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RESUMO 
Tendo como base o cruzamento entre cultura e consumo, é proposto um trabalho que procura explorar as 

potencialidades entre o Norteshopping e o Silo Espaço Cultural, que coexistem no interior de um mesmo edifício. 

Através de uma abordagem poética é procurada a ‘redescoberta’ do Norteshopping, que representa para mim um 

espaço próximo, presente no meu quotidiano e na minha memória. Com a adaptação das noções de reapropriação e 

de ‘promenade’ é analisada a forma como o indivíduo tem alterado a sua relação com o contexto que o rodeia, num 

diálogo dialéctico entre as partes, desde a 2ª Revolução Industrial. É ainda proposta a noção ‘democracia-cultural’ 

através da actualização do papel da mediação, procurando um modelo que possa adaptar-se ao objecto de estudo, 

numa proposta prospectiva, que explore a possibilidade de ter mais do que uma galeria no interior de um shopping. 

ABSTRACT 
Based on the intersection between culture and consumption, it’s proposed a work that explores the potential 

between the Norteshopping and Silo Cultural Center, which co-exist inside the same building. A poetic approach 

seeks to rediscover Norteshopping, which is for me a familiar space, present in my daily life and in my memory. 

By adjusting notions as reappropriation and 'promenade' it is analysed how the individual has changed its 

relationship with the context that surrounds it, as a dialectical dialogue, since de 2nd Industrial Revolution. It’s also 

proposed the notion of 'cultural democracy' by updating the role of the mediator, seeking a model that can adapt to 

the study object , in a prospective proposal, exploring the possibility of having more than an art gallery inside a 

shopping mall. 
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INTRODUÇÃO 
Esta tese assenta em dois conceitos fundamentais, o de consumo e o de cultura, que se materializam na dualidade do objecto de 

investigação, situado do lado de fora do limite geográfico da cidade do Porto – o NorteShopping e o Silo Espaço Cultural. 

Através do estudo destes dois espaços – e dos cruzamentos entre eles – pretende-se perceber as dinâmicas aí estabelecidas e as 

potenciadas que se activam com a existência de dois pólos com forças díspares, de consumo e cultura.  

É proposto o estudo entre estas duas tipologias de espaço, tendo como elementos fundamentais estes dois exemplares que co-

existem no interior de um mesmo edifício.  

A eleição destes espaços faz-se por dois motivos distintos. Por um lado, é assumida a sua relevância no estudo dos 

cruzamentos entre espaços de cultura e de consumo e, por outro, é valorizada a dimensão afectiva (e quase familiar) que se 

estabelece entre mim e os referidos espaços.  

Relativamente ao primeiro ponto referido anteriormente, é incontornável a importância do Norteshopping na ‘história’ das 

grandes superfícies de comércio em Portugal. Surge em 1998, correspondendo a uma ampliação do espaço do Continente de 

Matosinhos que, por sua vez, teria sido o primeiro hipermercado em território nacional, e berço da empresa Sonae, desde 1985.  

No que toca ao Silo Espaço Cultural e à dimensão cultural do espaço, é importante referir a sua inovação perante outros 

modelos existentes. Fruto de uma parceria entre a Sonae e o arquitecto Eduardo Souto Moura, este espaço vai ocupar o interior 

de um silo estrutural a que se agarram duas rampas paralelas e aspiraladas que servem a mobilidade automóvel no acesso à 

cobertura (e o seu inverso).  

Por último, importa referir a importância da co-ligação entre os espaços para esta tese, por constituir uma configuração 

singular, em que o Silo se localiza ‘dentro mas fora’ do Norteshopping. A relação espacial pouco nítida permite ao Silo, por 

um lado, servir-se das infra-estruturas do shopping e, por outro, construir uma identidade particular porque se destaca em 

relação ao corpo principal, estabelecendo uma existência ‘no limbo’ da fachada do Norteshopping. 
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No que toca ao segundo motivo de eleição deste objecto de estudo, é valorizada a história vivenciada dos espaços na minha 

memória, a minha proximidade a eles e a forma como o cruzamento entre os espaços se estabelece para mim enquanto 

construção poética individual. Por outro lado, são ainda despertadas novas dimensões do meu passado na análise destes 

espaços, nomeadamente a minha formação base em arquitectura. Desenvolve-se com isto uma aproximação esquemática ao 

objecto de estudo, a partir de um afunilar territorial, que oscila entre o ocidente e o objecto de estudo – o Norteshopping e o 

Silo Espaço Cultural. 

Interessa esclarecer que nesta tese é tomada a decisão de utilizar a expressão ‘shopping center’, procurando remeter para uma 

versão mais ‘estrangeira’ do termo. Este shopping center é, nesta tese, uma estrutura hiper formato, que vulgarmente sai do 

centro da cidade tradicional, localizando-se em espaços mais periféricos e perto dos acessos de trânsito acelerado. É por norma 

inaugurador de novas centralidades e contentor de marcas que se repetem entre outros elementos da mesma tipologia. Interessa 

ainda referir que, temporalmente, esta tipologia de shopping center é inaugurado em Portugal a partir da segunda metade dos 

anos 1990. 

Uma outra questão importante prende-se com o tratamento gráfico do objecto a que a tese corresponde. Toma-se a decisão de 

tratar devidamente esta peça, tornando-a apelativa ao seu manuseamento, uma vez que a ‘imagem’ representa um aspecto 

fundamental para os conceitos abordados nesta tese, de consumo e de cultura. Deste modo, procurando um encaixe entre os 

conceitos e o objecto de estudo, opta-se pela adopção de um dossier quadrado, que assume o formato da planta do 

Norteshopping + Silo Espaço Cultural.  

Em termos de conteúdos, estruturalmente esta tese encontram-se dividida por três partes, a Parte I, a Parte II e a Parte π.  

A Parte I corresponde ao enquadramento teórico dos conceitos de cultura e de consumo e de um contexto particular, 

enquadrado segundo uma perspectiva ocidental, que se articula entre o olhar europeu e o norte-americano. Esta Parte I é 

introduzida pelo mapeamento esquemático do território ocidental entendido entre a América do Norte e a Europa.  

Num ponto intermédio entre as partes I e II, a que chamo “---Entre Linha---“ é proposta uma transição gráfica para o 

enquadramento sobre a cidade do Porto, sugerindo um zoom in sobre os conceitos e o território. 

A Parte II corresponde à abordagem empírica. Inicialmente, é proposta a relação entre os conceitos explorados e o objecto de 

estudo, através de uma análise objectiva dos espaços. Tendo em conta a Área Metropolitana do Porto, é apresentada 
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seguidamente uma síntese de espaços que apresenta a articulação entre consumo e cultura. Por fim, estabelece-se a 

particularização do objecto de estudo através de diferentes aproximações formais e conceptuais que compõem diversos 

formatos de exercício empírico. Na Parte II é proposto um esquema gráfico que recai sobre o corpo do Norteshopping e do 

Silo.  

Num ponto intermédio entre a abordagem empírica e a Parte π, a que chamo “Fim de Linha”, é proposta uma transição gráfica 

para o formato que detém a tese, com um endireitar da planta esquemática do Norteshopping + Silo e com uma certa 

abstracção da forma, nomeadamente com o esvaziar do seu interior. 

Uma última parte, a que chamo de Parte π, apresenta um ‘diário fragmentário’, com uma abordagem mais abstracta (ou 

irracional, para a qual remete a aplicação de π). Esta parte do trabalho é constituída por textos paralelos desenvolvidos por mim 

que representam pensamentos, angústias e formulações que possuem uma grande força no início da investigação e que, com a 

focalização sobre o objecto de estudo, se vai perdendo. Graficamente, para esta Parte π, é proposta uma imagem pixilizada 

sobre o Silo. A própria imagem é um fragmento de um painel publicitário a este espaço existente no seu corredor de acesso. 

Através do tratamento gráfico desta tese é, por um lado, procurada uma correspondência formal entre o objecto de estudo e o 

enquadramento (progressivamente) afunilado do território e, por outro, também uma correspondência conceptual que aclama a 

importância da imagem para os conceitos abordados, seguindo a lógica de todo o objecto da tese. 

O enquadramento progressivamente afunilado do território, traz ainda implícitas duas questões fundamentais. Por um lado, 

procura apelar a uma dimensão poética que se cruza com uma escrita mais pessoal e, por outro, compreende também um 

‘exercício de arquitectura’ de zoom in, desde uma panorâmica geral até ao objecto de estudo. Através da referência a estes dois 

aspectos pretendo enunciar dois pilares essenciais, não só na estruturação desta tese mas presentes na minha vida, em geral, a 

escrita e a arquitectura. 

Relativamente aos objectivos desta tese, estes centram-se na exploração do cruzamento das dinâmicas existentes entre 

consumo e cultura. Pretende-se com o objecto de estudo, pensar a acessibilidade à cultura e ao consumo, através de uma 

aproximação histórica e, posteriormente, de uma abordagem empírica.  

É pensado, desde logo, se poderá o Silo Espaço Cultural constituir um espaço diferente, que extrapole a sua dimensão de 

galeria de arte para uma comunidade mais abrangente. Esta questão centra-se na proximidade do Silo ao público do 
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Norteshopping. Por outro lado, a sua subtileza em relação à superfície comercial permite-lhe adquirir uma identidade própria, 

como um elemento de excepção. Estes dois elementos de proximidade e de excepção do Silo Espaço Cultural são centrais para 

esta tese. 

Relativamente ao Norteshopping é valorizada a memória de uma história que possuo em comum com ele. Aquilo que 

proponho é a redescoberta do espaço, através de novas aproximações e de perspectivas alternativas que impulsionem novos 

pontos de vista, à partida desconhecidos. Pretende-se ainda repensar as dimensões de proximidade e de excepção, que referia 

em relação ao Silo. A sua ‘excepção’ reside na importância que o Norteshopping tem, desde sempre, para a sua comunidade e 

a sua ‘proximidade’ constante em relação ao meu quotidiano. 

O cruzamento entre estes dois espaços serve-me para pensar a ideia de ‘democracia-cultural’ proposta nesta tese, como 

actualização da noção de Democracia Cultural de J. T. Lopes, centrada na reconversão do papel de mediação. Pretende-se 

explorar a dimensão de ‘democracia-cultural’ como elemento de acesso, propondo um encurtar barreiras e limites entre os 

espaços, bem como entre os elementos de uma mesma comunidade. 

A questão do acesso é introduzido no texto através da ideia de ‘promenade’, que constitui um elemento central para esta tese e 

que cruza todo o texto. Esta ideia de ‘promenade’ (da autoria de Le Courbusier relativamente à espacialidade arquitectónica) é 

utilizada para caracterizar o percurso dialéctico entre o indivíduo e o contexto em que se insere. Na sua aplicação aos espaços 

que compõem o objecto de estudo, serve-me ainda para abordar poeticamente as estratificações dadas com as dimensões de 

cultura e consumo. 

Uma outra noção fundamental é a ideia de ‘reapropriação’ (da autoria de D. Miller) que surge associada às dimensões 

simbólicas do consumo e centrada na particularização dos bens de consumo por parte de cada um dos indivíduos enquanto 

consumidor. A reapropriação é central para esta tese, na medida em que a conjugo com a ideia de ‘promenade’, nomeadamente 

na ‘redescoberta’ do shopping,  

Ainda à luz da ideia de reapropriação pretende-se explorar de que forma pode a proximidade entre os dois espaços constituir 

um benefício para a sua comunidade que se traduza num espaço de novos impulsos de pensamento e acção, através do fomento 

de novos públicos e de novas práticas reflexivas. 

Metodologicamente, esta tese compreende diferentes aproximações ao objecto de estudo.  
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Numa primeira abordagem, a observação e registo escrito – a que corresponde a Parte π, nomeadamente – ocupam um papel 

central. Existe como que um diário onde coloco as minhas inquietações e onde relaciono os problemas de investigação que vão 

surgindo com questões da minha vida pessoal. Esta escrita vai mudando o seu carácter até atingir algum rigor, de onde saem 

alguns artigos que fui publicando.  

Paralelamente este processo mais individual, vai sendo alternado com algumas entrevistas e conversas que vou tendo, 

nomeadamente com o galerista do Silo Espaço Cultural, o Nuno Sarmento. Estas conversas são de tal forma despoletadoras de 

novas questões e perspectivas, que lhes dedico um dos exercícios empíricos.  

Uma outra pessoa com quem conversei é a responsável pelo programa de arte pública em centros comerciais, a Sónia da 

Rocha. Existiu apenas uma conversa em pessoa, sendo que as restantes aconteceram por e-mail ou telefone. Não considerei 

categoricamente o seu contributo, muito preso a referências internacionais da arte pública e a um doutoramento em arte 

contemporânea que a própria se encontra a fazer.  

Outras conversas soltas foram importantes e alvo de reflexão da minha parte, como (evidentemente) as que tive com a  Alice 

Duarte, a Catarina Martins, o José Paiva, a Inês Moreira, o Álvaro Domingues, e outras que travei há anos e que resgatei para 

esta tese agora nos meus pensamentos, como as que tive com o Mário Caeiro ou o Pedro Gadanho. 

O questionário constitui uma técnica fundamental de abordagem aos públicos de ambos os espaços. Inicialmente é feito um 

questionário online, mais intuitivo, procurando perceber se o visitante tendencial do Norteshopping conhecia ou não o Silo. Em 

relação ao Silo é pensado um questionário mais estruturado, colocado em papel à disposição no local. Com este procura-se, 

entre outras questões, perceber se o visitante considera a localização do Silo uma mais valia e se gostaria de ter disponível 

outras dinâmicas entre este e o shopping. 

O registo gráfico é outra das componentes fundamentais para esta tese, nomeadamente em exercícios empíricos de 

aproximação ao Norteshopping e ao Silo. Este registo gráfico surge, em ambas as situações, como processo de caracterização 

da realidade visível. Relativamente ao Norteshopping surge num momento em que se percebe a impossibilidade de difundir as 

plantas oficiais que me foram tardiamente cedidas. Perante esta situação, decido mudar a abordagem e avançar com alguns 

esquemas a que chamo mapas cognitivos. Relativamente ao Silo, a visita à arrecadação deste espaço, despoleta um novo 

exercício que seria de análise dos elementos aí presentes e de posterior estruturação e catalogação destes. Na impossibilidade 
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de documentar o espaço e de catalogar os ‘vestígios do passado’, são feitos esquiços de memória e esquemas planificados da 

realidade que presenciei.  

Uma outra metodologia adoptada foi o registo audiovisual. Este registo estabelece-se, no entanto, de forma não autorizada. A 

impossibilidade de fotografar as frentes de loja e captação das dinâmicas de rua, despoleta um exercício com base na 

realização de algumas capturas de percursos, realizadas com o meu smartphone. 

Através da incorporação de múltiplos métodos de recolha de dados são, com esta tese, privilegiadas as dimensões 

experimentais e auto-analíticas de uma tese que se vai construindo como um processo de descoberta. 
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A Parte I desta tese constitui a sua base de sustentação teórica. Nesta parte é proposta uma abordagem poética que propõe o 

cruzamento entre os territórios conceptuais e o próprio território físico, sendo que este enquadramento territorial se estabelece 

entre o continente Europeu e o Norte Americano.   

Em termos estruturais, esta Parte I é composta por 3 diferentes capítulos. 

O primeiro capítulo procura fazer uma reconstrução histórica dos eventos que alteraram as condições de vida dos sujeitos, 

individualmente e em sociedade, desde a 2ª Revolução Industrial, com início na segunda metade do século XIX e até à segunda 

metade do século XX, mais propriamente, até aos anos de 1960/70. Pretende-se com este primeiro capítulo não só estruturar os 

alicerces conceptuais e contextuais sobre os quais assenta esta tese mas, ainda, desenvolver uma franca ilustração das 

alterações sociais e humanas introduzidas com a industrialização.  

Relativamente ao posicionamento perante os conceitos essenciais da tese, assume-se desde já um posicionamento que se 

pretende emancipar do entendimento alienador do consumo. Apesar disso não são descartados desta construção histórica 

alguns momentos críticos do conceito de consumo, considerados incontornáveis.  
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Relativamente ainda ao primeiro capítulo é importante referir que a abordagem dos eventos se faz a partir de uma dimensão 

poética construída através de um jogo de conceitos que cruza transversalmente o texto – flâneur (Baudellaire, 1863); 

promenade (Le Corbusier, 1923); juissance (Lacan, 1959). Deste modo, parte-se da ideia de ‘promenade’ para caracterizar a 

relação do indivíduo com o seu contexto. Este contexto, por sua vez, compõe-se ao longo deste primeiro capítulo, por 

diferentes formatos artísticos e culturais – a arquitectura, o urbanismo, os média, etc. – traduzindo-se na conjugação dos 

conceitos fundamentais desta tese: o consumo e a cultura.  

Temporalmente, para os capítulos seguintes, retoma-se a partir do ponto em que termina a abordagem contextual realizada no 

primeiro capítulo, ou seja, a partir dos anos de 1960/70, focando com especial ênfase os conceitos de consumo e de cultura. 

Pretende-se deste modo sublinhar a importância deste período de tempo para o estruturar dos conceitos fundamentais desta 

tese. Por um lado, é na década de 1960 que surge uma primeira abordagem à ideia de democratização cultural, e por outro, é na 

década de 1970 que se estabelece aquilo a que se dá o nome de estudos do consumo.  

Deste modo, o segundo capítulo é dedicado ao conceito de consumo, colocando em ênfase algumas das obras fundamentais 

que contribuíram para o inaugurar dos estudos de consumo, nomeadamente no âmbito da antropologia do consumo com o 

britânico Daniel Miller. 

No terceiro capítulo, são tratadas as questões relativas ao conceito de cultura, propondo uma reconstituição histórica desde o 

instaurar das políticas culturais da década de 1960, até propostas mais actuais, nomeadamente com a noção de Democracia 

Cultural proposta pelo sociólogo João Teixeira Lopes. 
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Neste capítulo é desenvolvida uma caracterização contextual da imposição dos sistemas industriais e do capitalismo, num 

enquadramento europeu, desde a segunda metade do século XIX até aos anos de 1970. Pretende-se, através da focalização 

neste período de tempo e nos eventos que o caracterizam, aprofundar de que forma os conceitos fundamentais inerentes à tese, 

consumo e cultura, se estabelecem como valores essenciais à vivência dos indivíduos em sociedade. 

Este capítulo é composto por quatro subcapítulos (ou cinco, se contarmos com este subcapítulo de introdução), dos quais os 

primeiros três se encontram encadeados por um percurso que procura caracterizar a democratização crescente no acesso aos 

espaços e aos objectos, desde meados do século XIX a meados do século XX. O quarto subcapítulo, por sua vez, sai deste 

alinhamento destacando-se enquanto reflexão sobre os momentos de crise que acompanham esta tendência para a 

democratização e de questionamento perante os sistemas de produção e capitalista.   

