades, como mais uma forma 

de aproximar a minha pesquisa às pessoas e estabelecer um diálogo direto comigo. 

As Esculturas Nômades 

As “Esculturas Nômades” são ocorrências de papel cartão e pano cru. Como foi visto no 

capítulo 1, as obras de arte pública são comumente de pedra ou metal – materiais 

resistentes às intempéries, à depredação e fáceis de limpar. A forma e a materialidade 

das Esculturas Nômades, inesperadas, irónicas e um tanto toscas correspondem à noção 

de visita que sugiro. São uma das “ocorrências”, que menciono no título desta 

componente escrita, que me permitem ampliar as possibilidades de diálogos entre os 

participantes sobre os conceitos de arte pública, cidade e cidadania. A sua forma 

grotesca, mas atraente, reforça a ideia de ser necessário conversar sobre a participação 

das mulheres na esfera pública da cidade. O papel cartão, além de ser um material 

versátil, é leve e fácil de reparar ou até substituir; não é, no entanto, resistente à chuva ou 

aos vândalos. A fragilidade deste material dialoga com a fragilidade da esfera feminina no 

espaço público e na arte presente nele. Com esta “ocorrência”, busco contar histórias que 

não foram materializadas pela arte pública permanente no Porto. 
                                                 
54 Os roteiros pormenorizados não são disponibilizados no website. 
55 Explanadas neste capítulo, na secção 3.2.4. 
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A Mula Sem Cabeça (2019) foi feita para refletir sobre as narrativas no Roteiro 1: 

Mulheres Sem Cabeça. É uma personagem do folclore brasileiro. Esta lenda trata de uma 

maldição jogada em mulheres que se relacionaram romanticamente com padres. As 

mulheres se tornam mulas sem cabeça e no lugar da cabeça há uma tocha de fogo. Nas 

várias versões desta lenda, nada de mal acontece com os padres, recaindo a “culpa” e a 

responsabilidade do “pecado” na mulher (Fig. 55). 

A Pirâmide (2019) para refletir sobre as representações típicas do feminino no Roteiro 2: 

Mulheres e Monumentos. A Pirâmide busca desvincular a imagem do feminino ao corpo 

de uma mulher sinuosa. É uma das minhas reinterpretações do conceito de feminino (Fig. 

56). 

O busto à Isabel de Portugal (2019) para repensar as mulheres que foram silenciadas 

pela história e pela arte em Portugal no Roteiro 3: Arte e Público. Com este busto, tento 

reparar a exclusão da infanta Isabel de Portugal da escultura Ínclita Geração, 2001, dos 

escultores Laureano Ribatua e Henrique Coelho. Pretendo lhe devolver uma voz de 

reclame (Fig. 57). 

 

Fig. 55. Mula sem Cabeça (2019). Pano cru, papel cartão e espuma. Dimensões: 900mm x 850mm x 400mm. 
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Fig. 56. Pirâmide (2019). Pano cru e papel cartão. Dimensões: 900mm x 700mm x 600mm. 

 

Fig. 57.Busto à Isabel de Portugal (2019). Pano cru, papel cartão e espuma. Dimensões: 700mm x 600mm x 300mm. 
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 3.2.1. Roteiro 1: Mulheres Sem Cabeça 

O que significa perder a cabeça? O Roteiro Mulheres Sem Cabeça é um convite a 

conhecer a influência que Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto teve e tem 

na arte pública do Porto e a aprender sobre a formação das mulheres artistas na Europa. 

Este roteiro, que tem início em Frente ao Hall de entrada da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, também é um convite para conhecer o bairro histórico de Bonfim 

sob uma luz menos comum (Fig. 58). 

Duração: 60 min. 

 
Fig. 58. Itinerário do roteiro Mulheres Sem Cabeça. 
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 3.2.2. Roteiro 2: Mulheres e Monumentos 

Da justiça à dor: como as mulheres têm participado na Arte Pública do Porto? Este 

roteiro, que parte das escadarias do Palácio de Justiça, reflete sobre a repetição de 

certas formas e fragmentos da figura feminina em esculturas públicas para representar 

arquétipos démodés. Reflete ainda sobre as poucas encomendas de arte pública feitas 

às mulheres artistas (Fig. 59). 

Duração: 120 min. 

 
Fig. 59. Itinerário do roteiro Mulheres e Monumentos. 
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 3.2.3. Roteiro 3: Arte e Público 

Para quem a arte pública é importante? Neste roteiro, que se inicia em frente à Escola 

Secundária Carolina Michaëlis, debate-se sobre o conceito atual de arte pública e reflete-

se sobre alguns dos valores históricos, estéticos, culturais e sociais que organizam, 

segmentam e segregam a esfera pública da cidade (Fig. 60) 

Duração: 90 min. 

 
Fig. 60. Itinerário do roteiro Arte e Público. 
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4. Considerações Finais 

O Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública e os Roteiros para a Arte Pública do 

Porto me ajudaram a refletir a respeito de como as narrativas sobre mulheres têm afetado 

a identidade e a individualidade destas nos seus respectivos contextos sociais. A análise 

da arte pública sob uma ótica feminista me permitiu identificar as representações e os 

estereótipos mais comuns sobre o gênero nas esculturas, estátuas e monumentos na 

cidade do Porto. Pude constatar que quaisquer representações carregam significado e 

que tais representações se integram em narrativas que têm o poder de influenciar uma 

pessoa ou um grupo de pessoas, em qualquer fase de sua construção social, na forma 

como se vê o mundo e na assimilação de um lugar. Ou seja, as narrativas da arte pública 

no Porto têm o poder de condicionar a percepção da sociedade sobre o feminino. A 

construção histórica, social e cultural do gênero feminino tanto encoraja as mulheres a 

estarem em conformidade com estas noções, como também discrimina as que não estão. 

Os estudos sobre mulheres, por sua vez, não são somente sobre as mulheres, mas 

também sobre as estruturas culturais e sociais que endossam a superioridade de um 

gênero sobre o outro. Para que este debate se amplie de maneira agregadora e efetiva, 

pareceu-me necessário perceber como estas questões estão inseridas no nosso dia-a-

dia: desde as histórias que herdamos até as esculturas que observamos quando 

transitamos pelo espaço público. Deste modo, o trabalho procurou responder às questões 

levantadas no início desta componente escrita: 

Como ampliar os diálogos sobre mulher e cidade a partir da arte pública do Porto? 