Deste modo, parte-se de um primeiro subcapítulo dedicado à ideia de contemplação, muito marcado ainda por um 

posicionamento burguês sobre o mundo. Nesta primeira abordagem estabelece-se a ideia central de que a contemplação seria 

uma prática apenas disponível à burguesia, correspondendo, por um lado, aos próprios níveis de instrução e educação do gosto 

e, por outro, ao próprio acesso e condicionamento físico e conceptual. 
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No segundo subcapítulo é explorado o contributo do Movimento Moderno na arquitectura, nomeadamente no que toca à 

criação de espaços de lazer e qualificação dos espaços de habitação e de trabalho. Analisa-se a forma como os períodos de 

Grande Guerra acabam por desencadear momentos de descoberta de novas concepções arquitectónicas e fórmulas para a 

salubridade e habitabilidade. Refere-se, ainda, a ideia de movimento e crença no futuro, nomeadamente com a evolução do 

automóvel e do seu impacto nas vias de comunicação e na paisagem.  

Seguindo ainda esta ideia de mobilidade e velocidade, parte-se para o terceiro subcapítulo que propõe a exploração de uma 

nova conquista no acesso à informação e (consequentemente) à opinião pública, oportunidade lançada pelos mass media. 

Fazendo a transição para o quarto subcapítulo são também referidas algumas questões de complexificação do dia-a-dia 

cognitivo e individual introduzidas por uma difusão constante e global da informação. 

No quarto (e último) subcapítulo são analisados alguns momentos de insegurança e dúvida introduzidos pelos sistemas de 

produção e pelo sistema capitalista. Por um lado, é explorado um contexto de forte dúvida relativamente ao consumo e à ideia 

de satisfação do prazer e, por outro, são analisadas algumas correntes de pensamento neo-marxista. No final, ao introduzir a 

segunda fase da Escola de Frankfurt, é dado o ponto de partida para o entendimento do elemento ‘estranheza’ como elemento 

de fomento de ideias.   

Através de uma nova abordagem conceptual, é inaugurada esta ideia de ‘promenade’ enquanto percurso dialéctico entre o 

indivíduo e o contexto em que se insere. Esta ‘promenade’ é transversal a todo este capítulo e estabelece-se no sentido de uma 

caracterização metafórica e poética da forma como o contexto se complexifica com a industrialização e globalização. Com esta 

noção pretende-se explorar como a abertura ao acesso e à liberdade de escolha vem introduzir a confusão e a dúvida. Num 

período em que não seria necessário escolher, em que à partida não haveria nem liberdade nem possibilidade de escolha e em 

que as escolhas se faziam por uma minoria sobre a totalidade (principalmente sobre os mais desfavorecidos e menos 

informados), todo o percurso de vida seria seguramente mais estável. Miserável à partida, mas estável.  

Interessa-me explorar este alargar do acesso enquanto empolar de possibilidades. Deste modo, através da vulgarização e 

generalização do acesso a produtos, espaços e informação, é proposta a análise de um novo contexto em que a própria 

banalização da oferta cultural e do consumo, se vem estabelecer. Interessa-me, deste modo, perceber a dinâmica inerente à 

democratização do acesso aos produtos, espaços e informação e relacionar esse ‘acesso’ com a possibilidade de escolha que a 

partir desse movimento é também inaugurada. 
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Através deste fio condutor que se inicia com a 2ª Revolução Industrial, pretende-se captar essencialmente esta ideia de que o 

consumo não poderá nunca reduzir-se à produção de objectos e à acumulação de mercadorias.  

Interessa-me para este trabalho, num clima dominado pela globalização, assumir uma perspectiva que não se encerra na 

dimensão de mercado e entender o leque de possibilidades que se introduz com a liberdade de acesso cultural e a liberdade de 

acesso ao consumo.  

Da Contemplação ao Consumo 

Socialmente, até à segunda metade do século XIX, observava-se um conjunto de práticas que se restringiam, de um modo 

geral, a um pequeno nicho da população. Este período demarcava-se por um sistema de fechamento à generalidade dos 

indivíduos e por um notável encadeamento entre estas práticas sociais e o próprio desenvolvimento da sensibilidade artística e 

do gosto. E se, por um lado, se observava uma quase total exclusividade por parte de um estrato social elevado no acesso físico 

à obra de arte, por outro lado, esse sistema exclusivo determinava também um fechamento no seu acesso conceptual. Ou seja, 

as práticas sociais de carácter cultural traziam implícito um conhecimento e uma sensibilidade que apenas se adquiria com a 

própria prática social. 

Associada a uma postura de privilégio sociocultural surge, pela mão de Baudelaire, em 1863, a ideia de flâneur. Tendo como 

base o verbo francês ‘flaner’1, este conceito correspondia a uma postura voyeurista de fruição do prazer um tanto ou quanto 

fútil e superficial, com a contemplação do belo, na busca de uma harmonia estético-formal. Esta ideia contemplativa associa-se 

directamente ao período da reformulação urbana parisiense e a uma noção quase imediata do que implicaria ser um ‘indivíduo 

urbano’. Esta noção, por um lado, associa-se a uma postura física de contemplação, através do deambular pela cidade, do 

observar das fachadas, das novas ruas, praças e jardins e, por outro, de uma postura mental ou conceptual, assente na 

possibilidade de conceber, no seu imaginário, um mundo com base no que esse indivíduo burguês do século XIX 

contemplava.2  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A expressão francesa ‘flaner’ significa andar ou vaguear.  
2 Nova referência à ideia de ‘flâneur’, apenas acessível à classe burguesa, referida em “Le Peintre de la vie moderne”, de 
Baudelaire, em 1863. 



 

	  
28 

Perante uma Paris suja e insalubre, a sua reabilitação vem propor a implementação de um modelo moderno, com base na 

modernidade britânica, através da abertura de grandes vias de comunicação, promovendo espaços arejados e tratados, por um 

lado e, por outro, a exclusão e segregação das classes operárias com um maior controlo sobre os movimentos populares.3 A 

reforma de Paris teve como objectivo a criação de espaços urbanos de prestígio, em que a classe burguesa passa a poder 

‘desfilar’ e mostrar-se. O proletariado é em grande parte, isolado junto das infra-estruturas industriais, sem acesso a estes 

espaços, nem física, nem psicologicamente. Pelo facto de nunca ter estabelecido essa ligação com o visível, era-lhe impossível 

aceder a tal dimensão e a ao imaginário que lhe estava adjacente. E, o mesmo tempo que quarteirões inteiros davam lugar à 

mudança, as preocupações do proletariado permaneciam as mesmas, debatendo-se com questões de sobrevivência, 

insalubridade e falta de assistência.  

Em grande parte das capitais europeias vivia-se um clima de grande miséria ditada pela desigualdade e exploração, como é 

descrito no Manifesto Comunista de Marx e Engels 4. O entendimento da desigualdade social e a vontade de mudança servem 

de mote a esta importante obra, que vem reclamar a importância do proletariado como elemento fundamental da revolução 

industrial que se traduz (inicialmente) na produção de objectos para fruição exclusiva dos indivíduos que os poderiam adquirir. 

A importância do Manifesto Comunista centra-se principalmente na forma como marca de forma drástica todo o pensamento 

desenvolvido a partir desse momento, contaminando correntes de pensamento até aos dias de hoje.  

Este período é marcado ainda pelo aparecimento dos primeiros grand magazins, como as Galeries Lafayette Haussmann, em 

Paris, que vieram encarnar a possibilidade da construção do ferro em composições arquitectónicas de grandes proporções e 

albergar no seu interior um enorme espaço comercial, nunca antes visto. Para W. Benjamin (2002), estas novas lojas de 

departamentos e galerias, eram efectivamente verdadeiros "mundos de sonho". Estes espaços vêm incorporar as duas grandes 

necessidades e possibilidades do seu tempo com o forte fomento da indústria têxtil em Paris e a notável capacidade construtiva 

do ferro. São assim estruturados aqueles que foram os primeiros grandes espaços de comércio contido em edifício fechado, ou 

ocupando a passagem entre duas vias de comércio, constituindo as arcadas ou galerias exploradas por W. Benjamim. Estes 

locais deixam de corresponder à tipologia de comércio individual protagonizado pelo comerciante/produtor de bens perecíveis, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 A reabilitação da cidade é pensada por Napoleão III – que sobe ao poder no golpe de estado de 1848. Esta reconversão da 
cidade de um modelo medieval para um modelo moderno, pela mão de Haussmann, vem combater a marginalidade e as 
barricadas do proletariado que  a organicidade do seu traçado original promoviam.  
4 O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, foi publicado pela peimeira vez a 21 de Fevereiro de 1848. 
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como no caso do mercado tradicional, e passam a corresponder a um sistema que comporta a possibilidade de emprego, o fluxo 

substancial de capital e também um acesso crescentemente generalizado a quem compra.  

Sobre este ponto, interessa reter as possibilidades introduzidas com a industrialização, não centrando a sua importância na 

produção dos objectos, mas sim no acesso mais aberto e generalizado aos espaços e bens de consumo. Seguidamente será 

analisada esta dimensão igualitária também proposta pelo Movimento Moderno na Arquitectura que visava a implementação 

de espaços de lazer acessíveis a todos.  

O Modernismo na Arquitectura 
No inicio do século XX surge, no âmbito da arquitectura o Movimento Moderno, impulsionado pela forte motivação no 

instaurar de melhores condições de habitabilidade para os principais protagonistas da industrialização, a classe operária. Este 

movimento encontra-se, portanto, impregnado de uma dimensão política singular, procurando a aplicação dos grandes avanços 

tecnológicos na arquitectura, introduzidos pela máquina, a favor da generalidade da população, promovendo assim a 

democratização dos espaços e do acesso ao consumo.  

Num tempo muito marcado pela produção em massa e por uma dimensão funcionalista dos usos, assiste-se à introdução 

gradual da dimensão do lazer no quotidiano da generalidade das pessoas. Antes deste período apenas o teatro e a folia tinham 

trazido até estas camadas a distracção de dias miseráveis. Ganhava agora terreno a ideia de que se poderia, para além do 

‘trabalho’ e do domínio privado, aceder ainda a uma dimensão pública, de lazer, através de um afastamento em relação à 

realidade e do diluir da dureza dos dias. 

Através de grandes planos de urbanização e de propostas de cidades de raiz, o Movimento Moderno equipara o lazer às outras 

duas grandes funções espaciais conhecidas anteriormente: o trabalho e a habitação.5 Apesar da forte intencionalidade social 

deste movimento, parte da obra realizada neste período persistiu até aos dias de hoje apenas no papel, uma vez que se pretendia 

privilegiar a dimensão experimental. Nos ensaios realizados, muitas das vezes era tentada a conjugação das preocupações 

sociais e o gosto pela inovação, resultando em planos fortemente utópicos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Seria ainda aqui de referir a abordagem humanista de que o homem serviria como medida para todas as coisas, inclusivé os 
seus artefactos, com o ‘modulor’ de Corbusier, uma reinvenção do Homem de Vitruvio e ainda a implementação da Bauhaus, 
que traduzem a mesma posição ideológica fortemente  igualitária.  
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No exemplo da ‘Cidade Industrial’ (1918), desenvolvida por Tony Garnier, o arquitecto utilizou como modelo a cidade de 

Lyon, propondo áreas de indústria, lazer, cultura, administração e habitação, para 35 mil pessoas. Este projecto nunca foi 

realizado, porém, persiste até aos dias de hoje como uma forte inovação, pensando na qualidade de vida dos trabalhadores e 

permitindo-lhes o acesso à melhor qualidade espacial. Em simultâneo, a tendência megalómana para fazer face a um período 

de produção industrial e de movimentos populacionais fortes, constituiu um travão à concretização dos planos, que 

necessitavam de patrocínios governamentais, estando muitas vezes associados a grandes reestruturações urbanas.  

No entanto, num panorama ditado pelas Guerras Mundiais, e pela destruição em grande escala, surgem planos governamentais 

que visavam o realojamento e a construção de uma imagem renovada. A ‘Cidade Radiosa’ (1947), de Le Corbusier para 

Marselha, pertence a esta categoria, tendo-se efectivado. Este projecto surge inserido num plano de reestruturação do pós-

guerra, promovido pelo governo francês, que visava recuperar a dinâmica da vida urbana através de um edifício monumental. 

Neste projecto, seriam valorizadas, uma vez mais, as questões de salubridade e habitabilidade, com a implementação de 

óptimas condições de ventilação e de exposição solar. 6 

A importância de Le Corbusier neste processo é considerável, tendo em conta o seu importante papel para uma crescente 

democratização conceptual, nomeadamente através da inauguração do conceito de ‘promenade architectural” 7. Esta noção 

representa como que uma democratização do conceito de ‘flaneur’ em que o arquitecto permite uma formulação actualizada da 

contemplação, aplicando-a aos espaços do objecto arquitectónico e abrindo o seu acesso muito mais generalizado aos sujeitos. 

Através de elementos arquitectónicos – como rampas, pilotis, escadas e outras encenações – é sugerido um certo condimentar 

da panorâmica construída, traduzida sempre na linguagem minimalista deste movimento e que consistia na colocação de 

elementos de abrandamento e alternância dos percursos, referenciando e diferenciando os espaços.    

Num período de democratização das condições de habitação, Le Corbusier vem assim introduzir nas suas obras esta condição, 

que torna a arquitectura, para além de habitável, também fruível aos sentidos, como uma viagem que se faz pelos percursos e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Estes seriam elementos explorados ao longo de todo o século XX, nomeadamente com as ‘super-quadras’ de Lúcio Costa em 
Brasília e outros planos levados a cabo em vários projectos de cidades brasileiras, nos anos 1970 e 1980. 
7 É importante referir a obra de Le Corbusier “Vers une architecture”, publicado pela primeira vez em 1923. Esta obra 
pretendia criar uma ruptura com o passado clássico, estabelecendo uma arquitectura que procurasse linguagem e lugar próprios 
para se expressar. Rapidamente se torna um ‘manifesto’ do Movimento Moderno.  
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que determina a natureza de cada um dos espaços numa nova dimensão, demarcada através de um diálogo constante entre a 

obra e o sujeito.  

Interessa neste ponto sublinhar o contributo do Movimento Moderno na Arquitectura para a generalização dos espaços de 

lazer. Interessa ainda reter a ideia de ‘promenade’ enquanto dimensão que se estabelece entre o indivíduo e o seu contexto.  

De seguida, será explorada a massificação dos media como contexto que se estabelece para o indivíduo enquanto dimensão 

crescentemente complexificada. Ou seja, é através de uma globalização da imagem que a nossa relação com o contexto se 

estratifica em múltiplas camadas. É aqui resgatada a ideia de ‘promenade’. 

O Mobilidade na Industrialização 
Com o estabelecer da industrialização e o expandir das capacidades técnicas e formais da arquitectura, concretizada através de 

um empolar da sua altura (nomeadamente através do uso banalizado do elevador), surge também a vontade de aplicar esse 

avanço a um território mais alargado. Tal como a máquina a vapor rasgara inicialmente a paisagem e instaurara drásticas 

alterações no quotidiano e na estruturação das cidades, também a mobilidade, agora aplicada a uma dimensão particular e 

individual, se imporia através de uma multiplicação extrema de movimentos e possibilidades.  

Este período de expansão da mobilidade é caracterizado pela banalização entre aquilo que é o transporte público sobre carris e 

a possibilidade do automóvel motorizado e individual.  Esta seria uma dimensão fortemente explorada com o Movimento 

Moderno, ambicionando novas máquinas, mais velozes e modernas, e proclamando a crença no futuro. Nos grandes planos 

urbanísticos deste período, é evidente a exploração gráfica das grandes vias de fluxo viário na paisagem, as quais implicariam 

ainda uma maior manipulação da relação espaço-tempo e fixação junto aos acessos principais.  

Para além desta ideia de movimento associado a uma dimensão física, existe também uma outra na qual o movimento de 

informação se encontra implícita. Com a propagação da imprensa de massas, são dados novos passos em direcção a uma 

democratização do conhecimento e da compreensão da vida actual. Os movimentos políticos e sociais um pouco por toda a 

Europa levam ainda a uma generalização da escolarização, o que associado à banalização da imprensa resulta num exponencial 

acesso à informação. Para Giddens (2002:30), “a imprensa foi uma das principais influências no surgimento do Estado 
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moderno e de outras instituições da modernidade, mas quando olhamos para as origens da modernidade tardia o que é 

importante é o desenvolvimento cada vez mais entrelaçado da media impressa e da comunicação electrónica.”  

A banalização desta mobilidade da informação introduz, através da ‘máquina’, uma nova dimensão, se tivermos em conta a 

ideia de ‘promenade architectural’, inaugurada por Le Corbusier. Tal como o nome indica, esta concepção referia-se 

inteiramente ao objecto de arquitectura. Com base na formulação de Le Corbusier proponho uma adaptação do seu conceito a 

um território mais vasto, no qual a relação que se estabelece entre o indivíduo e o seu contexto se caracteriza pela existência 

indissociável da máquina, seja objectivamente pelo motor, ou pelo acentuar da mobilidade, indirectamente implícita, se 

entendermos a informação também ela como fluxo. 

Se se definir, à partida, que a ‘promenade’ se traduz no diálogo que o corpo como matéria desenvolve junto da própria 

materialidade espacial, afirmando-se pela relação recíproca que ai se estabelece, na medida em que ambas as matérias se 

condicionam e se contaminam, então o que surge ao se intensificar a própria relação que aí se estabelece? 

O diálogo, dialéctica ou relação, que se afirma entre a materialidade própria e a do contexto, é percepcionada pelo indivíduo 

através da apreensão dos sentidos e da consciência racional. E este empolar da ‘promenade’ que se propõe deve-se, não só ao 

expandir do ‘architectural’ para o territorial, mas também ao agravar dessas mesmas condições de percepção: sentidos e 

consciência.  

Este (des)multiplicar do consciente assenta num acesso crescente à informação que, por sua vez, implica um entendimento 

crescentemente complexificado do contexto. A própria apreensão realizada pelos sentidos altera-se, uma vez que com a 

informação surge a publicidade, com o movimento a manipulação do real palpável e, com a técnica, o ecrã. 

O forte avanço tecnológico que se observou com a banalização da industrialização, veio introduzir o objecto que mais 

revolucionou a democratização cultural da imagem: a televisão. A invenção é precisamente contemporânea dos períodos de 

Guerra Mundial (I e II), tendo sido a imposição do aperfeiçoamento tecnológico inerente às guerras que determinou também o 

seu aprimorar.  

Com este objecto, tudo muda. O contexto em que o indivíduo se inseria, já empolado como víamos, torna-se agora legitimado 

pelo instrumento ideal de uma sustentação global. Se já com a banalização da imprensa se observava um acesso mais geral à 

informação, com a televisão é reinventada a cultura visual, para sempre. Afirma-se então uma democratização cultural da 
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imagem. Através da visão, e da possibilidade de um acompanhamento directo dos eventos, é despoletada a condição essencial 

para a criação de uma opinião pública. 

Se anteriormente se podia falar de formas de democratização espacial, conceptual e da informação, esta revolução da imagem 

vem condensar em si as diferentes abordagens anteriores, já que por si só promove a igualdade espacial – através da 

portabilidade da TV –, conceptual – através do impulso à criação de uma esfera pública – e da informação – difundindo-a de 

forma bastante uniforme pelo mundo ocidental.  