O caráter permanente da arte pública perpetua as representações e as narrativas de uma 

determinada sociedade ao longo das décadas. Visto que quase a totalidade das alegorias 

femininas na arte pública do Porto foi realizada por homens artistas, a nudez das 

esculturas assume um ponto de vista masculino e sexista. Esta situação está associada à 

formação e necessidades pessoais de um/a artista, e não com as mulheres propriamente 

ditas. Esta conjuntura pode ajudar a explicar o porquê de tantas alegorias femininas 

serem representadas parcialmente ou completamente despidas na arte pública. 
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A contribuição das mulheres artistas para a arte pública no Porto, embora escassa, é 

diversa – inclui monumentos, bustos, composições abstratas e algumas alegorias – e 

enriquecem a arte pública na cidade. Acredito, por exemplo, que promover uma maior 

participação na produção e instalação da arte pública de artistas mulheres através de 

encomenda ou, similarmente, homenagear mais mulheres e seus feitos com a arte 

pública, poderia gerar um impacto ainda mais positivo no espaço público. Preocupar-nos 

com a inclusão de arte pública que valoriza as mulheres contribui para que o conceito de 

mulher e de feminino passe por um processo mais individualizado; e permite também 

gerar representações que se ocupam da identidade das personalidades em causa, em 

contraponto com os elementos “genéricos” de embelezamento e de monumentalização. 

Outra maneira de ampliar estes diálogos é investigar o que já existe a partir de outros 

pontos de vista, como este estudo procurou fazer, uma vez que os primeiros estudos 

acadêmicos sobre o papel das mulheres na história de Portugal só começaram a 

aparecer vinte anos após o fim do Estado Novo (Ribeiro, 2007). 

Esta investigação demonstrou que é possível diversificar as narrativas sobre gênero e 

cidadania através da revisitação de algumas das narrativas existentes. Também permitiu 

evidenciar o pesado legado histórico das esculturas públicas no Porto e, de um ponto de 

vista feminista, ajudar na construção de um espaço de significação mais livre no presente 

e para o futuro. Criei uma série de dezesseis cartazes wheat-paste com este intuito. Eles 

foram colados em edifícios desocupados no Porto, com o objetivo de incentivar uma 

participação mais ampla no debate sobre a representação da mulher na arte pública da 

cidade. Estas narrativas revisitadas propõem, através do humor, inverter a lógica 

essencialista que identifiquei na arte pública, pondo em causa os estereótipos de gênero 

relativos a padrões de beleza, à sexualidade feminina, à fetichização do corpo feminino e 

ao assédio, sobrepondo outras narrativas às esculturas e aos monumentos alegóricos 

existentes. 

Como roteiros e mapas podem ajudar a desconstruir representações 
estereotipadas do feminino? 

Há inesgotáveis possibilidades no ato de mapear um determinado espaço ou de contar 

uma história sobre ele. Os roteiros e mapas são construções sociais e a sua 
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representação visual é realizada à base de uma elaborada edição de exclusões. Explorar 

roteiros e mapas enquanto suportes de navegação e de storytelling me permitiu 

compreender criticamente como os monumentos e as esculturas se distribuem 

espacialmente e temporalmente pela cidade do Porto. Possibilitou-me uma investigação 

mais aprofundada sobre o desenvolvimento – e a permanência – das narrativas contidas 

no espaço público. Através do Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública e os três 

Roteiros para o Porto, procurei sistematizar um olhar menos comum sobre estruturas de 

gênero pré-estabelecidas na sociedade. Estes objetos se mostraram ferramentas de 

análise imprescindíveis tanto para a ampliação de diálogos sobre estas estruturas no 

Porto, que almejam gerar mudanças sociais na percepção dos gêneros, como para 

enquadrar o projeto através da componente escrita. 

Os suportes explorados para o Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública foi o papel, 

o tecido e o ambiente digital. Estes dois últimos suportes me pareceram mais adequados 

para materializar o projeto. O formato digital permite um maior alcance da informação e 

por isso uma interação com um público mais alargado. E o formato em tecido estabelece 

um paralelo entre as características do ambiente digital e do bordado – tradicionalmente 

associado ao artesanato (craft) realizado por mulheres. A flexibilidade de edição do 

bordado e a maleabilidade do material também me permitiram estabelecer uma 

comparação entre a malha do tecido e a malha virtual, que me pareceu igualmente 

flexível e maleável. Ou seja, mais adequado para as discussões sobre os conceitos de 

arte pública e de gênero. 

Como as Mulheres Sem Cabeças e Outras Ocorrências podem colaborar na 
diversificação de narrativas sobre a mulher e a cidade? 

O Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública propõe três roteiros pedestres que dão a 

conhecer a cidade do Porto através da perspectiva de mulheres do século XXI. Com 

humor e alguma ironia, as narrativas associadas aos três Roteiros para a Arte Pública no 

Porto – “Mulheres Sem Cabeça”, “Mulheres e Monumentos” e “Arte e Público” – propõem 

uma reflexão sobre formas de representação do feminino concebidas no passado e no 

presente, e estabelecem um diálogo entre as representações mais comuns do feminino e 

a minha investigação sobre os conceitos de cidadania, arte pública e mapas. 
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Os resultados de Mulheres Sem Cabeça e Outras Ocorrências: Roteiros para a Arte 

Pública - Porto é situado na cultura e estruturas locais, ou seja, não se trata de um 

discurso transferível para outra cidade ou zona. Cada território contém contextos 

particulares – influenciados por questões como classe, credo, raça, idade, entre outros – 

onde se estabelecem diferentes relações de gênero. Por isso, acredito que o próximo 

passo desta investigação seja a programação de uma plataforma que permita que o 

Mapa Mulheres Sem Cabeça na Arte Pública receba contribuições de usuários em 

diversas partes do planeta. Construindo, desta maneira, uma base de dados colaborativa 

sobre a representação e participação das mulheres na arte pública ao redor do mundo. 

As visitas guiadas associadas aos roteiros para a arte pública são auxiliadas pelas 

Esculturas Nômades, de papel cartão e pano cru. Estas esculturas, um tanto toscas, 

inesperadas e também irónicas, correspondem à noção de visita que sugiro. O papel 

cartão, além de ser um material versátil, é leve e simples de reparar ou até substituir; não 

é, no entanto, resistente à chuva ou a vandalismo. A fragilidade deste material dialoga 

com a fragilidade da esfera feminina no espaço público e na arte pública e reforça a 

necessidade de debater sobre a participação das mulheres na esfera pública da cidade. 

Assim, este projeto busca contar histórias “sem cabeça” que ainda não foram 

materializadas pela arte pública permanente e recuperar a identidade das “mulheres sem 

“cabeça”. 
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Anexo 1 

Morais, Mariana; Ponte, Sofia. (2018). Credulous Map, Woman Artist, Cruel Reality 
(cartaz de apresentação). Porto, Portugal, 12ª Edição do IJUP – Encontro de 
Investigação Jovem na Universidade do Porto, 15/02/2019. 
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Anexo 2 

Morais, Mariana; Ponte, Sofia. (2018). Mapa crédulo, mulher artista, realidade cruel. In 
Jornal Punkto. Disponível em: https://www.revistapunkto.com/2018/11/mapa-
credulo-mulher-artista-realidade.html?m=1 . Acesso em: 20/11/2018. 