Giddens (1991), sobre o efeito ‘colagem’ imposto pela televisão refere que “a apresentação dos meios de comunicação toma a 

forma de justaposição de histórias e itens que nada têm em comum. (...) Uma colagem não é, por definição, uma narrativa; mas 

a coexistência de itens diferentes nos meios de comunicação de massa.” E acrescenta, “muitos dos eventos relatados no 

noticiário, por exemplo, podem ser experimentados pelo indivíduo como exteriores e remotos; mas muitos também se infiltram 

na actividade diária.” (1991:31) 

Para que melhor seja entendido o posicionamento do sujeito na sua relação com esta realidade, proponho uma formulação que 

se apoia novamente no diálogo entre o indivíduo e o contexto, que agora passa a estar definido no âmbito dos media. Esta nova 

forma de ‘promenade’ passa a enquadrar-se como ‘viagem’ sensitiva e racional que compreende aquilo que relaciona o 

‘sujeito’ com o seu novo ‘contexto’.  

No entanto, se tivermos em conta que a ‘promenade’ se traduz no diálogo estabelecido entre a matéria do corpo e a 

materialidade que define o espaço, percepcionada através dos sentidos e da consciência, aquilo que determina esta hipótese é 

um contexto, não mais material, mas virtualizado, um reflexo de realidade transportado para a tela. Esta porém, não deixa de 

retratar realidades e materialismos.  

E se anteriormente se sugeria um expandir da ‘promenade architectural’ para a territorial, o que é sugerido neste momento, é 

que adquira uma dimensão ‘virtual’. Os contornos daquilo a que me atrevo a chamar ‘promenade virtual’ traduzem-se no 

empolar das realidades visíveis. Com a introdução desta nova dimensão, a realidade deixa de ser aquilo que ‘vejo’ 

directamente no ‘meu’ bairro, e passa a traduzir-se no somatório de outras realidades que, a partir deste momento, entram em 

‘minha’ casa, através da televisão. Desta feita, não só a ‘minha’ realidade se complexifica através do entendimento volátil da 

vida e do indivíduo, como a ‘minha’ própria realidade passa a ser também aquela que eu vejo, fundindo-se com a minha 

própria condição.  
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Para sintetizar posso afirmar que segundo esta minha concepção, se observam diferentes formas de crescente democratização: 

uma espacial, através do acesso aos espaços de lazer; uma conceptual e sensitiva, com o acesso à melhor espacialidade 

concretizada pela arquitectura; e ainda, uma democratização da informação. A par destas tipologias de acesso crescentemente 

democratizado, surge o acesso generalizado ao objecto de produção, instaurado pelas políticas capitalistas e pelo aumento 

exponencial do poder de compra da população em geral.  

Neste ponto, importa reter a construção conceptual realizada, através da apropriação do conceito de ‘promenade’, desde uma 

dimensão ‘architectural’, passando pela territorial até à dimensão virtual.  

Seguidamente serão abordados alguns dos momentos de crise desencadeados com o sistema capitalista, desde o “Manifesto 

Comunista”. Esse é um momento de viragem deste capítulo, em que o encadeamento dado pelos subcapítulos anteriores se 

altera.  

Do Capitalismo ao Niilismo 
Paralelamente à imposição da industrialização na vida social e económica, são desenvolvidas algumas correntes de pensamento 

crítico ao sistema capitalista. Interessa para esta tese esclarecer de que forma o marxismo marcou o aparecimento destas teorias 

para, numa fase posterior, determinar o aparecimento de novas correntes de pensamento. Não se pretende fazer uma análise 

exaustiva dos temas enunciados, impondo-se apenas a necessidade de fazer referência ao contexto intelectual e ideológico no 

período decorrido entre a 2ª Revolução Industrial e os anos de 1970.  

A par do período entusiasta do Movimento Moderno na Arquitectura surge a Teoria da Deriva que importa referir como 

corrente de pensamento que explora o ‘lugar’ do sujeito no mundo, portanto, a sua ‘promenade’. Na origem da Internacional 

Situacionista, este movimento encabeçado por G. Debord (1958), aborda a ideia de percurso entrecruzado com os sentidos, 

tendo como objecto de análise a forma como o trajecto urbano se desenrola e se relaciona com as sensações que despoleta. Este 

pensamento estrutura-se tendo como instrumento diferentes tipos de estudos psico-geográficos e de mapas cognitivos, nos 

quais pequenos fragmentos espaciais surgem como recortes que se interligam com a direccionalidade (e sentido) do percurso 

em questão. Estaria na génese desta formulação a ideia de que, para além da urbanidade apreendida através dos sentidos, 

também uma dimensão pessoal e sensorial participaria na estruturação de cidade, tendo cada indivíduo a capacidade de ser 
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agente construtor do espaço. Vejo, deste modo, a Teoria da Deriva como uma forma de reivindicação da ‘promenade’ por parte 

do indivíduo, com vontade de contrapor a sua vontade perante o emergir do sistema capitalista.  

Apesar das divergentes motivações entre os movimentos, questiono a possibilidade e existência de um certo paralelismo entre 

esta ‘deriva’ de Debord e a ‘flânerie’ proposta por Baudelaire, estando consciente da radicalidade que tal comparação traz 

implícita. O que caracteriza a deriva é essencialmente um forte cariz anti-capitalista, enquanto que a ‘flânerie’ estaria 

directamente ligada a um posicionamento burguês e a um tempo em que o sistema capitalista ainda não se estabelecera. 

Interessam neste trabalho estes conceitos na sua dimensão posicional sobre o contexto, ou seja, interessa pensar a noção de 

‘promenade’ enquanto percurso relacional, entre o sujeito múltiplo, que se vai definindo consoante as suas alterações 

contextuais, e este próprio contexto que se apresenta mutável e múltiplo. Segundo esta dimensão que vou construindo 

paralelamente ao texto, as noções de ‘flânerie’ e de ‘deriva’ tocam-se no sentido em que remetem para sensações que 

constroem um discurso individual entre o sujeito e o seu contexto (que é a cidade). 

No entanto, importa frisar que o Situacionismo veio estabelecer-se como uma corrente de pensamento marcada por um vincado 

movimento artistico-político que procurava uma igualdade cultural e de género e que se conjugava com a crítica ao modelo 

capitalista, enquanto que a ‘flânerie’ constituía um processo mais superficial de contemplação. 

Fazendo antecipar os momentos de tensão política e social vividos nas revoluções de 19688 um pouco por toda a Europa, a 

Internacional Situacionista vai levar ao extremo a crítica à economia mercantilista, com um manifesto que constituía La 

Société du Spectacle (Debord, 1967). Nesta sua obra encontram-se implícitas as dramáticas preocupações com o rumo da 

sociedade, temendo a dimensão niilista do consumo. Em tom de reacção aclamava a construção do indivíduo, capaz de criar a 

sua própria condição, perante o mundo e si mesmo, com a exploração de capacidades e prazeres próprios, não dependente de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Os acontecimentos de Maio de 1968 vão marcar fortemente um período de viragem e crise na Internacional Situacionista. 
Este momento, que muitos nomeariam como principal revolução do século XX, por não ser protagonizada apenas pelas 
minorias, mas por toda a população, superando culturas, estratos sociais e económicos, vem concentrar em França, em apenas 
um mês, uma revolução que se irá viver um pouco por todo o ocidente, porém de forma mais fluida. A radicalidade observada, 
nomeadamente na concentração temporal, realizada através de greves gerais dos trabalhadores e estudantes, com barricadas e 
ocupação de espaços fabris, reclamavam essencialmente uma revolução de pensamento que virasse costas ao conservadorismo 
ditado pelo governo de Charles de Gaulle. 
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uma alienação dominante. Nesta formulação é explorado o receio da aniquilação da dimensão individual do ser humano, 

invadido de realidades e espaços que se tornam contentores de imagens anuladas na sua singularidade.9 

Na sequência do raciocínio que se fazia no subcapítulo anterior, verificam-se movimentos sociais de desconfiança perante um 

novo mundo globalizado com contornos desconhecidos. Conheciam-se apenas traços de uma sociedade pouco esclarecida (por 

exemplo, no que tocava à educação e à sexualidade) que se pretendia estabelecer como um órgão social activo e que não se 

revia nas decisões políticas do seu tempo.10 Se, por um lado, se reivindicava uma emancipação sexual, a igualdade racial e de 

género, por outro, o fomento fértil da imagem associada ao sistema capitalista – no empolar da publicidade e dos espaços de 

consumo –  parecia querer alienar a população das suas reais preocupações.   

A par dos movimentos políticos e sociais do final da década de 1960, estabelece-se também um período paralelo de 

investigação médica das condições introduzidas pelo mundo global nas questões de identidade dos indivíduos. É o caso da 

Psicanálise, que é retomada neste período pela corrente estruturalista, nomeadamente com Lacan. Uma vez mais, não interessa 

propriamente explorar o pensamento estruturalista mas, principalmente, entender a abordagem de Lacan como uma nova forma 

de entendimento do indivíduo perante o seu contexto e quais os contornos da sua ‘promenade’. 

A ideia de efemeridade e volatilidade implícita numa nova ordem de produção industrial e de difusão massiva da imagem vem 

associar-se a um estado de não identificação dos sujeitos  com o seu contexto.  Por sua vez, a própria volatilidade aparente do 

mundo globalizado passa a colocar o sujeito num processo constante de desmultiplicação e desdobramento de personalidade, 

com base na exigência de um dia-a-dia também ele múltiplo. Esta é a ideia inaugurada pela psicanálise, a da 

‘intersubjectividade’ que analisa um ‘eu’ múltiplo na sua relação com o(s) outro(s), também ele(s) múltiplo(s). 

Numa abordagem desenvolvida neste período pela psicanálise – e pelo pensamento estruturalista de Lacan, em 1959 – surge o 

conceito de ‘jouissance’11, ou gozo, que constituía a necessidade de ocupar a falha presente em cada ser humano com o 

projectar no ‘outro’ ou nas coisas, do vazio que em si trazia.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  “ Marx est mort, Dieu aussi, et moi-même je ne me sens pas très bien”, expressão presente num dos famosos graffitis nas 
ruas de Paris, Maio 1968. 
10 Como é o caso das manifestações contra a guerra no Vietnam, ou de situações tão mais humanas e generalizadas como a 
oposição contra o racismo ou de  apoio ao feminismo.  
11 Conceito estabelecido por Lacan em 1959. Facilmente associada a uma dimensão sexual, a ideia de ‘jouissance’ reclama a 
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A ideia de gozo encontra-se associada a uma constante busca pelo prazer12 que, perante a multiplicidade de um novo mundo 

globalizado – de bens materiais, imagens e informação –, se dilui na incapacidade do sujeito em assimilar todas as formas de 

prazer. Esta incapacidade biológica do indivíduo em suportar uma quantidade infinita de prazer traduzir-se-ia, segundo esta 

perspectiva, inevitavelmente em dor.  

A consciência de uma existência efémera, vem estabelecer-se como uma condição ‘castrada’ do indivíduo, condicionado às 

imposições de uma sociedade de consumo e de substituição constante do objecto de desejo. Junta-se a esta formulação 

estratificada do consciente a complexidade espacial que passa a compor-se por um número ilimitado de símbolos, formas e 

cores, e que exigem do indivíduo uma redefinição constante do gosto, das sensações e dos sentidos. Esta constante reposição 

implicava ainda uma indefinição permanente do sujeito perante o seu contexto.  

Interessa a esta tese pegar nesta noção de intersubjectividade do sujeito introduzida pela psicanálise, não enquanto fundamento 

teórico, mas para dar continuidade ao exercício desenvolvido anteriormente sobre o conceito de ‘promenade’. Neste caso, a 

‘promenade’ como relação do indivíduo com o seu contexto perde a simplicidade de se traduzir num simples diálogo entre 

‘mim’ e a matéria que compõe o espaço onde ‘me desloco’. Com a era capitalista, os mecanismos de abrandamento do 

percurso perdem a dimensão depurada do modernismo, complexificando a dialéctica que se estabelece entre o indivíduo e o 

espaço, ganhando uma dimensão comunicativa, onde os media e o marketing desempenham um papel crucial.  

Com isto não se pretende afirmar a passividade do sujeito mas, ao invés disso, frisar que os fragmentos discursivos constantes 

que se vêm impor com o sistema capitalista (e com o mundo globalizado) vão exigir atenção, percepção e até algum 

deslumbramento, até que se atinja um certo estado de familiaridade entre as partes – o sujeito e o contexto, mais uma vez.  

Este estado efusivo vai corresponder na arquitectura ao Pós-Modernismo que se centra na renuncia da arquitectura erudita 

desenvolvida pelo Movimento Moderno, acompanhado por uma determinante proclamação do ecrã. Posso com isto afirmar 

que o ecrã está para o Pós-modernismo, como o automóvel teria anteriormente estado para o Movimento Modermo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
liberdade e satisfação sexual, que mais tarde em 68 seria também exigido, através de uma liberdade individual e igualdade 
entre homens e mulheres.   
12 Surge neste período também uma necessidade impulsiva em assumir a sexualidade, através de uma legitimação gerada por 
manifestações que defendiam a liberdade sexual, a homossexualidade ou o feminismo. 
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A obra Learning from Las Vegas (Venturi et al., 1972) é por definição o melhor exemplo deste tempo que tem como objecto a 

dimensão comunicativa e sensitiva da cidade de Las Vegas. Nesta obra é colocado em ênfase a dimensão publicitária da cidade 

como espaço de ócio, fazendo o apelo aos sentidos e reproduzindo símbolos globais de lugares particulares, como a Torre 

Eiffel ou os canais de Veneza. O pastiche, a par dos néones cintilantes e intermitentes, parece querer reclamar o estatuto de 

território de eleição do ócio global.  

Relativamente a estas correntes de pensamento, é importante referir a Escola de Frankfurt13, onde se desenvolvia desde a 

década de 1920 uma posição estruturalista na abordagem à análise do consumo, sob uma perspectiva social. Esta instituição 

regia-se pela necessidade de uma actualização teórica que complementasse a teoria neomarxista mais comum através de uma 

conjugação interdisciplinar.14  

Interessa explorar uma segunda fase da Escola de Frankfurt que surge da sua transição para os Estados Unidos.15 A viagem 

realizada entre continentes, vai suscitar fortes controvérsias entre as duas instituições em questão – a Escola de Frankfurt e a 

University of Columbia. A perspectiva pessimista dos europeus, ainda que suavizada pelo afastamento em relação ao 

marxismo, seria inconcebível para os americanos, que rejeitavam a ideia de que os consumidores fossem vítimas passivas de 

uma cultura industrial.  

Deste modo, através da mobilidade dos autores e da forte controvérsia estabelecida pelo confronto com novas realidades e 

pensamentos, surge um período de forte formulação intelectual.  

A ‘promenade’ para este exemplo estabelece-se de forma muito mais directa em que o sujeito é (de novo) colocado em 

confronto com um novo contexto. A relação do(s) sujeito(s) com o(s) seu(s) contexto(s) torna-se neste caso multi-relacional e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Ao referir a ‘Escola de Frankfurt’, refiro-me à escola de teoria social interdisciplinar neomarxista, estabelecida a sua relação 
com o Instituto para Pesquisa Social - Institut für Sozialforschung - da Universidade de Frankfurt, fundado por Carl Grünberg 
em 1923. Aquando da abertura do instituto, ponderara-se como nome possível Instituto para o Marxismo, tendo sido esta ideia 
descartada.  
14 Como é o caso da psicanálise, filosofia existencialista, sociologia antipositivista, entre outros campos disciplinares.   
15 Com a subida de Hitler ao poder, em 1933, o Instituto para a Pesquisa Social, muda-se para Genebra, de forma provisória, e 
em 1934, para Nova Iorque. Em 1951, volta a Frankfurt, sob a direcção de Friedrich Pollock.	  A expressão que o Nacional 
Socialismo ganhava na Alemanha dos anos 20, e viragem para os anos 30, determina a necessidade de pensar a saída do país 
de origem, primeiro, e, mais tarde, o seu inevitável afastamento da Europa, de modo a preservar as ideias, os ideais e mesmo a 
vida dos seus pensadores, na sua maioria judeus. 
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principalmente transferível, através de um processo de encurtamento de fronteiras estabelecido com a globalização. Diria que, 

neste caso, esta dialéctica acompanha a ideia global imposta pelos media, porém sem os seus contornos virtualizados. A 

mobilidade do corpo efectiva-se e com ela surgem novos pensamentos que são despoletados, através de choques culturais. E as 

rupturas que se podem à partida adivinhar são acompanhadas de um processo que resulta numa própria fusão da ‘promenade’ 

em globalidade. Ou seja o movimento implícito no percurso, ou ‘promenade’, confunde-se com os próprios movimentos que a 

globalidade implica. 

Interessa reter esta ideia de desconforto perante o contexto que não é necessariamente negativo, apenas contrário a uma zona 

de conforto de origem. Gostaria de relacionar este confronto perante um contexto desconhecido, novo e aparentemente caótico 

implicado no ‘novo mundo’, com o próprio desconforto que anteriormente se implicava no conceito de ‘promenade’ nas 

abordagens situacionistas ou no estruralismo lacaniano. Posso aqui afirmar que a própria dimensão intercontinental da Escola 

de Frankfurt pode ser aqui considerado uma ilustração da ampliação de ‘promenade’. 

Gostaria de colocar em ênfase esta ideia de que o estado de choque, de desconforto e de desconfiança perante os contornos de 

um novo contexto, deixam margem a reacções de insegurança e impulsionam o escrutínio sobre o estado da situação de 

diversos ângulos.  

A saída de zona de conforto pode, porém, ser um momento de fomento de ideias, ou de efusão dos sentidos como vimos para o 

período do Pós-Modernismo na Arquitectura. Independentemente das formulações que surjam destes estados, é indiscutível 

que estes são momentos de grande riqueza produtiva, como é exemplo a obra Learning from Las Vegas, ou os avanços 

conceptuais desenvolvidos numa segunda fase da Escola de Frankfurt.  

Além disso, é indiscutível também que no mundo globalizado de hoje, temos todos um acesso mais facilitado à informação e 

que todos produzimos também uma quantidade crescente desta mesma informação. A grande divulgação dos eventos e 

avanços da ciência produzem um elevar ao infinito de outros eventos e avanços. Isso não implica que as descobertas do nosso 

tempo produzam necessariamente mais atrito e ansiedade do que outros eventos e avanços de outros tempos, mas apenas que 

são alvo de uma divulgação mais intensa. “Não penso que seja verdade que, como sugerem alguns, a era moderna seja uma era 

marcada por alta ansiedade em contraste com épocas anteriores. Ansiedades e inseguranças afectaram outras épocas além da 

nossa, e é provavelmente pouco justificável supor que a vida em culturas menores e mais tradicionais tenha um teor mais 

equilibrado que o de hoje.” (Guiddens, 1991: 37) 
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O que pretendo expor torna-se mais claro se pensarmos o sujeito como um animal e o contexto como o seu habitat. A 

estranheza implícita num habitat que muda de dia para dia provoca desconforto e até doença. Exista a falta de identificação 

desse sujeito com aquilo que o rodeia e isso cria patologias sérias e agonizantes. A verdade, porém, é que a familiaridade que 

se estabelece entre o sujeito e esse contexto de incerteza determina em si novas possibilidades.  

A forma como o sistema capitalista tem invadido nas últimas décadas a vida dos indivíduos criou no mundo ocidental uma 

globalidade e uma uniformidade dos padrões de conforto e de acesso.  

Importa sublinhar que, para esta tese, não é assumido um posicionamento teórico de contornos marxistas, porém, assumo a 

importância que esse pensamento desempenhou tanto no seu tempo como em momentos posteriores. As transformações sociais 

que lhe devemos são inúmeras, pairando ainda hoje no nosso quotidiano.  

Para este trabalho, o pensamento marxista excede esse contributo enquanto cidadã ocidental que sou, estando embrenhado em 

momentos chave da ideologia ocidental como o situacionismo de Debord ou o estruralismo de Lacan. A mim serve-me de 

instrumento para pensar esta questão fundamental do ‘bem estar’, que se constitui precisamente pela relação e equilíbrio entre 

mim - e os outros indivíduos - e o nosso contexto. Este ‘bem estar’, mais ou menos poético, que eu determino desde o início 

deste trabalho como ‘promenade’ institui uma preocupação em perceber o que é ‘ser’ animal social: do consumo e da cultura.  

Utilizo, mais do que como exemplo, como plataforma de experimentação, os espaços do Silo e do Norteshopping para testar 

estas questões de necessidade social e do confronto com um contexto de ‘estranheza’: a saída de uma galeria de arte de espaços 

de elite.  

Se inicialmente se procurava retratar a contemplação do contexto por parte de um sujeito de elite, posteriormente, colocou-se 

essa contemplação ao dispor de um público mais abrangente,  através da ‘promenade’ que se inicia com o Movimento 

Moderno e posteriormente com a democratização da imagem. 

Esta tendência para um acesso cada vez mais democrático da contemplação acompanha um contexto que também ele se 

complexifica. O consumo, a globalização e o encurtamento de fronteiras, surgem como momentos de crise que, porém, dão 

lugar ao fomentar de ideias. Não acredito que somos resultado passivo do mundo global e do sistema capitalista. Acredito, sim, 

que este contexto em constante mudança exige de nós um refinar da atenção e do gosto. E porque vejo o Norteshopping como 

um contexto de ‘desconforto’ para o Silo, entendo-o na sua condição positiva, de fomento de ideias. 







 

	  
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este capítulo é proposta uma leitura transversal sobre os autores centrais ao tópico do consumo, segundo uma perspectiva 

que rejeita as correntes marxistas tornadas dominantes, desde o final do século XIX até aos dias de hoje. Pretende-se explorar 

as alterações de pensamento que vão possibilitar uma emancipação do estudo do consumo em relação às amarras niilistas de 

uma teoria mais estruturalista. 

Deste modo, no primeiro subcapítulo é feita uma abordagem sintética de uma sequência de autores que se centram nos estudos 

do consumo. Com esta abordagem não se pretende fazer uma exploração exaustiva dos autores mas delinear uma panorâmica 

sobre a sustentação teórica do estudo do consumo.  

Relativamente ao segundo subcapítulo parte-se para uma abordagem académica do consumo enquanto construção social. 

Pretende-se neste ponto esbelecer a estabilização conceptual (e de autores) que importam na construção desta base teórica, 

centrando sobre a actualidade, desde os anos de 1970.  

O terceiro subcapítulo centra-se sobre os espaços de consumo, sendo apresentada uma perspectiva mais empírica sobre os 

shoppings, cruzando alguns exemplos portugueses com algumas referências bibliográficas.  
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Ao longo deste capítulo procura-se cruzar a formulação conceptual de ‘promenade’ proposta com a abordagem ao consumo, 

através de uma reflexão sobre a relação sujeito/contexto que se cruza com as formas de reapropriação inerentes aos bens e aos 

espaços de consumo.  

É explorada ainda a ideia de que, através dessa reapropriação se permite ‘dar vida’ aos espaços de consumo, assumindo-se 

também essa ‘promenade’ como uma relação orgânica e mutável. Procura-se sustentar a ideia de que o consumo pode ser um 

meio a favor da passagem do poder para as mãos dos consumidores, contrariando a sua detenção em exclusivo por parte dos 

sistemas de produção. Importa ainda repensar as reapropriações dos espaços de consumo enquanto poder para ‘dar vida’, 

servindo, assim, também os shopping centers como contributo para o resgate do poder do sistema capitalista - instaurador 

destes espaços, encabeçadas pelas entidades promotoras – pelo e para o público. 

Posto isto, interessa referir que, o desenvolvimento da presente tese implica a necessidade de assumir as possibilidades do 

consumo na sua articulação com a cultura e na assumpção dos indivíduos enquanto seres livres, racionais, emotivos e capazes 

de fazer as suas próprias escolhas.  

O Consumo e o seu Contexto 
A generalização das grandes superfícies de consumo remonta às décadas de 1960 e 1970, apesar da sua ‘invenção’ se encontrar  

associada à Paris Haussmaniana e à reformulação urbana do século XIX. Essa generalização tardia faz-se acompanhar de uma 

série de teorizações inseridas em diversas áreas de conhecimento, contudo, já no final do século XIX surgem alguns estudos 

importantes e inovadores que remetem para a existência dos primeiros grands magasins.  

Em consequência disso, proponho a identificação de duas abordagens diferentes ao consumo, que se distinguem 

essencialmente pelos períodos temporais de que são provenientes. Numa primeira abordagem que remonta ao final do século 

XIX e início do século XX, estaria implícita a dimensão introduzida com os primeiros espaços de consumo, como os grands 

magasins. Uma segunda abordagem surge a partir dos anos 1970, e corresponde a uma maior massificação e banalização das 

práticas de consumo e da produção industrial desses espaços.  

Com esta abordagem sintética aos estudos do consumo pretende-se, para além de delinear um panorama teórico fundamental 

para o enquadramento desta tese, propor, também, o seu cruzamento com a noção de ‘promenade’ que se referia anteriormente.  



 

	  
45 

Relativamente à primeira abordagem, T. Veblen [1898] (1970), no final do século XIX, publicava um importante contributo 

para os estudos do consumo, intitulado de The Theory of the Leisure Class, com a sua teoria ostentatória centrada na classe 

ociosa norte-americana deste período. Conhecidos vulgarmente como ‘novos ricos’ (Duarte, 2009), a condição desta classe, 

encontrava-se directamente relacionada com a produção e com o capitalismo. É nesta obra explorada a existência de uma nova 

classe abastada que não se limitava a herdar os seus bens e cuja condição se encontra directamente ligada à dimensão do 

trabalho.  

Pela primeira vez na história, o sistema capitalista introduz a possibilidade de produção de lucro e enriquecimento. Até este 

ponto, as classes sociais com uma dimensão económica mais expressiva, pertenciam a uma linhagem que implicada a herança 

de bens familiares.  

Esta nova classe social tem, porém, uma relação com o trabalho e com o ócio totalmente diferenciadora daquela que as outras 

classes sociais até aqui existentes mantinham. Esta nova classe ociosa traz implícita a relação com o trabalho, porque é dele 

que dependem os seus bens e aproxima-se da classe burguesa através da criação de status. 

Se recordar a intervenção do Movimento Moderno, posso afirmar que a produção capitalista introduz na sociedade industrial a 

possibilidade de acesso ao ócio, do mesmo modo que o Modernismo na Arquitectura inaugurou o planeamento dos espaços de 

lazer. Quero com isto dizer que, apesar de possuírem motivações e ideologias distintas, estes dois momentos da história trazem 

até à sociedade industrial o ócio e o lazer, emancipando-os do domínio burguês. 

Ainda nesse período, G. Simmel [1900] (1987) na sua obra Philosophie de l’Argent, estabelece a ideia de que, por via do 

consumo e das relações que se estabelecem entre o indivíduo e os seus bens, é possibilitado o retorno da especificidade aos 

bens de consumo. (Duarte, 2009) Ou seja, surge esta nova noção de que, a relação particularizada que se estabelece entre cada 

indivíduo com cada bem de consumo, permite dar especificidade ao objecto, libertando-o da sua condição industrial. Com esta 

ideia, G. Simmel [1900] (1987) reivindica a possibilidade do consumo se estabelecer como a própria negação da produção 

industrial, sendo a partir do consumo que se aniquila a dimensão alienada do objecto produzido em massa.    

E, se por um lado, o consumo possibilita a especificidade dos bens estabelecendo-se como uma relação afectiva entre o 

indivíduo e os bens de consumo, por outro, é concebida a possibilidade do indivíduo, até este ponto perdido entre 

conceptualizações que apontavam para a sua perda de identidade, de se rever nos bens adquiridos, personalizando-os através 

das particularidades que lhes confere. 
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Com esta concepção desenvolvida por G. Simmel gostaria ainda de apontar uma relação possível entre aquilo que é o retorno 

da especificidade dos bens e a própria ideia de ‘promenade’. 

Deste modo, através das linhas orientadoras lançadas por Simmel [1900] (1987) sobre o consumo, estabelece-se a 

possibilidade da produção de familiaridade responsável pelo atenuar das sensações de ‘estranheza’ implicadas num contexto 

global. A preocupação com questões de identidade que no último subcapítulo se explorou são também atenuadas perante esta 

possibilidade da especificação dos bens, enquanto processo de identificação entre o sujeito e o seu contexto. 

Os objectos alienados descritos no subcapítulo anterior, como peças compositoras do um sistema capitalista e do consumo, 

deixam assim de o ser, porque se tornam elementos de particularização individual que vêm negar a própria produção industrial.  

Apesar desta possibilidade de abordagem, desde Simmel [1900] (1987) até à segunda metade dos anos 1970, persistiu uma 

leitura sobre o consumo que privilegiava uma linha marxista ou neo-marxista, centrada na alienação da produção industrial.  

Aliás, foi recorrente, num período que se estabeleceu até aos anos de 1990, apontar o consumo como uma actividade maligna e 

anti-social, que promovia o isolamento entre os indivíduos, por um lado, e por outro, a aniquilação da identidade individual. 

Correspondendo a uma segunda abordagem ao tema do consumo estabelecida a partir dos anos 1970, diversas obras se 

distinguem pela sua dimensão emancipadora em relação às amarras niilista predominantes. Deste modo, a partir da segunda 

metade dos anos 1970, surgem obras singulares pelo seu pensamento inovador e que exploram a associação dos bens a uma 

codificação simbólica e cultural.  

Relativamente a esta nova dimensão do consumo, surgem inicialmente os contributos de M. Sahlins (1976) e M. Douglas e C. 

Isherwood (1978), e posteriormente de P. Bourdieu (1979). Inicialmente, com as obras Culture and Practical Reason de M. 

Sahlins (1976) e The World of Goods de M. Douglas e C. Isherwood (1978), emerge o entendimento dos bens de consumo 

enquanto elementos de expressão e simbolismo. Ou seja, nesse momento os bens de consumo deixam de ser apenas entendidos 

enquanto elementos de particularização, passando a incorporar ainda valências comunicativas e significado cultural. (Duarte, 

2009) Posteriormente, com a obra La Distinction de P. Bourdieu (1979), as dimensões culturais do consumo aprofundam-se 

com o entendimento de que a prática do consumo traz implícita a manifestação do gosto. A própria ideia de gosto é entendida 

também como uma construção social, tendo como base o contexto de cada indivíduo e a sua expressão implícita na aquisição 

de bens e nas articulações sociais.   
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Uma vez mais, pela consideração desta dimensão cultural do consumo, o contexto ganha uma nova estratificação, na qual a 

‘promenade’ se torna mais relacional do que nunca. O gosto associado à classe social do sujeito, torna-se impressão digital da 

proveniência de cada um, passando a estar implícito nas escolhas realizadas num mundo múltiplo.  

Esta ideia da manifestação do gosto levantada por Bourdieu (1979), se pensada a partir da perspectiva da ‘promenade’, 

denuncia a possibilidade do engajamento com os objectos e a individualização dos mesmos quase que elevada ao infinito.  Isto 

implica não só o atenuar da estranheza do contexto, mas da possibilidade quase total da familiaridade. Ressalvo aqui, no 

entanto, o afastamento relativamente à abordagem quase mecanicista da ideia de gosto como manifestação de classe 

desenvolvida pelo autor, sendo principalmente de sublinhar a importância da introdução da noção de ‘gosto’ nos estudos do 

consumo.   

Já nos anos de 1980, outros autores desenvolvem importantes contributos para os estudos do consumo, tendo como elemento 

de análise realidades geográficas específicas e períodos de tempo concretos. Por exemplo, a equipa de N. McKendrick (1983) 

na obra The Birth of a Consummer Society, reúne vários textos que se vão centrar no contexto britânico do século XVII, tendo 

como alvo diferentes segmentos do comércio. Por sua vez, R. Williams (1982), em Dream Works: Mass Consumption in Late 

Nineteeth Century France, apresenta o contexto francês do século XIX, explorando nomeadamente os grands magasins e 

galerias de comércio.   

No seu conjunto, estes estudos trazem implícita uma reflexão sobre a importância destes espaços para uma sociedade em 

mudança e a necessidade de análise destas tipologias de comércio à luz de uma nova linha de raciocínio, liberta das 

formulações predominantes que insistiam nos efeitos alienadores da produção industrial. 

Mais próximo do final dessa mesma década, na obra The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, A. 

Appadurai (1986) afirma a necessidade de abolir a dicotomia presente/mercadoria, considerando que estas oposições “reduzem 

artificialmente as diversidades humanas”. (Appadurai, 1986:13) 

Finalmente, com D. Miller (1987) na sua obra Material Culture and Mass Consumption, assiste-se a um contributo central para 

a teoria geral do consumo, enfatizando o papel potencialmente activo dos consumidores. Para o antropólogo britânico, através 

do consumo torna-se possível reverter a abstracção dos bens resultante da sua inserção num sistema de produção industrial. 

(Duarte, 2009)  
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Esta ideia surge na sequência da teoria desenvolvida por G. Simmel [1900] (1987) praticamente uma centena de anos antes. As 

especificidades atribuídas pelos consumidores aos bens de consumo que G. Simmel [1900] (1987) referira, surgem com D. 

Miller (1987) associadas a uma noção de reapropriação, reivindicando um papel muito mais activo para o consumidor. Ou seja, 

a inversão das dimensões abstractas dos modelos de produção que G. Simmel [1900] (1987) apontava, são com D. Miller 

(1987) definitivamente negadas através do relevo atribuído às relações de reapropriação determinadas por um consumidor 

activo e particularizado, detentor de gostos e vontades próprias. 

O papel central de D. Miller (1987) nesta tese reside precisamente nesta sua noção de reapropriação que, cruzada com o 

conceito de ‘promenade’, permite alcançar novos contornos, uma vez que atribui ao sujeito uma dimensão activa. Deste modo, 

a ‘promenade’ deixa de ser apenas uma condição que se verifica perante o contexto enquanto casualidade, passando a ser 

também ela resultado de escolhas particulares.   

No decorrer desta linha de pensamento, G. McCracken (1988) na sua obra Culture and Consumption vem, ainda, estabelecer 

uma relação directa entre cultura e consumo. O autor utiliza esta dialéctica a fim de construir uma análise que se relaciona 

directamente com um tempo e espaço específicos, assistindo-se a uma construção mutável e transferível.  

Já na primeira década de 2000, R. Sassatelli (2007) vem defender a ideia de que o capitalismo efectivamente não criou 

consumidores mas, pelo contrário, foram os desejos e necessidades de consumo dos actores sociais que vieram comandar o 

desenvolvimento do capitalismo como já, aliás, McKendrick et al. (1983) e Williams (1982) haviam apontado. 

Antes de finalizar este subcapítulo, interessa referir, uma vez mais, a intencionalidade em desenvolver uma abordagem 

sintética dos autores que (aproximadamente) nos últimos 120 anos estruturam um pensamento que se afasta de uma linha de 

pensamento neo-marxista. O objectivo deste subcapítulo estabelece-se com a construção de um panorama geral sobre o qual, 

num subcapítulo seguinte se irá trabalhar, aprofundando alguns autores. Pretende-se ainda dar alguma continuidade à proposta 

conceptual sobre ‘promenade’ desenvolvida anteriormente. A partir desse exercício pretende-se legitimar as questões 

identitárias e contextuais dos sujeitos enquanto consumidores, em detrimento de uma dimensão fatalista do consumo. 
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O consumo e os consumidores 
Para este segundo subcapítulo proponho uma análise mais aprofundada à segunda fase da abordagem ao consumo, estabelecida 

a partir dos anos 1970. Proponho ainda que esta análise se desenvolva a partir da identificação de diferentes vertentes no 

tratamento do consumo, realizada pelo sociólogo britânico Mike Featherstone .  

M. Featherstone (1995) aponta a existência de três vertentes desenvolvidas pela academia no estudo do consumo, sendo que a 

este trabalho interessará principalmente a terceira abordagem.   

Na primeira pespectiva identificada pelo autor, assiste-se a uma focagem inequívoca na industrialização e nos meios de 

produção, insistindo nomeadamente na expansa ̃o da produção capitalista de mercadorias, de que resulta uma vasta acumulação 

de cultura material e consequente proeminência do lazer e atividades de consumo. Nesta primeira abordagem, o consumo é 

entendido na sua dimensão de mercadoria, referindo-se a uma abordagem de influência marxista. 

A segunda perspectiva referida por M. Featherstone (1995), está centrada na ideia de satisfação e status como elementos de um 

jogo socialmente estruturado, no qual o uso das mercadorias surge como instrumento de criação de vínculos e estruturação das 

distinções sociais. Nesta segunda abordagem o consumo é entendido enquanto marcador de status social e materialização do 

‘gosto’ que lhe é inerente. A esta abordagem corresponde a linha de pensamento desenvolvida por P. Bourdieu (1979), 

nomeadamente com a sua obra La Distinction. 

Apesar de não ser esta a vertente que neste trabalho interessa explorar, e de constituir aquilo que G. McCracken (1988) 

definiria como uma abordagem mais ingénua do consumo, torna-se, no entanto, importante contextualizá-la, uma vez que 

constitui uma determinante emancipação de pensamento em relação às demandas marxistas. 

Em La Distinction de P. Bourdieu (1979) estabelece-se a ideia relacional dos bens, porém introduzindo a noção de que a 

prática do consumo traz implícita a manifestação do ‘gosto’ que, por sua vez, constitui um marcador de status social.  

Esta ideia do ‘gosto’ ocupa um papel central na análise desenvolvida por P. Bourdieu (1979), levando a um desmistificar de 

afirmações do senso comum, como ‘o gosto não se discute’. Nesta obra o autor explora a ideia de que o ‘gosto’ é responsável 

por uma classificação e distinção dos indivíduos, o que necessariamente implica uma aproximação e afastamento, entre os 

grupos sociais, em paralelo (ou seja, aquilo que aproxima determinados grupos, é também o que afasta outros). O ‘gosto’ surge 
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então como algo apreendido no seio da família e nas práticas escolares, núcleos que para P. Bourdieu (1979) se estabelecem 

como espaços instituidores de competências, nos quais os indivíduos ou as classes de dotam de ferramentas para delinear esse 

mesmo ‘gosto’.  