 
Mapa Crédulo, Mulher Artista, Realidade Cruel 

 
 

Este texto incide sobre o Mapa de Arte Pública do Porto (MAPP) publicado em julho 

2017. Este mapa-roteiro impresso e distribuído gratuitamente por iniciativa da sua 

entidade promotora, a Câmara Municipal do Porto (CMP), reúne um conjunto significativo 

de esculturas, monumentos, painéis e murais instalados na cidade desde o século XIX. 

Considerando que cartografar qualquer dimensão da realidade é frequentemente um 

desafio, que porções da cidade do Porto vemos representadas neste mapa-roteiro? 

Tendo igualmente em conta que nos encontramos cada vez mais familiarizados com 

mapas e roteiros, seja qual o seu propósito, que sistemas de valores se propôs este 

mapa organizar? Esta reflexão problematiza a reduzida participação de mulheres artistas 

no panorama de arte pública da cidade e espera contribuir para um questionamento da 

presumida neutralidade deste tipo de documentos.  

Presentemente, assistimos a transformações importantes na esfera pública levadas a 

cabo por fenômenos sociais como Time's Up (f. 2018), Black Lives Matter (f. 2013) ou 

#Me Too (f. 2006). Trata-se de fenômenos que na transição do ano de 2017 para 2018 

https://1.bp.blogspot.com/-7fc6vlQuNzs/W_Qtc5yQoBI/AAAAAAAAJzk/B7zatODckbwyLZvzNMzHEYnH3VAPmzQKQCLcBGAs/s1600/Imagem+1.jpg
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contribuíram para agitar a opinião pública sobre o abuso de poder e a assimetria de 

oportunidades existentes entre homens e mulheres. Apesar da imprevisível visibilidade 

que este tema adquiriu na nossa sociedade, as mudanças em concreto fazem-se sentir 

muito lentamente. Quando nos propusemos a analisar o MAPP, a reduzida participação 

de mulheres artistas era um resultado mais ou menos esperado. 

De acordo com a Câmara Municipal do Porto, o MAPP é um prolongamento do seu 

Programa de Arte Pública instituído, em 2015, pelo então vereador da cultura Paulo 

Cunha e Silva (2013-2015). É um programa que tem como objectivos a valorização da 

cultura da cidade e a promoção das suas esculturas e painéis públicos (Andrade 2017). 

Pretende ainda contribuir para “uma eficaz gestão e divulgação deste património, 

testamentário da passagem do tempo e da história” através de cinco rotas temáticas: a 

Rota Histórica, a Rota da Água, a Rota das Letras, a Rota da Escola das Belas Artes e a 

Rota da Arte Contemporânea (CMP 2017). O mapa-roteiro organiza dois séculos de 

produção de arte pública na cidade, sendo “O Porto” (1818) do escultor João Joaquim 

Alves de Sousa Alão (s/d-1837) na Praça da Liberdade, a escultura mais antiga e “Self-

Portrait as a Fountain (Fat Chance Bruce Nauman)” (2017) de Julião Sarmento (n.1946) 

nos jardins da sede da empresa Águas do Porto, a escultura mais recente. Em 2018, foi 

instalado o conjunto escultórico, “Três Metáforas de Árvore para uma Árvore Verdadeira” 

(2018), de Alberto Carneiro (1937-2017) no Largo de São Domingos. 

 
Imagem de capa e imagem 2: Frente e verso do Mapa de Arte Pública do Porto. Fonte: Câmara Municipal do 

Porto. 

https://3.bp.blogspot.com/-P38lCQiKnbA/W_QuAYyA4qI/AAAAAAAAJzs/l1YpbEHflEwZTqryzep0rathJxl8ysN5QCLcBGAs/s1600/Imagem+2.jpg
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O Mapa de Arte Pública do Porto, propriamente dito, é um mapa-roteiro em papel que 

mede 100 cm × 67 cm quando estendido, e que, quando dobrado em harmónio reduz 

para 12,5 cm × 1cm × 22cm, aproximadamente. Não cabe facilmente num bolso. Uma 

das suas faces é preenchida por uma porção geográfica da cidade onde se encontram 

distribuídas as cinco rotas temáticas propostas. Na outra face, existe um índice das 

esculturas seleccionadas com indicação da autoria, ano, título, localização, material e um 

breve texto para as obras que integram os eixos temáticos (imagens 1 e 2). A informação 

está em português e, segundo a Câmara Municipal do Porto, será disponibilizada uma 

versão em inglês em breve. Os textos que acompanham o MAPP e as suas rotas são 

descritivos e vagos na indicação quanto às opções que levaram à organização das obras 

em rotas para “perdermo-nos nas ruas e praças recheadas de arte, das várias épocas” 

(CMP 2017). Que ruas ? Que praças ? Que épocas? Que ideia de cidade? 

Embora tenhamos conhecimento de ter havido outras obras instaladas no espaço urbano 

da cidade, este texto foca-se apenas nos dados incluídos no MAPP. Em números, este 

lista um total de duzentas e dezanove obras [1]. Este conjunto de trabalhos envolve cento 

e trinta e quatro artistas dos quais cento e dezasseis são homens, doze são mulheres e 

seis não foram identificados e, por isso, surgem indicados como desconhecidos. Os cinco 

itinerários temáticos destacam cinquenta obras onde estão incluídos quatro trabalhos 

realizados por mulheres, sendo que dois se referem a co-autorias com artistas homens. 

Diante desta realidade, fomos procurar compreender com maior rigor por que existe uma 

participação tão assimétrica entre artistas mulheres e homens na arte pública da cidade. 

Por outras palavras, como é a relação entre as mulheres artistas e a arte pública no 

Porto? 
1. Sobre os trabalhos que não estão indicados neste mapa por terem sido objecto de remoção ou de 

destruição, consultar José Guilherme Abreu (2005). 

A invisibilidade da mulher artista na arte não é uma questão recente. Constatamos que a 

desequilibrada participação entre artistas homens e mulheres reflecte a pouca 

valorização que tem sido dada ao trabalho e aos escassos incentivos à formação artística 

das mulheres. A presença reduzida de mulheres em programas de arte pública não 

acontece apenas em Portugal. Ao examinarmos as cinco edições da emblemática 

exposição internacional Skulptur Projekte Münster (f.1977), na Alemanha, damos conta 

de idêntico desequilíbrio. Embora as suas duas últimas edições tenham contado com 

perto de 40% de mulheres artistas, no total das cinco edições, participaram cento e vinte 
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e oito artistas homens e quarenta e nove mulheres artistas (Skulptur Projekte Archiv, 

s.d.). 

Temos noção que o enquadramento social das mulheres em Portugal mantém-se, em 

geral, mais conservador e tradicionalista. Filipa Vicente (2012) lembra que um factor que 

pode ter contribuído para isso, é o facto dos movimentos e teorias feministas terem 

demorado a propagar-se na nossa sociedade, onde os direitos mínimos das mulheres só 

começaram a ser assegurados com o fim do regime ditatorial (1933-1974). Portanto 

conhecer, estudar e compreender a actuação das mulheres nas artes plásticas em 

Portugal, ou em qualquer outro domínio, começou tardiamente em relação a outros 

países. Apesar de se ter vindo a produzir alguma historiografia sobre as actividades das 

mulheres, apenas em 2015 se inaugura um programa doutoral sobre Estudos Feministas 

no país. Este programa, da iniciativa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra, pretende, por um lado, “gerar consciência crítica do sujeito no processo de 

conhecimento” e “dos discursos normativos”, por outro, “adquirir conhecimento sobre a 

pluralidade de vivências de mulheres”. Aguardamos com expectativa e interesse os 

resultados das investigações em curso. 

 

Mapa crédulo 
 
De acordo com Antonis Antoniou (2013), o mapa é uma ferramenta secular que ajuda a 

compreender conceitos amplos, perceber padrões e descobrir camadas de significados 

da realidade. É muito comum sentirmo-nos familiarizados com os seus símbolos e 

convenções sem os questionar. Antoniou refere que  até para um observador mais 

imparcial “mapear é sujeitar a verdade a preceitos e ideologias” (2013: 3). Uma leitura 

atenta ao MAPP, conduz à percepção de que o convite optimista da CMP para um 

transeunte “se perder pelas cenográficas ruas do Porto” incide sobre a área considerada 

Património Mundial pela Unesco, desde 1996, e a área a oeste da cidade, mais abastada. 

O MAPP não propõe, por exemplo, “desvendar” as paisagens mais a oriente da cidade, 

ligadas à importante história industrial da cidade. A única escultura que aparece dentro 

dos limites geográficos da freguesia de Campanhã, e que está próxima da fronteira com a 

freguesia do Bonfim, é “Pásion” (2007) de Acácio Carvalho (n.1952) no Complexo 

Desportivo Monte Aventino. Qual é, então, o conceito de arte pública veiculado por este 

mapa-roteiro? 
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A definição de arte pública proposta pelo MAPP inclui estatuária, monumentos, esculturas 

e painéis cerâmicos – obras de carácter permanente realizados em betão armado, pedra, 

bronze, granito, cimento, mármore, azulejo, madeira, ferro, entre outros. Segundo o 

extenso levantamento realizado por José Guilherme de Abreu (2005), as obras instaladas 

entre 1818 e 1950 são predominantemente figurativas, de carácter decorativo e 

comemorativo de heróis portugueses – chefes militares e de estado, navegadores, 

escritores e médicos. Um número considerável destas obras foi produzido no âmbito da 

política cultural do Estado Novo, mais precisamente sessenta e duas. Estas, segundo 

Abreu, têm uma índole nostálgica alinhada com o carácter imperialista do regime de 

António Oliveira Salazar (1889-1970). A ditadura em Portugal conduziu a sua 

comunidade artística a um grande isolamento, tornando-a refém do Secretariado de 

Propaganda Nacional (SPN), mais tarde Secretariado Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo (SNI), coordenado por António Ferro (1895-1956). Este departamento 

funcionava de forma idêntica a outros regimes fascistas europeus, nomeadamente o 

italiano, que tinha como objectivos “conciliar” aquilo que considerava serem as suas 

bases ideológicas, tais como, Deus, Pátria, Família e Trabalho com o progresso industrial 

(Matos 2007). Materializando a política cultural de acordo com estas funções cabia às 

câmaras municipais a organização da produção e instalação de obras de arte pública 

(Elias 2005). 

Foi neste contexto que se deu a primeira participação de uma mulher na produção de 

arte pública que o MAPP regista e que não foi, sem surpresa, a de uma escultora. Em 

1947, a arquitecta Maria José Marques da Silva (1914-1996) assume, juntamente com o 

arquitecto David Moreira da Silva (1909-2002), a responsabilidade de finalizar a 

construção do “Monumento aos Heróis das Guerras Peninsulares”, 1909-1952, na 

Rotunda da Boavista. Este monumento iniciado pelo seu pai, o arquitecto José Marques 

da Silva (1869-1947), e o escultor Alves de Sousa (1884-1922), contou ainda com a 

participação dos escultores Sousa Caldas (1894-1965) e Henrique Moreira (1890-1979) 

(Matos 2012). [2] Segundo o MAPP, somente em 1971 surge outra contribuição de uma 

mulher artista na cidade. Irene Vilar (1931-2008), com um forte percurso profissional 

como escultora, executou a estátua de homenagem ao médico Garcia de Orta, instalada 

no Largo de Tomé Pires. Vilar é a artista mais prolífica neste documento com cinco 

contribuições, das [dezenove] realizadas por mulheres. [3] O MAPP identifica obras de 

apenas doze mulheres no espaço urbano da cidade e estas obras surgiram nos últimos 
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sessenta e sete anos, entre 1950 e 2017. São elas, para além das mencionadas, Lídia 

Vieira (n. 1936); Lika Mutal (Peru, 1939-2016); Graça Costa Cabral (1939-2016); Coojse 

Van Bruggen (Holanda-EUA, 1942-2009); Clara Menéres (1943-2018); Maria Nordman 

(Alemanha-EUA, 1943); Janet Echelman (EUA, 1966); Joana Vasconcelos (n.1971), Ana 

Carvalho (n.1973) e Dalila Gonçalves (n.1982). 

 
2. Em 1955, Marques da Silva e Moreira da Silva, em conjunto com Henrique Moreira (1890-1979), concluem 

uma outra escultura para a cidade: “O Triunfo da Indústria”, 1947-1955, instalada na Rua de Sá da Bandeira 

(Matos 2007). 

3. Na década de 1980 são instalados outros três trabalhos de Vilar: “Luís de Camões”, 1980, escultura 

encomendada pela CMP para as comemorações dos 400 anos da morte do poeta; “Universo 3+4”, 1987, nos 

jardins da Empresa Águas do Porto; e “Guilhermina Suggia”, 1989, uma encomenda da Fundação do 

Engenheiro António de Almeida (Abreu, 2005). Em 2001, Irene Vilar faz uma última contribuição para a 

estatuária pública da cidade com a escultura em bronze “Anjo Mensageiro” ou “Anjo Gabriel”, localizada no 

Jardim da Foz do Douro. 

 
Mulher artista 
 
Segundo o MAPP, a instalação de esculturas na cidade intensificou-se a partir de 1950, 

sendo produzidas vinte e três obras, em contraponto com as cinco obras realizadas na 

década de 1940 (imagem 3). Estas por sua vez foram realizadas por vinte e cinco 

artistas, em contraste com os dez escultores envolvidos na década anterior. Este 

aumento de esculturas e de artistas na cidade deve-se ao ingresso de Salvador Barata 

Feyo (1899-1990) na Escola de Belas Artes do Porto (ESBAP), em 1949, que criou 

“condições pedagógicas e culturais necessárias à modernização do ensino artístico” 

promovendo “responsabilidade artística, mas também profissional, social e cultural” 

(Abreu 2005: 216). 
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Imagem 3: Total de obras da arte pública instaladas no Porto entre 1818 e 2017. Fonte: Mapa de Arte Pública 

do Porto. 