É neste sentido que se define o que o autor nomeia como ‘habitus’. O ‘habitus’ constitui aquilo que torna determinado actor 

social detentor de um gosto em específico, uma vez que as preferências se definem enquanto condição de existência. É com 

base nesse ‘habitus’ que os actores conferem significado aos seus bens e produtos determinando, deste modo, uma notável 

multiplicidade simbólica.  

Esta formulação conceptual vem resultar invariavelmente num sistema de classificação. P. Bourdieu (1979) vem defender-se 

de uma possível interpretação determinística a que o conceito de ‘habitus’ pode remeter, declarando que os actores adquirem 

diferentes apetências ao longo de um indeterminado campo de possibilidades, atribuindo a este conceito uma certa abertura e 

flexibilidade.  

É, no entanto, notável a tendência elitista presente na obra de P. Bourdieu (1979). As categorizações sociais derivadas do seu 

trabalho não apresentam para esta tese interesse fundamental. Mais do que o ‘gosto’ em específico, interessam, sim, as relações 

implícitas nos processos de reapropriação dos bens de consumo. Importa, fundamentalmente, a focagem sobre as relações de 

familiaridade que se estabelecem entre os indivíduos e a sua cultura material, ao invés de debater a cultura material de 

determinado grupo social em especifico. 

Interessa-me legitimar as práticas do consumo enquanto processos sociais e de identificação dos sujeitos com os seus bens, 

colocando em ênfase as dialécticas processuais e os diálogos relacionais possibilitados.     

Nesta segunda vertente de abordagem dos estudos do consumo identificada por M. Featherstone (1995), o autor inclui ainda a 

obra The World of Goods, de Mary Douglas e Baran Isherwood (1978).  

Eu gostaria de propor, no entanto, que esta obra corresponda a um momento de transição entre a segunda e a terceira vertente, 

uma vez que se distingue da abordagem de tendência mecanicista e taxativa desenvolvida por P. Bourdieu (1979). 

Na obra The World of Goods de Mary Douglas e Baran Isherwood (1978), é feito um estudo aos bens de consumo segundo 

uma perspectiva interdisciplinar, que se processa a partir de uma análise que junta uma antropóloga e um economista, e que 

vem propor uma abordagem ao consumo nas suas valências expressivas e simbólicas.  



 

	  
51 

Os autores partem de uma definição antropológica do consumo, em que consideram dois factores fundamentais. Em primeiro 

lugar é tida como premissa a ideia de que a imposição do consumo não existe; ou seja, se o consumo veio possibilitar o acesso 

aos bens por parte da generalidade dos indivíduos, nunca, em momento algum, se impôs como obrigatoriedade. Uma outra 

questão essencial traz implícita a ideia de que o consumo apenas se efectiva quando a dimensão de mercado se encerra; ou seja 

as questões abstractas da produção industrial diluem-se no momento de aquisição dos bens de consumo.  

Deste modo é rejeitada uma ideia de que o consumo se possa resumir à aquisição de mercadorias, uma vez que  este consumo 

se faz de bens e das dimensões simbólica e relacionais despertadas com a sua aquisição. É assim considerado pelos autores que 

os bens constituem os “fios de um véu que disfarça as relações sociais que cobre” (1978: 275).  

Para além de se soltar das amarras marxistas e da categorização mecanicista de Bourdieu (1979), a grande inovação desta obra 

centra-se na ideia de que o consumo se estabelece como parte de um sistema de comunicação, no qual a própria “função 

essencial do consumo é sua capacidade de dar sentido”. (1978: 108)  

Para esta tese, interessa ainda reter esta ideia relacional do consumo, relacionando-a com ideia de ‘promenade’. Se esta 

abordagem estabelecia uma dialéctica comunicativa entre o sujeito e o seu contexto, então o consumo e a sua dimensão 

relacional concorrerão necessariamente nesta relação que se estabelece entre as partes.  

Esta obra vem, no entanto, sofrer fortes críticas no seu tempo, o que desde logo faz transparecer a sua dimensão de ruptura em 

relação ao seu contexto. Vinte anos depois da sua publicação, Mary Douglas (2007), faz uma actualização daquela leitura, 

defendendo que sendo “inerentemente um animal social, o consumidor não quer objectos para ele mesmo, mas para dividir, 

dar, e não só dentro da família” (2007:23). Insiste, portanto, nesta capacidade relacional do consumo e dos bens adquiridos. 

Cruzando com a proposta de ‘promenade’ desta tese, através do consumo a dimensão poética da ‘promenade’ deixa de ser 

exclusivamente um processo interno entre o sujeito e o seu contexto, passando a existir também movimentos cruzados que 

implicam a atenção para com os outros. Deste modo, o consumo, para além de ter permitido um acesso generalizado aos bens, 

possibilitou actos de dedicação e afecto a partir das trocas que possibilita.  

Numa terceira perspectiva identificada por M.  Featherstone (1995), a cultura de consumo passa a ser abordada em associação 

com os prazeres emocionais do mesmo, através dos sonhos, desejos e afectos, possibilitados através do usufruto dos bens. A 

este imaginário, juntam-se os próprios espaços de consumo. Para Featherstone, “é importante focalizar a questão da 
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proeminência cada vez maior da "cultura" de consumo, e não simplesmente considerar que o consumo deriva inequivocamente 

da produção.” (1995:31) 

Nas cidades, as possibilidades introduzidas pela técnica e pela indústria resultam no estruturar de ambientes e cenários 

fortemente estéticos de apelo sensitivo, emocional e conceptual. Para M. Featherstone (1995), esta situação não introduz nos 

indivíduos um alienar do controlo, mas antes o seu contrário, uma vez que se verifica a introdução de novas dimensões que vão 

requerer dos sujeitos um maior autocontrolo e domínio pessoal. “As imagens podem evocar prazeres, perturbações, 

carnavalização e desordem, mas é necessário ter autocontrole para vivenciá-las; a vigilância furtiva das câmaras de controle 

remoto e dos guardas de segurança está à espreita daqueles incapazes de se controlarem.” (1995:45) 

Perante esta afirmação de M. Featherstone (1995), e recordando a ideia de ‘promenade’, interessa apontar a aparente 

convergência entre aquilo que se determinou anteriormente como elemento ‘estranheza’, convertido em posterior familiaridade 

do sujeito perante o seu contexto.  

Uma vez mais, importa apontar que a desconexão ambiental do contexto tem funcionado como elemento evolutivo das 

capacidades cognitivas dos sujeitos, que passam a aprimorar os seus sentidos e a estabelecer apropriações francas como um 

mundo em constante evolução.  

O mundo de fantasia dos cenários que compõem os espaços de consumo não deixam de reter o pastiche e a sua dimensão 

superficial. Assume-se, no entanto, a inexistência de perigos perante tais dimensões porque são do conhecimento comum. Não 

existe intenção de manipular o público no sentido de fazer um cenário passar por aquilo que não o é: ninguém imagina que as 

fadas existem só porque estamos perante um cenário da Disney ou que determinada colunata ao estilo grego é genuina só 

porque possui um capitel dórico.  

As capacidades construtivas e principalmente a produção industrial tornou capaz a construção de ambientes fantásticos que, só 

porque dispertam o nosso imaginário, não se tornam espaços de alienação.  

A dimensão simbólica apontada na segunda vertente de abordagem ao consumo, persiste também nesta terceira vertente, 

através da sua dimensão comunicante e afectiva.  
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Disso é exemplo aquilo que referia sobre os cruzamentos relacionais, no que toca à ideia de ‘promenade’, entendendo também 

o consumo nas suas possibilidades de oferta ou dádiva, cuidado ou dedicação, e essencialmente possibilidade do contexto se 

estabelecer como relação com os bens de consumo no cruzamento com os outros indivíduos.  

Para o presente trabalho, é esta terceira perspectiva identificada por M. Featherstone (1995) que interessa reter, como mote 

para a exploração da particularidade de afectos despoletadas no indivíduo e na estruturação de uma cultura de consumo. 

Relativamente à terceira vertente da abordagem ao consumo, faço aqui uma análise dos contributos desenvolvidos pelo 

antropólogo D. Miller, que se estabelece como um contributo impar para a antropologia do consumo. Para este autor a 

emergência dos estudos do consumo no âmbito da antropologia encontra-se perfeitamente datada, remetendo ao final dos anos 

de 1970 - com as obras dos autores Mary Douglas e Baran Isherwood e Pierre Bourdieu, já exploradas anteriormente. Será, 

porém, com o contributo de D. Miller que os estudos de antropologia do consumo se vão consolidar, já na segunda metade dos 

anos de 1980.  

Na obra de D. Miller intitulada Material Culture and Mass Consumption (1987) é proposta uma teoria da cultura estruturada 

em torno do conceito de ‘objectificação’, que assenta sobre o esquema do processo de desenvolvimento mental de G. Hegel 

(1998) [1807]. Este conceito centra-se na dicotomia sujeito/objecto, em que o sujeito parte de um estado em que não tem 

consciência de si, passando a adquirir esse conhecimento ao separar-se do objecto e ao ganhar distância sobre ele, 

reconhecendo que criou algo ‘externamente’ a si. A este fenómeno dá o nome de ‘externalização’. Assim sendo, neste esquema 

hegeliano, a história é compreendida como uma dialéctica de constante externalização do ‘homem’. A próxima etapa desse 

processo diz respeito a uma tomada de consciência desta ‘externalização’, através de uma ‘interiorização’. (Duarte, 2009) 

A própria ‘promenade’ constitui também como que uma ‘externalização’, uma vez que constitui esta dialéctica entre 

sujeito/objecto – ou indivíduo/contexto – levada a cabo através da consciência.  

Para D. Miller (1987), com a multiplicidade de bens e produtos de hoje, observa-se também uma ‘externalização’ destes 

objectos em relação à sociedade industrial. O processo de ‘objectificação’ na contemporaneidade, traduz-se assim na 

reapropriação da cultura material produzida pela nossa própria sociedade industrial, para que esta possa manter o seu 

desenvolvimento e evolução. Deste modo, é essencial sublinhar que é o consumo de massas que possibilita essa mesma 

reapropriação da cultura material produzida e distribuída industrialmente. 
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É partindo do consumo de massas que a sociedade adquire a cultura material que tem disponível, assimilando-a como cultura 

de si mesmo e ainda servindo de vínculo a partir do qual as relações se estabelecem. O consumo vem assim permitir a 

‘reapropriação’ dos bens, através do resgate dos mesmos do interior de um sistema abstracto, para uma dimensão pessoal, 

social e afectiva.   

Para D. Miller (1987) a ideia de mercadoria, é apenas possível até ao momento em que os ‘bens’ e ‘produtos’ se adquirem. Até 

esse momento, a relação com esses ‘bens’ e ‘produtos’ existe a partir da sua inserção no interior de sistemas abstractos, como o 

estado, as instituições, o mercado e o dinheiro. É devido ao facto dos bens (como a saúde ou a educação) chegarem até ao 

público sob um enquadramento institucional e se traduzirem em quantificações económicas, que lhes é permitido 

aproximarem-se do sistema abstracto de mercadorias. No entanto, a partir do momento em que os produtos são adquiridos 

abandonam essa dimensão, adquirindo outras características, apenas possíveis a partir do mecanismo de reapropriação. Assim, 

a reapropriação inicia-se no acto da compra e configura-se num longo processo de construção e recontextualização do objecto, 

um processo que se constitui por um trabalho constante dos indivíduos sobre esse objecto. Ao abandonar os sistemas 

abstractos, os bens adquiridos passam a configurar algo que deixa de poder ser dado ou vendido. Deste modo, pode-se afirmar 

que a reapropriação consiste numa recontextualização dos bens e objectos, através de um processo de construção cultural, onde 

o produto deixa a sua condição alienável e se torna inalienável.  

Num artigo de 2007, D. Miller recorda que no período dessa sua primeira obra, em 1987, o “consumo era usualmente 

considerado como simplesmente o ponto final e assim expressão do capitalismo que produzia esses bens” (2007:47). Miller 

(1987) com o seu primeiro trabalho vem negar essa condição do consumo enquanto finalidade do capitalismo, considerando-o 

pelo contrário um ponto de partida onde os bens passam a adquirir uma nova dimensão dada através do acto da compra. A 

presença desta nova dimensão existencial dos bens traz implícita a própria negação do capitalismo, uma vez que constitui o 

abandono dos sistemas abstractos em que se inserem, no interior das instituições e no preço a que correspondem. Pelas 

palavras de Miller (2007) sobre a sua obra de 1987, “teorizar o consumo naquele tempo (...) libertou o tópico de ser meramente 

um serviçal na caracterização do capitalismo” (2007:48). 

Com a análise desta primeira obra do autor pretende-se fazer notar uma nova perspectiva que se estabelece sobre o consumo, 

partindo das suas bases teóricas de forma a pôr de lado a ideia de consumo como ‘finalidade’, assumindo-o sim como ponto de 

partida.  
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A ‘promenade’ constitui, não só um processo de reapropriação do contexto através das relações de familiaridade que se 

estabelecem entre as partes, mas também um meio pelo qual passam a estar ao dispor as relações afectivas, através do 

consumo.  

Prosseguindo na mesma linha de abordagem, merece atenção uma outra obra de D. Miller (1998), centrada no consumo de 

bens familiares e de aprovisionamento do lar. Nesta obra intitulada de A Theory of Shopping, o antropólogo britânico faz o 

acompanhamento próximo de 76 famílias, nas suas compras e em casa. Ao longo de um ano, desenvolve um estudo 

etnográfico que vem corroborar a ideia de que as compras constituem um ‘acto de amor’. Ao longo deste período, o autor 

constatou que na maioria dos casos, o acto de ir às compras estava orientado, não para o indivíduo que as fazia, mas para outra 

pessoa, sendo estas pensadas em função de relacionamentos vários, dentro do agregado familiar. Outra questão importante é a 

ideia de que a compra centrada no outro não consistia num acto opressivo ou passivo pelo comprador, mas sim numa tarefa 

valorizada, a partir da qual o comprador se sentia na posição de ‘cuidar’. Em termos conclusivos, o autor defende a 

possibilidade de, mais do que adquirir bens para os outros, o comprador possui a capacidade de influenciar os outros, no 

sentido de os rever - e de os fazer rever - nesses mesmos bens. 

Interessa-me repensar esta ideia de compra como ‘acto de amor’ para questionar se essa dimensão não pode existir num outro 

enquadramento que não se estabeleça como aprovisionamento do lar. Entendo que o acto das compras, sempre que 

direccionadas para o outro num enquadramento não opressivo, podem ser consideradas também actos de dedicação. Parece-me 

perfeitamente extensível a ideia da compra realizada para o outro, seja ela feita para aprovisionar ou não o lar, uma vez que 

implica dedicação de tempo, atenção e de dinheiro. (Duarte, 2011) 

Um outro aspecto importante é que todo o acto de ir às compras corresponde, segundo a análise desenvolvida por D. Miller 

(1998), a uma prática marcada pela moderação e coerência, na qual está implicada naturalmente a ‘poupança’, como 

mecanismo que não consiste apenas num instrumento de medida para gastar menos, mas na possibilidade de reconverter a 

ideia de despesa no seu oposto (‘na poupança é que está o ganho’). 

Apesar de toda a ideia de sobriedade que caracteriza o acto de ir às compras analisado por D. Miller (1998), são ainda 

apontados dois aspectos que podem ser considerados opostos a esta tendência.  

Por um lado, observou-se, nestas famílias, a existência da prática do ‘treat’ ou recompensa, por parte de quem as faz. Esta 

traduz-se numa pequena compra transgressora, por norma realizada no final de todas as outras compras, que pode ser um doce 



 

	  
56 

ou guloseima, adquirido pelo comprador para si mesmo. Por outro lado, esta dimensão de auto-indulgência hedonista surge 

ainda frequentemente na apresentação do discurso quando se fala de ‘ir às compras’. 

São importantes as dimensões ‘desviantes’ da prática do consumo geralmente coerente, as quais se observam como elementos 

que ‘sobrevoam’ a prática, mas que, porém, não chegam a caracterizá-la de forma determinante. Nem o ‘treat’, nem o discurso 

das compras fazem com que esta, na prática, se torne menos contida.  

Com base na análise destas duas obras distintas de Daniel Miller, pretende-se clarificar as premissas que ditam a alteração 

paradigmática inerente à viragem para a terceira vertente de análise ao consumo identificada por M. Featherstone (1995).  

Uma importante premissa que distingue esta terceira vertente de abordagem ao consumo das demais é a ideia de que, através 

do consumo é possibilitada a reversão do poder capitalista para o consumidor. Isto é, através de uma reversão do poder que em 

tempos permanecia retida na produção industrial para o consumo, assiste-se a uma reconversão do sistema capitalista que passa 

a ser conduzido pela procura. Uma procura cada vez mais exigente ditada pelo próprio consumidor. 

Esta questão, a par da capacidade comunicante e afectiva do consumo determina terminantemente o subscrever desta terceira 

abordagem que M. Featherstone (1995) identifica.  

Chegamos, desde as últimas décadas (quase meio século, se tiver em conta a década de 1970) a um estado de equilíbrio entre 

aquilo que o sistema capitalista põe no mercado e a liberdade de escolha nos permite (ou não) comprar, ou melhor, entre a 

atenção dada ao mercado e as opções dos consumidores. 

A par disto, os objectos produzidos industrialmente estabelecem-se nos nossos dias como elementos de reapropriação, 

permitindo complementar relações de afectividade perante os outros e aniquilar a sua dimensão abstracta. Estas relações de 

afectividade estabelecidas, não só entre o indivíduo e o seu contexto, mas entre os indivíduos e os seus contextos, ganham uma 

nova dimensão através de uma ‘promenade’ multi-direccional que deixa de ser um processo individualista, adquirindo, através 

do consumo, autênticos ‘actos de amor’. 

Quanto aos espaços de consumo, também eles são elementos de reapropriação, correspondendo a novos modelos espaciais de 

actualização da cidade, dando conforto aos indivíduos e às sociedades em que se inserem. É destes espaços que trata o próximo 

subcapítulo.  
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O Consumo e os seus espaços 
Tal como o consumo é resultado de um período de industrialização e produção em massa, também os grandes espaços de 

consumo – os shopping centers – emergem desta mesma standardização. E, se no final do século XIX se assistia ao apogeu da 

construção em ferro conciliada com grandes superfícies em vidro, originando uma tipologia desenvolvida com os grand 

magasin, os dias de hoje correspondem a uma era marcada pelo betão armado e dos sistemas construtivos prefabricados. Mas 

mais do que explorar as suas tipologias construtivas, interessa entender de que forma se estabelecem estas grandes superfícies 

de comércio na vida dos indivíduos e que alterações socioeconómicas acarretam. Interessa ainda abandonar as abordagens 

superficiais a estes espaços tidos como locais de alienação, aprofundando as dinâmicas que estes possibilitam. 

Uma das críticas frequentemente apontadas às tipologias actuais de shopping center é a ideia de repetição de um mesmo 

modelo em diferentes locais. Os esforços das entidades promotoras em minimizar custos – repetindo um mesmo modelo, vezes 

sem conta – junta-se à standardização dos materiais e dos sistemas. Ou seja, se por um lado, se assiste a uma intencionalidade 

em repetir determinado modelo, por outro, surgem também condicionantes específicas na utilização dos módulos de betão e 

das estruturas metálicas prefabricadas que dão forma aos espaços. (x módulos para x m2 de terreno = as opções não são assim 

tantas.) 

Esta repetição se, por um lado, pode ser apontada como um factor que determina espaços iguais e pouco originais, por outro, 

resulta também em esquemas espaciais familiares, que nos permitem obter automaticamente um grau de orientação muito 

elevado no seu interior, mesmo quando não conhecemos determinado espaço em específico. 

Em simultâneo, para além da especificidade do material e da intencionalidade da entidade promotora em detrimento das 

especificidades próprias de determinado território, assiste-se também a uma preocupação em (re)criar a própria identidade 

local, introduzindo elementos de decoração específicos, de modo a inaugurar um aspecto diferenciador em relação aos 

restantes e a despertar nos públicos a identificação com o espaço. 

Outra questão prende-se com a ideia de que a transferibilidade de um mesmo projecto se torna pouco relevante perante a força 

que se observa no instaurar de um público. Ou seja, observa-se correntemente que, apesar de determinado modelo de shopping 

center se repetir em um ou mais locais, as especificidades de cada um deles não se repete, porque a comunidade nunca é a 

mesma. Sobre a estrutura pré-definida afirma-se uma perspectiva pessoal, como num quadro em branco, estabelecendo-se a 
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ideia de que é o público a ‘dar vida’ ao espaço, como um organismo vivo que se mantém ora mais saudável, ou com algumas 

patologias, consoante as vivências que comporta. Assim, a estrutura do espaço apenas representa os limites de uma realidade 

física na qual as possibilidades criadas pelos actores são infinitas.  

Se considerarmos os shoppings centers da cidade do Porto - Dolce Vita, Cidade do Porto, Via Catarina - torna-se claro que a 

cada um deles correspondem grupos diferenciados de distintos consumidores, com necessidades ou horários diferentes. A sua 

proximidade a zonas residenciais, ou a acessos principais de trânsito acelerado, por exemplo, determinam visitas mais ou 

menos sazonais, denunciando a relação existente entre a comunidade e o seu shopping center.   

Em cada um destes espaços surgem diferentes costumes que facilmente se observam. O Dolce Vita, por exemplo, por se situar 

junto ao nó do Freixo, com ligação à Via de Cintura Interna, possui uma ocupação marcantemente sazonal, com picos de 

visitas na hora de almoço e horário pós laboral. O Cidade de Porto, com grande proximidade ao centro económico e 

administrativo da cidade acompanha esta tendência para uma ocupação sazonal que, no entanto, se altera pela proximidade ao 

pólo do Campo Alegre da Universidade do Porto, recebendo visitantes ao longo de todo o dia, nomeadamente estudantes. O 

Via Catarina, situado numa via central de comércio da cidade do Porto, beneficia também deste público que diariamente visita 

a Rua de Santa Catarina, possuindo uma dimensão quase que marginal ao final do dia/noite.  

As distinções entre cada um dos espaços, a par dos sentimentos de identificação de cada público com os seus espaços de 

consumo, dão vida e forma a cada um dos shopping centers. (Duarte, 2003) 

D. Miller (1998b), refere que o shopping center pode ter um papel activo na construção identitária dos indivíduos, na medida 

em que os grupos (ou classes), podem aqui encontrar um veículo para a sua objectificação.  

Tendo como base esta ideia de que os shopping centers podem ter um papel activo na construção de identidade dos indivíduos, 

posso afirmar, tendo como exemplo os shopping centers do Porto, que também os indivíduos são responsáveis pela construção 

da identidade de cada um desses locais.  

À semelhança da noção de ‘promenade’ proposta, este processo de identificação simultânea implica uma relação dialéctica de 

equilíbrio entre a construção de identidade dos públicos – indivíduos - e a construção identitária dos espaços – contexto.  

Posso ainda afirmar que os processos de reapropriação que se estabelecem com o consumo, se estendem também a estes 

espaços através dos processos de identificação e recontextualização dos mesmos. E se, como víamos, o consumo passa a 



 

	  
59 

constituir a própria negação do capitalismo, também estes espaços poderão reflectir uma inversão no sistema capitalista, uma 

vez que se vão sendo geridos consoante a procura. 

Este não é, no entanto, um processo garantido à partida. Podem suceder-se falhas na recontextualização dos espaços de 

consumo e mesmo verificar-se a incapacidade de lhes ‘dar vida’. Conhece-se hoje uma tendência para a reabilitação, não só 

dos espaços, mas também, dos seus usos. Tal como em tempos palácios se converteram em escolas ou mosteiros em hotéis, 

também os shopping centers vão entrar neste ciclo de recuperação de ‘vida’.  

Ao longo dos tempos, através da arquitectura, a humanidade foi capaz de exprimir as suas necessidades. Tal como em tempos 

surgiram catedrais e estações de comboio, hoje através dos espaços de consumo, somos capazes de transmitir uma posição 

mais refinada de nós mesmo. E, da mesma forma que noutro tempo, também as edificações de agora “convidam à 

interpretação, constituindo ambas estruturas e demonstrações discursivas.” (Shields, 1992: 3) 

O Dolce Vita Braga que em 2009 foi à falência (e encerrado há 6 anos) conhece recentemente uma nova proposta de albergar 

um novo IKEA, numa parceria entre esta loja e o promotor de origem, a Sonae Sierra. Neste caso, a proposta surge no sentido 

de manter as suas funções comerciais, no entanto, não deixa de ser uma reconversão, uma vez que as apropriações que um 

shopping center possibilita são distintas daquelas que uma loja em específico possibilitará. O shopping center constitui para a 

sua comunidade um novo centro político e civilizacional, de acesso ao consumo, ao conforto, à sociabilidade e à habitabilidade 

(na melhor das condições). Aquilo a que se assiste com esta proposta é o entendimento da falha verificada no processo de 

relação com a comunidade, sendo que se parte para uma nova configuração de loja que, necessariamente, comportará espaços 

de estar e de lazer mas que, porém, terá sempre uma condição direccionada para o produto da marca IKEA. Esta centralização 

numa marca única, nos shopping centers não existe; não se verifica essa especialização mas, ao invés disso, uma mescla de 

marcas e produtos.  

Em outros casos, verifica-se uma reconversão mais notável dos usos, como é o caso do Centro Comercial Stop no Porto, que 

está há anos ocupado por salas de ensaio de música, estabelecendo novas dinâmicas entre um novo público, o espaço e esta 

zona da cidade. 

O encerramento (e reconversão) destes espaços corresponde não só a um falhanço do planeamento, mas ainda a uma 

incapacidade de manter as lojas fechadas por muito tempo. Constituem estruturas gigantescas que implicam gastos também 

eles avultados. O que se observa é que o organismo vivo que o público constitui possui características crescentemente 
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refinadas e um poder inequívoco. Para quem acha que o consumidor vive uma condição alienada, esta é a confirmação de que 

é o próprio consumidor com as suas exigências que determina ou não a vida de determinado espaço comercial. 

Uma das principais interpretações dominantes relativamente aos shopping centers é o questionamento sobre uma condição 

ingénua por parte dos indivíduos. Relativamente a este aspecto, A. Giddens (1990) refere que, para uma comunidade, “o 

shopping center local é um meio onde uma sensação de tranquilidade e segurança é cultivada pelo acabamento dos prédios e 

pelo planeamento cuidadoso dos lugares públicos. Contudo, todos os que fazem as suas compras nesses lugares estão 

conscientes de que a maioria das lojas pertence a cadeias de lojas, que podem ser encontradas em qualquer cidade, e que na 

verdade inúmeros shopping centers de projecto semelhante existem por toda a parte.” (1990: 125). Olhadas por este ângulo, as 

questões de ingenuidade e alienação perdem a sua aparente legitimidade. 

R. Shields (1992), faz uma interessante caracterização do enquadramento formal destes  espaços, em termos da sua localização 

em relação à cidade e a um território mais alargado. O autor refere que os shopping centers surgem em “locais suburbanos ou 

em zonas disponíveis aquando da sua construção”, situando-se “normalmente perto das principais vias de trânsito”, criando 

frequentemente “territórios anelados por torres de apartamentos e escolas próximas (…) Nestas configurações (…), o shopping 

constitui o centro da constelação urbana e uma comunidade social surge ao apropriar-se desta praça de cidade substituta”. 

(Shields, 1992:4)  

Correspondem a esta tipologia grande parte dos shopping centers surgidos nas últimas duas décadas, como é o caso do Dolce 

Vita Porto ou do Vasco da Gama, no Parque das Nações em Lisboa.  

Torna-se deste modo importante frisar a necessidade de abandonar o preconceito relativamente à equiparação do shopping 

center com os espaços públicos da cidade tradicional. Esta importância reside principalmente na sua elevação a centro urbano 

responsável pela criação de uma nova comunidade. Nas últimas décadas transitamos entre situações antagónicas, em que o 

património da cidade tradicional, totalmente descurado, atinge um estado de museificação, com o qual quaisquer equiparação 

parece constituir blasfémia.  

O que se observa presentemente é que a proximidade ao público e a diversidade de oferta determinam totalmente a vivenciação 

ou não dos espaços. Se o shopping center fica mais perto do bairro é a este que se recorre, porque tem melhores acessos, 

espaços mais amplos, constitui abrigo e, principalmente, porque lá se podem conciliar uma série de tarefas. Com isto não quero 

dizer que se verifica uma substituição da cidade tradicional pelo shopping center. Os espaços da cidade tradicional possuem 
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história, memória e fazem-nos sonhar, tal como os shoppings, porém trata-se de um sonho diferente, porque despertam o 

passado e a nossa história. O shopping center, no entanto, ao contrário da cidade tradicional, desperta no público uma 

exigência maior. Tem de ser perto, ter determinadas lojas e permitir determinado grau de sociabilidade ou de isolamento. O 

shopping center tem de exercer uma constante conquista do seu público, sendo um exercício que sai caro se não for bem 

sucedido. A cidade tradicional, com mais ou menos dinâmicas ou iniciativas, é única. Não existe outra. São, portanto, duas 

componentes essenciais e insubstituíveis.  

Gostaria de referir um acontecimento que se deu no Verão de 2014, em Lisboa, no Vasco da Gama, em que um ‘meet’ 

convocado através das redes sociais se estabelece neste espaço como momento de manifestação. Os intervenientes tratam de 

invadir o espaço, originando um  caos aparente onde, porém, pouco mais acontece.  

O acto de manifestação enquadra-se tradicionalmente no interior da cidade tradicional e termina frequentemente na praça 

principal da cidade, onde por norma se situa um organismo de poder político. Não deixa de ser interessante este ponto de 

viragem da cidade para o shopping center, que surge neste caso como palco de manifestação pública.  

O que interessa apontar com este evento não tem tanto que ver com a motivação da convocação, mas antes o reafirmar desta 

dimensão social que se estabelece inerentemente a uma comunidade local e apontar esta alteração do ‘palco’ sociopolítico. 

Apesar de espaços como este constituírem propriedade de uma entidade privada, é fortemente promovida uma dimensão social 

e pública do mesmo, elevando-o à condição de ‘espaço público’.  (Shields, 1992) 

Uma outra questão diz respeito à própria localização do Vasco da Gama. Importa recordar que a sua implantação se estabelece 

num território que nas últimas décadas sofreu um processo de reconversão profundo, ocupando uma parcela do terreno onde 

em tempos decorreu a Expo 98 e em que, antes disso, existia uma refinaria da Petrogal. Este é, portanto, um espaço novo, onde 

se estabelece uma identidade também ela nova. 

A própria escala destes espaços, a par da sua localização, passa a constituir como que um elemento de referência, no interior de 

um referencial expandido que constitui a paisagem. A sua escala consegue instaurar uma nova ideia de centralidade. 

Outrora, comunidades isoladas, perdidas no seu anonimato, exercem hoje a função de meio de acesso a um shopping. De o 

visitar. De consumir. Estas grandes estruturas, ancoradas à entrada dos núcleos urbanos, ou em processo de urbanização, 

constituem a possibilidade de exercício de uma das últimas actividades públicas que são hoje mantidas, a da ‘ir às compras’. 
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E se, em tempos, seria nos espaços públicos que os homens tinham a possibilidade de se manifestar e exercer o seu dever de 

cidadão, hoje, homens e mulheres, ‘burgueses’ e ‘povo’, exercem sociabilidades no pedaço de cidade a que o shopping center 

corresponde. Manifestações ‘incontidas’, porém, não são aqui válidas. Afirma-se mais uma vez a igualdade. Todos temos o 

direito à segurança, mesmo que isso implique uma ‘liberdade controlada’. Observa-me aqui um ‘glorificar’ da imagem, no 

centro de tudo. Porém, não na sua individualidade, mas novamente na sua relação com as demais.  

Aprofundando um pouco a similitude existente entre o shopping center e a cidade tradicional é ainda de reclamar uma 

equiparação do primeiro a um modelo actualizado de mercado tradicional (Shields, 1992).  

Interessa referir o caso do Mercado do Bom Sucesso, no Porto. Este espaço do final dos anos 1940, que possui uma 

arquitectura erudita singular, é reconvertido em 2013 num modelo diferente de shopping center, que relembra os mercados 

mediterrânicos, conjugando restaurantes, bancas, lojas e, ainda, um hotel. Este projecto estabelece-se assim num edifício de 

modelo arquitectónico de excelência e num marco da identidade da cidade, tornando-se numa reconversão altamente debatida 

no interior de grupos profissionais, classes sociais e na comunidade em geral. A verdade é que este se tornou um notável caso 

de sucesso, com uma tipologia única. O mercado permaneceu mercado, porém com mais condições de habitabilidade e mais 

oferta, estabelecendo-se por conseguinte também um novo público. Assim, este shopping center vem instalar-se num edifício 

de arquitectura erudita, não alterando a memória colectiva do espaço, mas actualizando as suas funções frente a novas 

exigências, como se verifica aliás no Mercado da Ribeira em Lisboa ou o Mercado de S. Miguel em Madrid. 

Relativamente à arquitectura dos shopping centers, esta tende a apresentar nas últimas décadas uma predominância do estilo 

pós-moderno, seguindo a própria linha de raciocínio desta tipologia que, como víamos no capítulo anterior, exaltava o ecrã, a 

publicidade e o hipertexto. Para além disso, será por excelência o estilo mais adequado para incluir facilmente os cenários 

fantásticos que muitas vezes se pretendia recriar.  

Encontra-se aqui implícita uma cultura marginal que nega as dimensões eruditas das artes e da arquitectura, ganhando as 

condições essenciais para se desenvolverem, frequentemente circunscritos a territórios periféricos, próximo de bairros 

residenciais, também eles de periferia. 

Esta tendência para a tipologia pós-moderna das grandes superfícies de consumo acentua-se, ainda, por uma aparente vontade 

em ignorá-los ou mesmo negá-los, por parte de órgãos decisores. O que se verifica é a tendência dominante para enfatizar as 

dimensões alienantes do consumo, o que resulta numa marcada negligência por parte de diferentes áreas de conhecimento. D. 
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Miller (2007) apontava que a “cegueira em relação ao consumo nas duas disciplinas mais responsáveis pela forma da nossa 

cultura material contemporânea – que são a arquitectura e o design (...) significou que as pessoas produziram o ambiente 

construído com muito pouca noção das consequências que aqueles objectos teriam para aqueles que os utilizavam, ou os 

processos pelos quais os consumidores poderiam tentar apropriar-se deles e transformá-los.” (2007:48) 

Antes de finalizar este subcapítulo gostaria de referir que pretendo manter uma perspectiva sobre os shopping centers que 

valoriza a dimensão destes espaços enquanto locais de reapropriação. 

Ou seja, para mim, os shopping centers são veículos determinantes para a reconversão parcial do poder do capitalismo em 

poder do consumidor. O poder de ‘dar vida’ ao shopping reside, assim, no consumidor que precisa deixar de ser olhado 

segundo um enquadramento niilista, assumindo-o como um ser livre e detentor de um papel activo na instauração dos espaços. 

Se, como víamos no subcapítulo anterior, o consumo permite a reconversão do poder dos sistemas de produção para o 

consumidor, através da instauração de um consumidor exigente e activo, os shopping centers exibem a partilha do poder do 

sistema capitalista para o seu público. Como já referido, está na mão dos público o poder em ‘dar vida’ - ou ‘condenar à morte’ 

-  os shopping centers. Acima de tudo, estes não constituem um modelo encerrado. Isto porque os shoppings e as suas ‘vidas’ 

constituem organismos em constante mudança, oscilantes e complexos, que não podem ser vistos à luz de uma formulação 

fixa. São determinados pelos níveis de reapropriação que lá se estabelecem. A entidade promotora apenas lança a delimitação 

física, porém, está longe de poder inaugurar ‘vida’.  

Se fosse verdade a manipulação do sistema capitalista enquanto instaurador de consumidores alienados, o público nunca seria 

realmente detentor deste poder de ‘dar (ou não) vida’ aos espaços de consumo, sendo que é a liberdade de escolha que 

determina este poder. À luz de uma consciência tomada sobre a negligência frente ao consumo e aos seus espaços, percebe-se 

hoje uma constante evolução da tipologia que os compõe. Acima de tudo, existe a consciência de que a arquitectura (como 

disciplina instauradora de espaços) serve para estar ao serviço da humanidade e que os usos são evolutivos.  

A minha proposta reside no entendimento das disciplinas – a arquitectura e o design, no seu cruzamento com as ciências 

sociais e humanas – como processos evolutivos e abrangentes que melhor sirvam a organicidade dos shopping centers, no 

sentido de se munirem de capacidades de compreensão e de instrumentos de intervenção também eles ajustáveis.  
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Para finalizar, gostaria de referir Shields (1992) que recorda o percurso desenvolvido pelos espaços de consumo e a forma 

como os instrumentos de planeamento desses espaços se foi necessariamente actualizando. O autor refere que se verificam 

“diferentes tensões entre a flânerie e o lazer, que constituem uma importante alteração da intenção que estava por detrás da 

raison d’être dos antigos espaços de consumo e primeiros shoppings. Isto não significa que o ambiente construído encoraje 

novas formas de comportamento, mas sim que os edificios se renovam para acomodar e receber novas combinações de lazer e 

actividades de consumo.” (Shields,1992: 7) 
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Interessa neste capítulo explorar as importantes alterações sociais introduzidas com a industrialização e com o sistema 

capitalista. Estas alterações reflectem-se, por um lado, na introdução das práticas do consumo nas vidas dos indivíduos em 

sociedade e, por outro, na generalização do acesso à cultura.  