 

Ainda de acordo com o MAPP, foi na década de 1980 que se assistiu a uma maior 

produção de esculturas e um maior envolvimento de artistas no espaço urbano da cidade. 

Neste período foram instaladas trinta e cinco obras, realizadas por vinte e seis artistas. A 

década com maior presença de esculturas no espaço urbano da cidade é também a 

década que assinala um maior envolvimento de artistas mulheres nesta actividade 

(imagem 4). Em 1985, conta-se a instalação de obras de três mulheres, Lika Mutal, Graça 

Costa Cabral e Lídia Vieira, e este maior número de artistas mulheres é atribuído à 

realização do Simpósio Internacional de Escultura em Pedra, promovido pela CMP e o 

AR.CO – Centro de Arte de Comunicação Visual, uma reconhecida associação cultural 

sem fins lucrativos dedicada ao ensino e à experimentação artística em Lisboa. Este 

simpósio nasceu do esforço da CMP em requalificar o seu espaço urbano, através de um 

formato mais inovador do que as iniciativas tradicionalmente dinamizadas por si (Abreu 

2005). Não sendo por acaso que Paulo Vallada (1924-2006), então presidente da 

Câmara Municipal do Porto, sublinha que neste evento os escultores foram convidados a 

produzir um “acto de livre expressão do poder criativo” para o espaço público (AR.CO 

1985). 

https://3.bp.blogspot.com/-DaGGQWpoSbI/W_QxxdacS6I/AAAAAAAAJz4/Ey-8yKirOPk7G1isDqkqeoLMchGcmatYACLcBGAs/s1600/Imagem+3.jpg
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Imagem 4: Participação de artistas na produção de arte pública na cidade do Porto, entre 1810 e 2017. Fonte: 

Mapa de Arte Pública do Porto. 

 

As obras de Mutal, ambas “Sem título”, encontram-se no Jardim Paulo Vallada, a 

escultura de Vieira, “Sem título”, está nos jardins do Palácio de Cristal e “As Sete Partidas 

do Mundo” de Costa Cabral no Largo de António Cálem. Apesar de a década de 1990 

também reflectir uma intensa actividade de produção e instalação de esculturas na 

cidade, com vinte e seis obras realizadas por dezassete artistas, apenas uma foi 

produzida por uma mulher, neste caso, Clara Menéres. Em 1993, a Fundação Friedrich 

Ebert encomendou a esta artista o “Monumento a Willy Brandt”, que se situa na Avenida 

do Marechal Gomes da Costa e que contou com a colaboração do arquitecto Clemente 

Menéres Semide (n.1963). 

A produção e instalação de obras de arte pública no Porto no século actual conta para já 

com quarenta e nove obras. Oito são de artistas mulheres. A partir do ano 2001, o MAPP 

aponta três trabalhos instalados por ocasião de Porto Capital Europeia da Cultura, 

nomeadamente, “For a New City – Para uma Cidade Nova”, de Maria Nordman, “Plantoir 

[Colher de Jardineiro]”, de Claes Oldenburg (n.1929) e Coosje Van Bruggen, ambos no 

Parque de Serralves, e o conjunto escultórico “Treze a Rir uns dos Outros”, de Juan 

Muñoz (1953-2001) nos jardins da Cordoaria. Aparentemente na definição de arte pública 

da CMP enquadram-se duas obras que estão localizadas nas instalações da Fundação 

de Serralves e que só podem ser visitadas mediante aquisição de bilhete. Existem ainda 

outros três trabalhos de artistas mulheres instalados na cidade por iniciativa privada e um 

trabalho por iniciativa municipal. As encomendas do Boavista Futebol Clube aos artistas 

José Rodrigues (1936-2016) e Ana Carvalho que resultou na escultura “Panteras” (2001); 

do Hotel Sheraton a Ana Carvalho que se materializou no “O Guardião” (2004); e a do 

https://4.bp.blogspot.com/-dPM4pTOigco/W_Qx2RgufbI/AAAAAAAAJz8/60oZVKmm2zEjFz60_DgamQ1tm_NBzLrOQCLcBGAs/s1600/Imagem+4.jpg
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restaurante Steak’n Shake a Joana Vasconcelos que executou um painel cerâmico para a 

sua fachada lateral, em 2017. As Câmaras Municipais do Porto e de Matosinhos 

encomendaram a Janet Echelman, a propósito da requalificação urbana viabilizada pelos 

Programas Polis, um projecto que deu origem à instalação “She Changes” (2005) na 

Rotunda da Foz (Porto 2017). 

Através do MAPP, podemos compreender que os incentivos mais comuns para a 

produção de arte pública realizada por mulheres são fruto de encomendas de 

associações, da CMP e de convites à participação em simpósios, enquanto que a maioria 

das solicitações aos artistas homens, vieram ainda do Estado e de alguns grupos 

políticos. Os três simpósios que deram a origem a obras instaladas na cidade do Porto 

foram o de 1985, já mencionado, o Simpósio de Escultura Soares da Costa, realizado no 

Campo 24 de Agosto, em 2010, e o Simpósio de Escultura em Granito realizado no 

Jardim das Virtudes, em 2013, os dois últimos promovidos pela Cooperativa Árvore 

(Abreu 2013: 11), onde apenas foram convidados a participar artistas homens. 

A “desatenção” que curadores, directores e personalidades ligadas às artes plásticas em 

geral, têm dado à actividade de artistas mulheres tem sido analisada por diversas 

historiadoras e investigadoras. Estas frequentemente concordam que apesar dos 

desafios profissionais comuns a ambos os gêneros, para as mulheres há muito mais 

barreiras a serem superadas (Esteves & Castro 2003; Robinson 2015). Também o 

reduzido número de referências historiográficas sobre as práticas artísticas das mulheres 

na história e crítica da arte em Portugal é, ainda, de acordo com Filipa Vicente (2012), a 

forma mais frequente de defender a ideia de que a relação de gênero não interfere na 

identidade nem na prática das artistas. Constatamos que as restrições sociais impostas 

às mulheres, tais como a necessidade de escolher entre o trabalho e a família, a pouca 

aceitação das mulheres profissionalmente obstinadas, a pouca aceitação das que optam 

por se manter solteiras e das que não concretizam uma maternidade continuam fortes. 