A tendência para uma democratização cultural, verifica-se na sequência da introdução da produção industrial, acompanhada da 

evolução da técnica, que determina o surgir de novos formatos artísticos. Esta revolução no que toca à produção no campo das 

artes, vem traduzir-se numa alteração conceptual da noção de artista, que passa a constituir mais uma peça da engrenagem a 

que a ‘arte’ corresponde, passando a situar-se lado-a-lado com outros mecanismos de produção e distribuição de arte. A par 

desta vulgarização dos formatos artísticos, os próprios mass media desempenham uma função determinante nas concepções 

dos públicos.  

Deste modo, o primeiro subcapítulo pretende desenvolver uma reflexão inicial sobre as alterações de paradigma despoletadas 

pela produção industrial, onde é repensado o conceito de ‘promenade’ e a sua adaptação a esta nova realidade.  

No segundo subcapítulo surge a necessidade de reflectir sobre a instauração de políticas culturais em França nos anos de 1960 

e quais os seus contornos, sociais e políticos.  
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No terceiro subcapítulo é apresentado um texto de confluência entre os subcapítulos anteriores, em que é pensado o conceito 

de arte e de cultura sob o ponto de vista da democracia cultural (Lopes, 2009). Este conceito procurou uma actualização 

conceptual da noção de democratização, banalizada com o estabelecer das politicas culturais desde os anos de1960. Parte-se 

desta análise para propor um novo conceito de democracia-cultural, que se define pela própria redefinição da ideia de 

mediação. 

De um modo geral, ao longo do capítulo são dados os pontos de partida para uma reflexão sobre a articulação dos conceitos de 

consumo e de cultura.  

Esta articulação entre os conceitos é feita a partir da adaptação da noção de reapropriação, pensando a ideia de público e a 

concepção dos espaços - de cultura e de consumo.  

Por um lado, é defendido que a proximidade do público aos domínios culturais despoletou novas formas de reapropriação que 

acompanham as próprias reapropriações que o consumo promove. Por outro lado, relativamente aos espaços culturais é 

pensada a noção de transferência, codificação e familiaridade. Assim, tal como os espaços de consumo se estruturam 

geralmente sob um mesmo código, também os espaços de cultura o fazem, correspondendo muitas vezes a um mesmo esquema 

espacial que isola hermeticamente o espaço do lugar a que pertence, despoletando frequentemente uma familiaridade (ou 

reconhecimento) cognitiva entre o individuo e o contexto (tal como na ‘promenade’ dos espaços de consumo). 

Alterações de Paradigma na Cultura 
Com este subcapítulo pretende-se analisar as alterações de paradigma instauradas nas artes com a industrialização, da mesma 

forma que no capítulo anterior se exploraram as implicações que esta mesma industrialização desencadeou no consumo. 

Se, por um lado, a industrialização estabelece a possibilidade da reprodução em série, por outro, cria também uma revolução 

na produção artística, nomeadamente com a invenção de novos formatos. A fotografia é um caso paradigmático. Com o 

imediatismo introduzido pela captação fotográfica, passa a ser possível um registo menos reflectido e pensado, ao contrário da 

pintura ou do desenho de retrato, desde sempre utilizados como meio de eternização das principais personalidades.  

Desde sempre, as artes tradicionais traduziam-se por um trabalho constante sobre a obra. O tempo ao longo do qual se 

trabalhava a obra constituía oportunidade de correcção e reflexão que passa a traduzir-se em resultados que valorizam a 
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capacidade expressiva do momento. Em relação à fotografia, W. Benjamim [1936] (1992) equipara-a, pelo seu imediatismo, à 

própria oralidade, afirmando que a principal inovação introduzida por esta nova técnica se prende com o facto do ‘olho’ passar 

a representar o principal interveniente deste formato. A fotografia estaria então para a palavra (oral), como a litografia estaria 

para a imprensa, uma vez que passam a poder ilustrar a vida quotidiana.  

Para além do avanço da técnica que possibilita a invenção da fotografia, a própria produção industrial vai permitir o acesso ao 

instrumento de captação – a máquina fotográfica – o que desde logo determina também o acesso ao ‘estatuto’ do 

fotógrafo/artista. Os próprios retratados deixam de ser apenas aqueles elementos da sociedade com capacidade de encomendar 

a obra de arte e com vontade de se eternizarem na história, para se estabelecer a possibilidade de qualquer indivíduo se poder 

(re)ver no retrato.   

A fotografia, vem estabelecer-se como um elemento essencial para uma democratização da imagem. Porém, ao contrário 

daquilo que foi referido anteriormente como ‘democratização da imagem’,  que colocava em ênfase o seu consumo, o que aqui 

se pretende é centrar sobre a sua produção.  

Neste caso, não são ainda as imagens desconexas (de todo o mundo) que nos entram em casa através da televisão, mas há 

também a considerar o poder instrumental da fotografia que se estabelece no acesso à máquina fotográfica, e na possibilidade 

que se dá aos nos revermos no retrato. E se com o acesso à televisão de adquiria o acesso à imagem, com a máquina 

fotográfica atinge-se o acesso à autoria. Ou seja, com a compra da televisão o indivíduo passa a poder ver e interpretar imagens 

no interior da sua privacidade, mas não a poder produzi-las. Com a máquina fotográfica isso torna-se possível. Esta questão da 

fotografia sofre ainda um outro rumo com a era digital, em que o acesso à imagem é livre como nunca foi. A sua associação à 

portabilidade do telefone e a um acesso generalizado à internet, permite alcançar possibilidades estrondosas, em evolução de 

dia para dia.  

Se se tiver em conta o conceito proposto de ‘promenade’ este tópico ganha uma outra dimensão. A fotografia permite aos 

indivíduos o acesso à produção de imagem e, portanto, ao retrato do seu contexto. As supostas implicações de uma sociedade 

alienada pela produção acelerada de imagens é aqui totalmente revertida, uma vez que transita para a mão dos indivíduos 

comuns também o poder de produção de imagem. E se o consumo vem permitir que o poder transite dos sistemas de produção 

para o consumidor, e se os espaços de consumo vêm permitir essa mesma mobilização das entidades promotoras para o 
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público, então também os instrumentos de captação de imagem (como a fotografia) são responsáveis pelo resgate de poder da 

produção industrial para o indivíduo comum. 

A questão da democratização do consumo da imagem levada a cabo em grande parte pela imprensa de massas e pela televisão, 

resulta ainda numa intensa divulgação das produções artísticas, que deixam de ser restritas a determinado local específico, para 

se tornarem património mundial e referência para futuras produções. Para Featherstone (1995:45) assiste-se a um inequívoco 

“movimento duplo” que “sugere a derrocada de algumas das fronteiras entre arte e vida quotidiana, bem como a erosão da 

condição especial da arte como uma mercadoria protegida”. É ainda estabelecida uma consciência global do mundo e a ideia 

de património da humanidade, associada a uma valorização das produções e identificação de estilos artísticos, ou de cunhos 

específicos de autores. Esta consciência vem permitir o despertar de estados de admiração pelas produções ou de revolta com 

as destruições, como é o caso da aniquilação dos artefactos históricos em Mosul, levados a cabo este ano (2015) pelo Estado 

Islâmico.  

As possibilidades múltiplas fornecidas com a produção industrial despertam necessariamente uma crise existencial na arte 

centrada na ideia de perda da autenticidade. Esta é uma questão central na obra de W. Benjamin [1936] (1992) A Obra de Arte 

na Era de sua Reprodutibilidade Técnica em que o autor associa o acelerar técnico possibilitado pelos novos formatos 

artísticos a um desmistificar do ‘original’, como peça primeira, desde sempre associado à produção artística. Nesta análise 

passa também a deixar de fazer sentido o entendimento de ‘autenticidade’ da obra de arte, assistindo-se a um tempo marcado 

pela portabilidade e transferibilidade do objecto artístico, em que “a catedral abandona seu lugar para instalar-se no estúdio de 

um amador; o coro, executado numa sala ou ao ar livre, pode ser ouvido num quarto.” (1992:78)  

Para W. Benjamin a ideia de ‘autenticidade’ seria algo que existia na produção artística de outro tempo, mas que se perdeu no 

momento em que a reprodutibilidade técnica se instala. Para melhor expor esta dimensão que me parece redutora, segue uma 

transcrição de um excerto sobre a ideia de original ou ‘aura’. Para W. Benjamin [1936] (1992), a ‘aura’ da obra de arte 

constituiria “uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante por 

mais perto que ela esteja.” Este abandono da ‘aura do original’ apresenta-se como uma nova formulação dos tempos modernos 

em que “cada dia fica mais imperiosa a necessidade de dominar o objecto, fazendo-o mais próximo na imagem, ou melhor, na 

cópia, na reprodução.” (1992: 81).  
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Interessa-me, não esta ideia de que a produção em massa vem aniquilar a ‘autenticidade’ da obra de arte, mas sim entender 

essa mesma obra de arte como um produto social, marcado pelo seu tempo. Interessa-me sim a concepção de autenticidade dos 

objectos desenvolvida pelas novas correntes de estudo da cultura material, associadas aos estudos do consumo, que nas 

décadas de 1970/80 desmistificam totalmente a dimensão de autenticidade dos objectos, assumindo que estes não possuem 

valor intrínseco. Deste modo, o valor dos objectos não reside na sua autenticidade mas constitui aquele que socialmente lhes 

atribuímos.  

Gostaria de propor neste ponto uma certa dualidade entre a obra de W. Benjamin [1936] (1992) e a P. Bourdieu (1979). W. 

Benjamin [1936] (1992) desenvolve uma teoria segundo a qual as “massas” surgem diferenciadas do “conhecedor” sendo que, 

para a primeira, a obra de arte se estabelece como objecto de “diversão”, colocando em ênfase a sua dimensão lúdica e, para os 

segundos, a obra constitui objecto de “devoção”, assemelhando-se a uma entrega quase que religiosa. Para melhor exemplificar 

esta sua proposta, o autor vem ainda propor a utilização da arquitectura como exemplo. Neste caso, é então entendido que a 

arquitectura “comporta uma dupla forma de recepção: pelo uso e pela percepção (...), por meios tácteis e ópticos.” E acrescenta 

ainda que “a recepção táctil se efectua menos pela atenção que pelo hábito. No que diz respeito à arquitectura, o hábito 

determina em grande medida a própria recepção óptica.	  Também ela, de início, se realiza mais sob a forma de uma observação 

casual que de uma atenção concentrada.” (1992: 109-110)  

Parece-me legítimo aproximar aquilo que é referido por W. Benjamin [1936] (1992) como ‘hábito’, e aquilo que P. Bourdieu 

(1979) viria a estabelecer como ‘habitus’, mesmo que separadas no tempo e pelo espaço. Ainda que podendo ser acusada de 

cair numa tendência simplista de abordagem dos conceitos, parece-me que estas duas abordagens conceptuais se tocam 

enquanto posicionamento perante o objecto de arte ou de arquitectura. 

Gostaria ainda de chamar a atenção para a forma como semanticamente as palavras ‘hábito’ e ‘habitus’ remetem para uma 

dimensão de costume religioso. Estas palavras, que derivam ambas da mesma origem latina, remetem para algo que se usa 

como continuidade do corpo na prática de um ritual de devoção. Não deixa de ser curioso que W. Benjamin [1936] (1992) 

tenha associado esta ideia de ‘hábito’ a uma prática de ‘devoção’, por parte do ‘conhecedor’. 

Importa também explorar de que forma, não só a produção industrial introduz alterações na arte, mas como vem alterar por 

completo a concepção do artista. Ou seja, se, como vimos na arte, a obra deixa de constituir algo único, então também o 

estatuto do artista perde a sua dimensão singular. 
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A somar a esta questão surgem outros factores concorrentes que se estabelecem com a produção industrial e a democratização 

da produção e consumo da imagem, como os mecanismos de produção e distribuição de arte. Socialmente, com a alteração 

paradigmática do papel do artista na sociedade, surge a necessidade de integrar as actividades artísticas no tecido social, como 

mais uma actividade colectivamente organizada, na qual o artista se torna apenas mais um entre os inúmeros actores que 

constroem a estrutura da arte na modernidade.  

Sobre esta questão, M. Featherstone (1995) refere que “a expansão do mercado de arte e o aumento do número de artistas 

profissionais e das ocupações acessórias à arte, especialmente nos centros metropolitanos, somados ao uso da arte como 

veículo de relações públicas pelas grandes empresas privadas e pelo Estado, resultaram em transformações significativas no 

papel do artista.” (1995: 46)  

Gostaria ainda de referir que o impacto dos tempos modernos na obra de arte se transfigura, também, não só pelas 

possibilidades implicadas numa ‘era de reprodutibilidade técnica’, mas ainda numa vontade notória de abandonar o espaço 

codificado de galeria.  

Relativamente a esta questão, Rosalynd Krauss [1979] (1984), publica o artigo Sculpture in the Expanded Field que é 

determinante para o entendimento da emancipação da escultura em relação ao lugar. A sua libertação do museu ou da galeria 

passa a possibilitar a instauração de novos lugares e, ainda, de novos olhares. O conceito de ‘campo expandido’ diz, assim, 

respeito a um empolar ou ampliar do ‘lugar’. Este deixa de se conter no interior da galeria de arte, ou no topo de um plinto 

clássico, atingindo formatos múltiplos, como a land art ou a public art. Estes conceitos traduzem também alterações nas 

premissas que determinam o papel do artista, que passa a querer fugir a um sistema dominante e a querer aproximar-se de 

novos públicos, provocar estranheza e familiaridade. 

O abandono dos espaços codificados de galeria, ou do aparente ambiente estéril a que corresponde o espaço do museu, 

representa um factor de grande importância para esta tese. Consigo definir aqui duas dimensões que muitas vezes se interpõem 

nos espaços culturais e expositivos. Por um lado, o ambiente estéril ganha dimensão a partir da existência de espaços brancos e 

vazios -  white cube – e por outro, a violência simbólica dada através de códigos rígidos de conduta – “não tocar”, “não 

sentar”, “silêncio”... – determinam a existência de espaços codificados. A união de ambas as dimensões definem espaços onde 

aparentemente a reapropriação não é possibilitada com clareza. A própria mensagem da arte muitas das vezes condiciona a 

reinterpretação. “A coexistência plural das manifestações culturais e da sua intercomunicabilidade; em vez de uma concepção 
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que favorece a "pureza imaculada" das diferentes formas de arte, introduz-se a noção de imbricação, "reciclagem" e mesmo 

"mestiçagem"; em vez, enfim, de um modelo etnocêntrico de imposição de um arbitrário cultural e de defesa de consumos 

elitistas, salienta-se a diversificação das escolhas e dos gostos culturais.” (Lopes, 1998: 181)  

O que se verifica no caso de estudo desta tese é que a galeria de arte não apresenta a esterilidade comum presente no white 

cube. Talvez por se situar no interior de um shopping possa propiciar reapropriações diferentes daquelas que normalmente se 

estabeleceriam. Estas diferentes reapropriações são ainda impulsionadas por um factor diferenciador gerado pela proximidade 

a um público mais múltiplo. Deste modo, a emancipação em relação ao lugar tradicional de exposição, estabelece-se como 

aproximação a públicos abrangentes, capazes de interpretar e se reapropriarem, através de relações de estranheza e 

familiaridade. A importância da proximidade a outros espaços representa possibilidades de ‘acesso’, questão central para este 

trabalho. 

O Contexto das Políticas Culturais 
A ideia de políticas culturais estabelece-se de forma pioneira em França, em 1961, com a estruturação de uma comissão 

dedicada inteiramente à cultura e às artes. Esta comissão surge do alinhamento do Ministério dos Assuntos Culturais16, 

estabelecido em 1959, que visava “tornar acessíveis as obras capitais da humanidade” bem como “proporcionar a mais vasta 

audiência” ao património cultural (Claune, 1999: 114). Estas reformas, são levadas a cabo a partir de uma parceria entre 

Charles De Gaulle e André Malraux, tendo na sua essência implícita a ideia desenvolvida pelo escritor de que “a Arte e o 

Grande Património” seriam “uma espécie de substitutos funcionais da religião”. (Lopes, 2009: 2) 

É interessante reflectir sobre esta equiparação da cultura a substituto funcional da religião, nomeadamente se recordarmos que 

W. Benjamin [1936] (1992) associava a contemplação das obras de arte a uma ‘devoção’ quase religiosa. Importa ainda 

sublinhar a dimensão sedutora do noção de cultura adjectivada como ‘obra capital’, ‘Arte’ ou ‘Grande Património’. Verifica-se 

novamente neste discurso governamental uma ‘devoção’ intrínseca, quase de submissão, perante a cultura, como produto 

estatal e de ordem pública. É assumindo estes contornos que surge o conceito, inaugurado pelo governo francês deste tempo, 

de ‘democratização cultural’. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 O Ministério dos Assuntos Culturais, surge por decreto de 24 de Julho de 1959, confiado a André Malraux. 
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É importante reter a notável intencionalidade de democratizar a cultura, encabeçada pelo governo francês. Porém, torna-se 

evidente a sua intencionalidade fortemente marcada por uma ideologia nacionalista. Observa-se neste período um fortíssimo 

movimento de estatização das politicas culturais, que apesar de tudo é acompanhado por uma corrente paralela que resulta no 

fomento de um considerável número de Casas de Cultura em França. Estas Casas da Cultura traduzir-se-ão numa corrente 

marginal que, no entanto, consistirá na principal inovação deste tempo.  

É precisamente neste período de lançamento das políticas culturais em França que P. Bourdieu (1966) publica uma obra que se 

afasta terminantemente do então vulgar pensamento marxista que persistia em estabelecer análises que reforçavam a dimensão 

económica da produção. Nessa obra, intitulada de L’Amour de l’Art, o autor e a sua equipa centram-se numa análise da 

economia dos bens simbólicos, ao invés da exploração da mercadoria. Esta análise foi desenvolvida através de uma processo 

de “socialização - interiorização - incorporação”, que provocava a expansão para um modelo multidimensional, em detrimento 

da unidimensionalidade económica.  

Entendo esse novo modelo inaugurado por P. Bourdieu (1966) como o anúncio de um novo pensamento, desenvolvido em 

sintonia com as novas correntes de estudo da cultura material das décadas de 1970/80, que como vimos no subcapítulo anterior 

vêm explorar a ideia de que os objectos não possuem valor intrínseco. Encontra-se ainda relacionado com aquilo a que D. 

Miller (1987) viria a apontar como reapropriação dos bens de consumo, através da dimensão social que lhes é atribuída. Esta 

linha de pensamento estará também relacionada com aquilo que refiro como diálogos relacionais cruzados, estabelecidos com 

a evolução do conceito de ‘promenade’, estabelecidos na era do consumo.  

Relativamente a este período, é importante recordar, que é no decorrer de todo este contexto que se dão, em 1968, as revoltas 

estudantis, onde se reclamava uma maior participação social. A par desse apelo à participação pública, surgia também uma 

recorrente associação da apatia social a uma forte crítica ao consumo. Não deixa de ser notório que o próprio conceito de 

‘democratização cultural’, proveniente dessa mesma década, se encontre ainda impregnado desses contornos redutores e 

unidimensionais de origem marxista. 