Não é à toa que Marina Abramovic (n.1946) menciona, em entrevista ao 

jornal Tagesspiegel, em 2016, que ter filhos teria sido um “desastre” para sua carreira de 

artista plástica (s/autor 2016). Filipa Vicente nota outro aspecto que tende a reflectir uma 

desvalorização da produção artística da iniciativa de mulheres. Segundo a autora, o uso 

do termo “mulher-artista” esteve durante muito tempo imbuído de preconceito, pois 

referia-se “a generalizações por parte da crítica em relação à criação artística feminina – 
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uma mulher-artista tendia a representar ‘as’ mulheres artistas, enquanto um homem 

artista representava-se apenas a si próprio” (Vicente 2016: 16). 

Lembramos que embora fosse permitido às mulheres participar em exposições 

promovidas pela Academia Portuense de Belas-Artes, somente em 1881 é que foram 

aceites enquanto estudantes de pleno direito nesta instituição. Contudo, o “pleno direito” 

pressupunha algumas ressalvas. Por exemplo, era-lhes vedada a participação nas aulas 

de modelo nu, o que, por sua vez, produzia uma série de limitações no desenvolvimento 

do seu conhecimento e prática na representação figurativa. Os incentivos que levariam as 

mulheres a dedicar-se à escultura eram ainda menores. Este ofício que exige trabalhar 

com materiais geralmente pesados e que requerem grande esforço físico, não era 

considerado apropriado para o “sexo frágil” (Nochlin 1989: 166). Susana Moncóvio indica 

que estes impedimentos também contribuíram para a fixação da “categoria de ‘amadora’ 

na base do processo de construção social da figura da ‘mulher artista’” (2016: 135). Uma 

análise à participação de mulheres artistas e de homens artistas no MAPP traz à luz, 

portanto, esta realidade cruel à qual muitas artistas têm sido submetidas. 

 

Realidade cruel 
 
Estamos diante de um mapa-roteiro realmente crédulo? Pensamos que sim, e confiante 

na promoção de uma narrativa florescente da cidade, sem perceber que as vozes 

ausentes estão a falar mais alto. Embora reconheçamos o importante empenho da 

Câmara Municipal do Porto em impulsionar a presença das artes plásticas na cidade, o 

MAPP tal como está trouxe à luz do dia, sem ter sido essa sua intenção, algumas 

questões que nos aventurámos a reflectir. Pensamos que a criação de um mapa-roteiro 

de arte pública pode ser uma boa oportunidade para produzir um documento mais 

flexível, interactivo e agregador sobre o património de uma cidade. Um documento que 

contribua simultaneamente para três debates. 

 

o debate do conceito de arte pública 
 
Será que impulsionar uma aproximação das mulheres artistas à cidade não contribuirá 

para avançar com uma representação mais síncrona com a “memória das gentes, das 

histórias do trabalho e das lutas” (CMP 2017) da diversidade dos membros da sua 
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sociedade? Pensamos que a morte prematura de Paulo Cunha e Silva, em 2015, pode 

ter adiado o desenvolvimento de um conceito de arte pública onde “o funcionamento real 

da cidade é debatido” (Mari 2001) e a cidade “redescoberta” (Sociedade Porto 2001). 

Contudo, pensamos que se a CMP continuar a apoiar práticas artísticas, como as que 

encontramos em “Memória Amassada” (2004-15) de Dalila Gonçalves e em “She 

Changes” de Janet Echelman, estará a fazer um contributo admirável para ampliar o 

conceito de arte pública em Portugal (imagens 5 e 6). 

Imagem 5: “Memória Amassada” de Dalila Gonçalves. Foto: Mariana Morais. 

Imagem 6: “She changes” de Janet Echelman. Fonte: Câmara Municipal de Matosinhos. 

 

o debate dos conceitos de cidade e cidadania 
 
Para quem se dirige o esforço produzido pela CMP para organizar este mapa-roteiro? O 

MAPP apresenta uma imprudência pouco condizente com o empenho da CMP na 

promoção de eventos como o Fórum do Futuro (também da iniciativa de Cunha e Silva), 

cujo objectivo passa por “reflectir sobre questões fundamentais para as sociedades 

contemporâneas” (Fórum do Futuro 2014). Na verdade, o MAPP reúne várias obras 

produzidas e instaladas durante e de acordo com o regime ditatorial sem contextualizar 

historicamente esses objetos. O MAPP está mais próximo dos convencionais roteiros 

turísticos (CMP 1949; 1996; 2000; 2001; 2002; 2003; 2008; 2010) do que de um “museu 

a céu aberto”. 

 

o debate para a igualdade entre gêneros e um reconhecimento das artistas 
 
É certo que a CMP, em conjunto com a Câmara Municipal de Matosinhos, tem alguma 

iniciativa em resgatar a memória de artistas como Aurélia de Sousa (1866-1922) (Vicente 

2016). Fora isso é evidente que os números do Mapa de Arte Pública do Porto não são 

promissores. Pensamos que é primordial prestar atenção para a produção de arte pública 

a partir do novo paradigma que se está a formar, cada vez mais plural e menos 

universalista e não-binário. Precisamos atentar para o trabalho de mulheres, como Rosa 

Kliass (São Paulo, 1932), Maren Hassinger (Los Angeles, 1947) ou Huma Bhabha 

(Carachi, 1962) com a consciência de que os seus percursos espelham as suas lutas. 
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Anexo 3 

 
Gráfico 1: Quantidade de obras da arte pública instaladas no Porto a cada década. 

 
Gráfico 2: Identificação do gênero dos artistas das obras contabilizadas do Gráfico 1. 

 
Gráfico 3: Quantidade de artistas homens e mulheres por década. 
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Gráfico 4: Formas de aquisição das obras aos artistas homens e mulheres nos anos 1980. 

 
Gráfico 5: Formas de aquisição das obras aos artistas homens e mulheres no século XXI. 
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Anexo 4 

a) Tabela das Mulheres Sem Cabeça 
 
Ano Artista Obras Material Encomendado por Local 

1960 Barata Feyo [Esboço] 
Doutrina Granito Esboço para obra no 

palácio da justiça FBAUP 

1985 Autor 
Desconhecido Sem título Granito  Jardim de São Lázaro 

1985 João Cutileiro O Torso Mármore Simpósio de escultura 
em pedra de 1985 Jardim de São Lázaro 

1969 
Maria Irene 
Marques da 
Silva 

Figura 
Feminina Mármore 

Prova de fim do curso 
complementar de 
escultura 

FBAUP 

 
b) Tabela das Não-Mulheres 
 
Ano Artista Obras  Material Encomendado por Local 

1992 José 
Rodrigues 

O Anjo 
Protetor Bronze Mercado Abastecedor do 

Porto 

Mercado 
Abastecedor do 
Porto 

2017 Julião 
sarmento 

Self-Portrait as 
a fountain (Fat 
chance Bruce 
Nauman) 

Bronze, 
betão e 
água 

Águas do Porto 
Águas do Porto, Rua 
do Barão de Nova 
Sintra, 285 

1947 Álvaro de Brée A Arquitectura Granito 

Exposição 15 anos de 
Obras Públicas, no âmbito 
do Congresso Nacional de 
Engenharia e Arquitectura 
de 1948 

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 

1962 Eduardo 
Tavares 

Modelo 
Feminino Bronze Prova de agregação 

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 

1962 Gustavo 
Bastos 

Modelo 
Feminino Bronze Prova de concurso para 

professor 

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 

1952 Fernando 
Fernandes 

A Lógica e o 
Silogismo Bronze Prova de fim do curso 

complementar de escultura 

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 

1953 
Alfredo 
Queiroz 
Ribeiro 

Figura 
Reclinada Calcário  

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 
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1972 José 
Rodrigues 

Modelo 
Feminino Bronze Prova de agregação para 

professor 

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 

1865 Soares dos 
Reis 

Modelo 
Feminino Bronze 

Modelo que serviu para a 
execução da estátua 
"saudade" 

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 

1954 Lagoa 
Henriques Lírica Cimento 

pintado 
Prova de fim do curso 
complementar de escultura 

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 

1953 Gustavo 
Bastos O Repouso Cimento Prova do curso de 

escultura 

Faculdade de Belas 
Artes da 
Universidade do 
Porto 

1955 Sousa Caldas Baixo-relevo Granito  

Antiga Escola 
Secundária de 
Soares dos Reis, 
Rua de Dom João 
IV, Rua da Firmeza 

1947 Eduardo 
Tavares A Geometria Granito  

Antiga Biblioteca 
Popular de Pedro 
Ivo, Praça do 
Marquês de Pombal 

1965 Charters de 
Almeida Maturidade Bronze e 

Granito 

Aquisição da CMP da 
ESBAP, por meio das 
Exposições Magnas 
(Abreu, 2005) 

Rua de Sá da 
Bandeira 

1947 Américo Braga Sem título Cimento  
Cinema Batalha, 
Praça da Batalha 

1927 Sousa Caldas Sem título Betão 
armado  

Antigos Grandes 
Armazéns 
Nascimento, Rua de 
Santa Catarina, Rua 
de Passos Manuel 

1915 

Diogo de 
Macedo A Dor, o Ódio, 

a Bondade e 
o Amor 

Betão 
armado  

Teatro Nacional de 
São João, Praça da 
Batalha Sousa Caldas 

1914 Bento Cândido 
da Silva 

Mercúrio e 
Flora - 
Comércio e 
Agricultura 

Betão 
armado  Mercado do Bolhão 

1955 

Henrique 
Moreira 

O Triunfo da 
Indústria bronze  

Rua de Sá da 
Bandeira 

David Moreira 
da Silva 
Maria José 
Marques da 
Silva 

1940 Henrique 
Moreira Baixo relevo Betão 

armado  

Teatro Rivoli, Praça 
de Dom João I, Rua 
do Dr. Magalhães de 
Lemos 
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1957 Henrique 
Moreira Cariátides Granito  

Cámara Municipal 
do Porto 

1930 Henrique 
Moreira As Províncias Granito  

Antigo Edifício do 
Jornal O Comércio 
do Porto, Avenida 
dos Aliados, 107-133 

1929 

Henrique 
Moreira A Juventude - 

Menina Nua 
Calcário 
e bronze 

Concurso da Câmara 
Municipal Avenida dos Aliados Manuel 

Marques 

1924 

José Marques 
da Silva 

O Génio da 
Independência
, o Seguro da 
Vida e o 
Acidente de 
Trabalho 

Bronze e 
betão 
Armado  

Edifício A Nacional, 
Praça da Liberdade Sousa Caldas 

1934 Sousa Caldas 

A Majestade 
Ladeada de 
Hermes e 
Deméter e o 
Trabalho e a 
Proteção 

Bronze e 
Granito  

Banco de Portugal, 
Praça da Liberdade 

2011 Bruno 
Marques República Bronze e 

granito 
Fundação Engenheiro 
António de Almeida Praça da República 

1904 António 
Teixeira Lopes Flora Bronze e 

granito  Jardim da Cordoaria 

2012 Francisco 
Simões 

Amores de 
Camilo 

Bronze e 
granito 

Doada à Câmara Municipal 
do Porto pelo escultor 

Largo do Amor de 
Perdição, Rua da 
Cadeia da Relação 

1926 João da Silva Júlio Dinis Bronze e 
granito 

Subscrição Pública aberta 
pela Faculdade de 
Medicina em 1923 (Abreu, 
2005) 

Largo do Professor 
Abel Salazar 

1961 Barata Feyo 

As Fontes do 
Direito - O 
Direito Natural, 
O Costume, A 
Lei, A 
Jurisprudênci
a e A 
Doutrina 

Granito Palácio da Justiça do Porto 

Palácio da Justiça 
do Porto, Campo 
dos Mártires da 
Pátria 

1960 Leopoldo de 
Almeida A Justiça Bronze Palácio da Justiça do Porto 

Palácio da Justiça 
do Porto, Campo 
dos Mártires da 
Pátria 

1960 Euclides Vaz Justiça e 
Juízes Granito Palácio da Justiça do Porto 

Palácio da Justiça 
do Porto, Campo 
dos Mártires da 
Pátria 

1888 Albert-Ernest 
Belleuse 

Fonte das 
Ninfas Ferro  

Jardins do Palácio 
de Cristal 

1895 
Mathurin 
Moreau 
(atribuição) 

Estações do 
Ano - A 
Primavera, o 
Outono, o 
Verão, o 
Inverno 

Ferro e 
granito  

Jardins do Palácio 
de Cristal 
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1898 António 
Teixeira Lopes A Dor Bronze  

Jardins do Palácio 
de Cristal 

1956 Sousa Caldas Ternura Bronze  
Jardins do Palácio 
de Cristal 

1865 Autor 
Desconhecido Amazónia Ferro  

Jardins do Palácio 
de Cristal 

c.1865 Autor 
Desconhecido 

Figuras da 
Concha 
Acústica 

Ferro e 
granito  

Jardins do Palácio 
de Cristal 

1985 Pedro Ramos Sem título Ardósia Simpósio de escultura em 
pedra de 1985 

Jardins do Palácio 
de Cristal 

1985 Vítor Ribeiro Mulher Mármore Simpósio de escultura em 
pedra de 1985 

Jardim da CCDR-N - 
Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Norte, 
Rua da Rainha de 
Dona Estefânia 

c.1980 João Cutileiro Meninas Mármore Edifício Aliança Seguradora Rua do Campo 
Alegre, Ageas 

1963 Barata Feyo 

Esculturas da 
Ponte da 
Arrábida - O 
Génio 
Acolhedor da 
Cidade do 
Porto, O 
Génio do Rio 
Douro, O 
Domínio das 
Águas pelo 
Homem, O 
Homem na 
sua 
Possibilidade 
de Transpor or 
Cursos de 
Água 

Bronze  Ponte da Arrábida 

1953 Dario 
Boaventura 

A Menina e a 
Foca Cimento 

Aquisição da CMP da 
ESBAP, por meio das 
Exposições Magnas 
(Abreu, 2005) 

Jardim do Passeio 
Alegre 

1934 
Alberto Ponce 
de Castro 

Monumento ao 
Esforço 
Colonizador 
Português 

Granito 
I Exposição Colonial 
Portuguesa, nos Jardins do 
Palácio de Cristal 

Praça do Império 
Sousa Caldas 

1987-
1988 

José 
Rodrigues 

A Ferreira de 
Castro - <<A 
Selva>> 

Bronze 

Associação Internacional 
dos Amigos de Ferreira 
Castro em comemoração 
do cinquentenário da 
publicação do A Selva 

Avenida de Dom 
Carlos I 
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Sem 
data 

Autor 
desconhecido 

Modelo 
Feminino Granito  

Faculdade de Belas 
Artes do Porto 

1912 Autor 
Desconhecido 

Nossa 
Senhora do 
Carmo 

Granito  

Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo 

1946-
1947 

Henrique 
Moreira 

Nossa 
Senhora da 
Conceição e 
Anjos 

Granito  

Igreja Paroquial 
Nossa Senhora da 
Conceição, Praça do 
Marquês de Pombal 

 
c) Tabela das Mulheres Homenageadas 
 

 
d) Tabela das Mulheres Artistas 
 
Ano Mulher 

artista Obras Material Encomendado por Local 

1909-
1952 

Maria José 
Marques da 
Silva 

Monumento aos 
Heróis das Guerras 
Peninsulares 
(coautoria) 

Bronze e 
granito 

Concurso do Ministério 
de Negócios da Guerra 

Praça Mouzinho 
de Albuquerque 
(Rotunda da Boa 
Vista) 

1955 
Maria José 
Marques da 
Silva 

O Triunfo da Indústria 
(coautoria) Bronze  

Rua de Sá da 
Bandeira 

1971 Irene Vilar Garcia de Orta Mármore 
de lioz  

Largo de Tomé 
Pires 

1980 Irene Vilar Luís de Camões Bronze e 
granito 

Encomendado, em 80, 
pela CMP no âmbito das 
Comemorações do IV 
Centenário da morte do 
poeta. Inaugurado em 81. 

Avenida do Brasil 

Ano Artista Obras-
homenagem Material Encomendado por Local 

1898 
Francisco da 
Silva 
Gouveia 

Beatriz de 
Portugal Bronze  

Faculdade de Belas 
Artes do Porto 

1952 Leopoldo de 
Almeida 

Guilhermina 
Suggia 

Bronze e 
granito  

Conservatório de 
Música do Porto 

1954 Sousa 
Caldas 

Carolina 
Michaëlis 

Bronze e 
granito 

Comissão de antigas alunas 
de Carolina Michaelis 

Escola Secundária 
Carolina Michaëlis 

1951-
1954 Barata Feyo Rosalía de 

Castro 
Mármore e 
granito 

Iniciativa do Vereador 
Engenheiro Homem de Melo Praça da Galiza 

1989 Irene Vilar Guilhermina 
Suggia 

Bronze e 
granito 

Fundação do Engenheito 
António de Almeida 

Rua Tenente 
Valadim, Rua de 
Pedro Hispano 

1999 Manuel Dias Virgínia Moura Bronze e 
granito 

Vinte mulheres democratas 
do Porto com o patrocínio da 
Câmara Municipal do Porto 

Largo de Soares 
dos Reis 
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1985 Lika Mutal Sem título Granito Simpósio de escultura em 
pedra de 1985 

Jardim de Paulo 
Vallada 

1985 Lika Mutal Sem título Granito Simpósio de escultura em 
pedra de 1985 

Jardim de Paulo 
Vallada 

1985 Lídia Vieira Sem título Mármore Simpósio de escultura em 
pedra de 1985 

Jardins do 
Palácio de Cristal 

1985 
Graça 
Costa 
Cabral 

As Sete Partidas do 
Mundo 

Ardósia, 
granito e 
gravilha 

Simpósio de escultura em 
pedra de 1985 

Largo de António 
Cálem 

1987 Irene Vilar Universo 3+4 Bronze Companhia das Águas do 
Porto 

Águas do Porto, 
Rua do Barão de 
Nova Sintra, 285 

1989 Irene Vilar Guilhermina Suggia Bronze e 
granito 

Fundação Eng. António 
de Almeida 

Rua Tenente 
Valadim, Rua de 
Pedro Hispano 

1993 Clara 
Menéres 

Monumento a Willy 
Brandt (coautoria com 
arquiteto Clemente 
Semide) 

Bronze, 
aço corten 
e granito 

Fundação Friedrich Ebert 

Avenida 
Marechal Gomes 
da Costa, Rua de 
António Galvão 

2001 Ana 
Carvalho 

Panteras (coautoria 
com José Rodriges) 

Bronze, 
aço e 
cerâmica 

Boa Vista FC Boa Vista FC 

2001 Irene Vilar Anjo Mensageiro Bronze  Rua de Sobreiras 

2004 Ana 
Carvalho O Guardião Bronze Hotel Sheraton 

Hotel Sheraton, 
Rua de Tenente 
Valadim 

2005 Janet 
Echelman She Changes Ferro e 

fibra 
Câmaras Municipais do 
Porto e de Matosinhos 

Praça da Cidade 
do Salvador 
(Matosinhos) 

2015 Dalila 
Gonçalves 

Kneaded 
Memory/Memória 
Amassada 

Betão e 
cerâmica 

Programa de Arte Pública 
do Porto 

Praça de Almeida 
Garrett e Avenida 
de Dom Afonso 
Henriques 

1969 
Maria Irene 
Marques da 
Silva 

Figura Feminina Mármore 
Prova de fim do curso 
complementar de 
escultura 

Faculdade de 
Belas Artes da 
Universidade do 
Porto 

2007 Cláudia 
Ulisses Ancor I Ferro e 

tinta 

Concurso nacional 
promovido pelo Ministério 
da Cultura (DGArtes) e foi 
doada à FBAUP  em 
2011 

Faculdade de 
Belas Artes da 
Universidade do 
Porto 
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Anexo 5 

 
Fig. 1: Justina 

 
Fig. 2: Adelaide 
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Fig. 3: Mula sem cabeça 

 
Fig. 4: Sandra 



131 
 

 
Fig. 5: Carmélia 

 
Fig 6: Estudantes no ínicio do séc. XX 
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Fig. 7: Francisca 

 
Fig. 8: Isabel de Portugal 
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Fig. 9: Mafalda 

 
Fig. 10: Moema 
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Fig. 11: Sandra 

 
Fig. 12: Matilde 
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Fig. 13: Lina 

 
Fig. 14: Raquel e Larissa 
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Fig. 15: Justina 

 
Fig. 16: Ana
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