No início da década de 1970, o Concelho da Europa assume uma posição mais orientada para a participação cultural, ao invés 

de procurar estabelecer a anteriormente aclamada ‘democratização cultural’, conceito associado ao movimento francês de 

1961. Esta posição mais orientada para a participação cultural, do início da década de 1970, constituiu um importante passo na 

construção das políticas culturais, onde se chega “à conclusão de que a cultura não é apenas um bem de consumo, mas também 



 

	  
75 

um espaço para que os cidadãos possam formar a sua própria cultura.” (Rotger, 2004:3 20) É deste modo subscrita uma noção 

mais alargada de cultura, que abandona a rigidez de um sistema simbólico ditado pela arte, ou económica ditada pelo consumo, 

e em que as suas partes passam a ser concebidas como multidimensionais e inter-relacionadas. A par desta intenção de tornar a 

cultura acessível a todos, que está inerente à definição de ‘democratização cultural’, verifica-se agora o entendimento crescente 

de uma concepção mais abrangente daquilo que é a ‘cultura’.  

Em 1979, o Concelho da Europa apontava para um sentido cada vez mais antropológico do conceito, referindo que “não se 

deve restringir a cultura ao património artístico, dando-o como «alimento» à sociedade de consumo, mas sim reconhecer-lhe 

uma acepção bastante mais larga que, sem excluir o património artístico, encare a cultura como um processo criador contínuo 

que não é apenas fruto do trabalho dos artistas, mas de todos os grupos culturais.” (Crevoisier, 1979: 4) 

Seguidamente será explorada uma actualização da noção de ‘democratização cultural’ para ‘democracia cultural’ (Lopes, 

2009) e, posteriormente, será desenvolvida ainda uma nova proposta assente na reconversão da ideia de mediação.  

Para uma ‘democracia-cultural’ 
Tendo como base a inauguração das políticas culturais instauradas em França nos anos de 1960, pode-se concluir que estas 

constituíram um importante momento de consciencialização patrimonial e de promoção do acesso à cultura. No entanto, 

trazem implícita uma forte carga ideológica nacionalista, de devoção e submissão. A própria carga simbólica dos textos que se 

referem a este momento sugerem uma perspectiva pouco franca, de exaltação exacerbada do património, implicando fortes 

hierarquizações do saber.  

Porém, dá-se uma readaptação dessas premissas até ao final dos anos de 1970, com propostas que convertem a sua dimensão 

‘devocional’ numa abordagem crescentemente antropológica. Estas novas propostas surgem na sequência do pensamento 

multidimensional de P. Bordieu (1966) e, posteriormente, das novas correntes de estudo da cultura material, desenvolvidas nas 

décadas de 1970/80.  

A questão da ‘democratização cultural’ é, no entanto, determinante uma vez que, por um lado, traz implícita a preocupação 

relativamente ao acesso à cultura e, por outro, constitui ponto de partida para novas abordagens.  



 

	  
76 

Em concreto, nesta tese, mais do que pensar a instauração das politicas culturais, interessam as abordagens surgidas, com uma 

tendência multidimensional e antropológica.  

O conceito que mais se aproxima daquilo que é pretendido no presente trabalho é a noção de ‘democracia cultural’, de J. T. 

Lopes (2009). Ao invés das propostas anteriores, esta adopta a ideia de democracia, e não de democratização. A ideia de 

‘democracia cultural’ implica uma relação mais franca e directa entre as partes, sem que exista à partida uma hierarquização 

cultural. Esta nova noção tem como objectivo o direito à cultura, como elemento básico e essencial, ou seja, subscreve a 

necessidade de se instituir enquanto “serviço público centrado na própria ideia de liberdade”. (2009:9)  

A importância desta reconversão do conceito reside ainda na transversalidade da proposta. Ou seja, a democracia cultural não 

se centra apenas no acesso à cultura, implica também as tarefas que se estendem desde a “criação de bens e obras culturais”, 

passando pela “sua distribuição e recepção”. (2009:9) 

Recordo que, com as alterações de paradigma despoletadas numa era de produção industrial, se instaurou um novo modelo de 

produção e distribuição da arte que acompanha a própria alteração do conceito de artista. Nesta tese é defendido um modelo de 

acesso cultural que necessariamente considera essas novas dimensões implicadas no conceito de cultura, que por sua vez se 

expande e adquire uma maior abrangência.  

Ainda associado ao novo modelo de prática artística instaurado com as possibilidades da produção industrial, convém recordar 

que as alterações não se circunscrevem apenas ao conceito de artista, ou mesmo à invenção de um sistema de produção e de 

distribuição de arte.  

A produção industrial, os mass media e o próprio consumo, são factores que implicam, ainda, a reinvenção do conceito de 

público, até esse momento contido no interior de nichos sociais muito restritos. E se a reinvenção dos formatos tradicionais das 

artes vão reclamar um artista que se insere no interior de um sistema, como mais uma peça da engrenagem, também a difusão 

múltipla da arte chega a um público cada vez mais diversificado. Deste modo, pode-se afirmar a necessidade da “destruição 

sistemática do conceito mítico de público, no singular,” estabelecido como uma “espécie de comunidade imaginada ao serviço 

de uma colectividade de práticas rituais”. (Lopes, 2009: 9)  Ou seja, acompanhando um movimento que contraria a 

singularização do artista e da arte, também o público protagoniza necessariamente esta tendência. 



 

	  
77 

O carácter ‘progressista’ implícito na instauração das políticas culturais, de intervenção imediata e profunda, perde sentido 

com a adopção de uma abordagem que se pretende distanciar da ideia do valor intrínseco dos objectos, como é reclamado pelas 

novas correntes de estudo da cultura material. Perante uma perspectiva em que os objectos adquirem a dimensão que lhes 

damos, deixa de fazer sentido um discurso de ‘endeusamento’ das obras, para se passar a valorizar o processo de engajamento 

entre as dimensões culturais e os públicos, em movimentos multidimensionais.  

Se a critica à obra La Distincion de P. Bourdieu (1979) foi noutros pontos desta tese debatida, perante a obra L’Amour de l’Art 

(1966) da autoria de P. Bourdieu e A. Darbel, existe uma identificação com as premissas propostas. Isso acontece porque entra 

em conexão com a minha proposta de diálogo entre o modelo multidimensional e a dimensão relacional cruzada, para o qual 

remeto através do conceito de ‘promenade’, com as relações de reapropriação estabelecidas com o consumo. Se relativamente 

à ‘promenade’ se entendia a instauração de um percurso que passa a envolver outros actores, nesta nova dimensão passa 

invariavelmente a deter a dimensão multidimensional identificada na obra de P. Boudieu (1966).  

Com o entendimento do público nas suas valências múltiplas, observa-se ainda um desmultiplicar da dimensão relacional 

cruzada da ‘promenade’, agravada pela própria desmultiplicação dos sistemas culturais, de produção e distribuição. 

Apesar desta desmultiplicação dos actores, o que se observa com a proposta de democracia cultural, é um notável 

estreitamento de relações estabelecidas entre os públicos e as instituições. 

Para além de normalmente incorporarem os sistemas de produção e distribuição, o papel das instituições, tem como principal 

fundamento a formação de públicos. Deste modo, as instituições são “essenciais para a transformação das práticas e a 

construção de novos comportamentos”, numa busca incessante por práticas que assentam em relações de “durabilidade, 

sistematicidade e sustentabilidade.” (Lopes, 2009: 10)  

Eventos como Serralves em Festa ou as Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda, constituem importantes momentos de 

engajamento da população com a arte, e especialmente com a instituição que esses eventos incorporam. Socialmente, estes 

momentos não estão totalmente distanciados da sedução constante que os espaços de consumo exercem sobre os seus 

visitantes. As relações fazem-se em ambos os sentidos, promovendo reapropriação e ‘promenade’.  

Assentando sobre esta ideia de reciprocidade das relações estabelecidas entre instituições e públicos, surge ainda a noção de 

que, para além da capacidade das instituições em formarem os públicos, também estes públicos serão responsáveis pelas 
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(re)formulações nas instituições. Este constitui novamente um ponto de contacto nas relações que se estabelecem entre os 

públicos e as instituições culturais, e os públicos e os espaços de consumo. Também os espaços de comércio se definem como 

uma superfície em branco pronta a ‘ganhar vida’ através das dinâmicas de reapropriação que neles se estabelecem.  

Porém, o ambiente estéril e codificado a que frequentemente as instituições culturais correspondem – como é o caso frequente 

do white cube do museu – exige a existência da mediação. Esta constitui uma “nova profissionalidade, enquanto processo 

dinâmico de comunicação entre as instituições e os seus públicos, longe de ser meramente um sector pericial”. O objectivo da 

mediação centra-se na  “familiarização com a obra de arte através de uma nova cultura organizacional”. (Lopes, 2009: 10)   

A mediação assemelha-se, assim, ao papel do educador, inserido em determinado ambiente para facilitar as relações. Esta 

interferência na ‘promenade’, enquanto experiência do sujeito num novo contexto, pode constituir um resquício da concepção 

hierarquizada da cultura que vimos estar presente na abordagem inicial das políticas culturais. Se considerarmos a visita ao 

shopping center e o absurdo que seria ter um educador que mediasse a nossa relação e experiência no espaço, torna-se mais 

fácil fazer notar a dimensão ‘devocional’ que ainda persiste na arte.  

Entendo que a indicação de informação adicional relativamente às produções culturais deve ser disponibilizada, porém, 

questiono o actual papel do mediador. Não subscrevo a ideia de que é função da mediação clarificar “o respeito pelas 

apropriações e usos dos espaços e equipamentos culturais, nomeadamente através das múltiplas interpretações e pontos de 

vista.” (Lopes, 2009: 10) Subscrevo, sim, a mediação enquanto espaço de partilha e o mediador enquanto elemento neutro e 

possibilitador de relações de igualdade entre instituições, públicos e produções. 

Apesar disto, assumo a necessidade da existência da mediação. Aponto, no entanto, no sentido da reformulação dos seus 

contornos e recordo o risco de que a sua ausência pode implicar a “arcaica concepção de museu como capital cultural 

objectivado em forma de «coisa»,” ou com “uma espécie de contentor ou depósito (...) patrimonializado”. (Lopes, 2006: 89)  

Seguindo esta linha de raciocínio, proponho um novo conceito, a que dou o nome de ‘democracia-cultural’. Parto da união de 

palavras que compõem a proposta de J. T. Lopes (2009) para a noção de ‘democracia cultural’, determinando apenas a sua 

justaposição e formando assim uma nova palavra. Com esta fusão das partes pretende-se, a partir da união da expressão, 

subscrever o conceito do autor, procedendo, no entanto, a uma actualização sobre a noção de mediação.  
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Esta proposta de actualização inclui ainda uma dimensão poética, dada a partir da presença do hífen. Ou seja, o hífen quando 

adicionado à expressão torna-se, em sentido figurado, na mediação entre as partes. Segundo esta formulação, o hífen está para 

a expressão como a mediação está para as partes. 

 

democracia             –            cultural 

      público          mediação       instituição 

 

Com esta proposta pretendo desenvolver uma actualização do conceito de ‘democracia cultural’, reabilitando as práticas 

inerentes à mediação. Estas, normalmente centralizadas num ‘serviço educativo’, são responsáveis necessariamente pela 

determinação de relações de poder, uma vez que apontam directamente para uma dimensão educativa. Deste modo, posso 

concluir que constituem um resquício da tendência para a hierarquização cultural que caracterizou o instaurar das politicas 

culturais. A minha proposta passa por anular a expressão ‘serviço educativo’, e nomeá-lo apenas como ‘mediação’, apelando a 

uma dimensão mais franca e directa entre as partes, que não tem como objectivo ‘educar’. A mediação assume assim um lugar 

mais equitativo, num ponto de contacto entre as partes, estabelecendo contornos de partilha, permitindo a reapropriação dos 

espaços e reinterpretação das produções.  

Para terminar, gostaria apenas de fazer uma pequena reflexão sobre os espaços de cultura e estabelecer um paralelismo com os 

espaços de consumo.  

O white cube a que o museu ou a galeria de arte frequentemente correspondem, traz implícita uma necessidade ditada pela arte 

de estabelecer espaços que lhe servem de suporte ‘ideal’. Deste modo, é frequente nos museus modernos de arte 

contemporânea presenciarmos espaços em estado supostamente neutro, que permanecem num segundo plano e que não 

interferem na leitura das produções artísticas. Esta tipologia determina assim uma codificação destes espaços que se traduz 

numa determinada familiaridade, semelhante àquela familiaridade que víamos para os shoppings.  

A ausência da luz natural é fulcral. Esta localiza-se apenas em pontos específicos, sendo frequentemente colocada ao nível da 

cobertura. Por motivos diferentes (que se prendem no caso dos shoppings com a sua localização em territórios desinteressantes 
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e isolados, e no dos museus com questões práticas de exposição e conservação), a verdade é que a ausência de relação com o 

exterior determina uma ruptura com o lugar. Esta perda de sentido do lugar é vulgar tanto nos shopping centers, como nos 

museus, traduzindo-se numa transferibilidade cognitiva dada através de uma linguagem comum, em constante repetição. É 

frequente que o conteúdo destes espaços – de museu ou de shopping –, a par da sua linguagem formal familiar, nos resgate por 

momentos da cidade ou do país em que estamos e nos remeta para memórias de outros lugares semelhantes. 

Posso assim afirmar que, tal como a linguagem da pós-modernidade se estabeleceu ao longo do tempo como o suporte ideal 

para os espaços de consumo, também o white cube se estabelece como o suporte ideal para o museu (que persiste como uma 

tipologia de minimalismo notável, frequentemente presente na Arquitectura Moderna). O resultado é um notável estado de 

familiaridade. A ruptura com o lugar pode, no entanto, implicar uma alternância entre sentido de familiaridade e o isolamento 

em relação a um contexto alargado. Importa apenas sublinhar que as posições que defendem a dimensão alienada do shopping 

center por estabelecer um isolamento em relação ao exterior, parecem descurar o sentido hermético frequentemente presente 

nos museus e galerias. 
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A Parte I desta tese teve como objectivo principal determinar as suas linhas teóricas orientadoras. Pretendeu-se desenvolver 

uma caracterização das alterações sociais e humanas que se observam com a industrialização, segundo três perspectivas a que 

correspondem os três capítulos: industrialização, consumo e cultura. 

Numa primeira perspectiva, presente no primeiro capítulo, pretendeu-se estabelecer uma incidência mais abrangente que se 

estende desde a segunda metade do século XIX até aos anos de 1960/70. Este olhar sobre a história da industrialização teve 

como objectivo dar conta da conexão entre o indivíduo e a sua realidade, que é dada inicialmente sob a forma de 

contemplação. O ‘estar’ do sujeito num mundo em mudança desenvolve-lhe um olhar poético retido pelo homem burguês, 

numa atitude superficial, que ganha dimensão com o surgir da ‘promenade’.  

A ‘promenade’, que tem como base uma formulação poética do modernismo – na arquitectura – instaurada pela relação entre o 

observador e a espacialidade arquitectónica, estabelece-se como abordagem fundamental para esta tese. É à luz de uma 

‘promenade expandida’ que se avalia a relação dos sujeitos com um contexto em crescente mudança, tendo ainda como 

elemento essencial a ideia de ‘acesso’.  
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A ideia de acesso sofre também ela diferentes estados. Imediatamente após a industrialização, o acesso ao trabalho assalariado 

permite o poder de compra e, por conseguinte, o acesso ao bens de consumo. Com o instaurar da ‘promende’ surge o acesso ao 

lazer e ao ócio, através do acesso aos espaços democráticos. 

A industria automóvel vem privilegiar o movimento e acentuar a descentralização das cidades, num empolar do território. A 

imprensa de massas e a televisão vem democratizar o consumo da imagem. Surgem com estas dimensões uma ‘promenade’ 

territorial e, posteriormente, uma ‘promenade’ virtual.   

Com o segundo capítulo foi apresentada uma perspectiva sobre o consumo. Pretendeu-se dar uma leitura geral sobre a 

imposição desta dimensão na vida dos indivíduos, numa abordagem que começa no final do século XIX e que se estende até à 

actualidade. Assume-se a existência de duas fases, uma primeira que remete para os primeiros espaços de consumo, situando-

se sobre o final do século XIX e início do século XX e, uma segunda a partir dos anos de 1970, que diz respeito a um período 

de grande expansão destes espaços.É proposta uma maior incisão nesta segunda fase de abordagem do consumo, iniciada nos 

anos de 1970, nomeadamente com as novas correntes de estudo da cultura material.  

Através do conceito de reapropriação de D. Miller (1987) pretendeu-se reconhecer a dimensão particularizada do uso dos bens 

de consumo, que é inaugurada pelo acto da compra, bem como as dimensões sociais articuladas com a partilha de bens. 

Estabelece-se a ideia de que o consumo vem possibilitar a transição do poder dos sistemas de produção para o consumidor. 

Pretendeu-se ainda explorar a adaptação desta ideia de reapropriação aos próprios espaços de consumo. A sua possível 

reapropriação passa a ser olhada como responsabilidade dos seus visitantes. Ou seja, é explorada a ideia de que através da 

reapropriação dos espaços é permitido à sua comunidade ‘dar-lhe vida’, uma vida particular, distinta de outras existentes em 

outros lugares da mesma tipologia. Com isto, estabeleceu-se a ideia de que os espaços de consumo vão também possibilitar a 

transição do poder do sistema capitalista (personificado pelas entidades promotoras) para os públicos.  

Ao longo deste segundo capítulo exploraram-se as possibilidades que as relações de reapropriação vão incorporar no conceito 

de ‘promenade’ que neste ponto se tornam relacionais, envolvendo outros indivíduos. Ou seja, é entendido que o consumo veio 

permitir que uma nova dimensão social surja com o instaurar de um discurso relacional que deixa de ser individual para se 

tornar multi-direccional.  

No terceiro capítulo, é feito um paralelismo entre as alterações paradigmáticas estabelecidas com o consumo e relacionando-as 

com as que se estabelecem no conceito de cultura. Estas alterações de paradigma introduzem uma forte tendência para a 
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democratização da cultura, que se verifica através das possibilidades da produção industrial, da divulgação dos mass media e 

de uma reconversão da individualidade do artista para um sistema que prevê a produção e a distribuição da arte.  

De seguida, estabeleceu-se a necessidade de reflectir sobre a instauração da políticas culturais nos anos de 1960, para se 

analisar o conceito de arte e de cultura sob o ponto de vista da democracia cultural (Lopes, 2009). É estudada assim a transição 

entre a democratização cultural e a democracia cultural, sendo ainda proposto um novo conceito de democracia-cultural, que 

se define pela própria reformulação da ideia de mediação. 

A dimensão de ‘promenade’ é ainda neste capítulo revisitada, repensando-se a ideia de reapropriação verificada para o 

consumo. A reapropriação surge, assim, como um ponto de contacto existente entre os dois conceitos fundamentais desta tese, 

que são trabalhados ao pensar o conceito de público, por um lado, ou dos espaço (comercial ou cultural), por outro.  
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A Parte II é composta pela abordagem empírica desta tese, que se apresenta três subdivisões distintas; a primeira é dedicada à 

análise objectiva do caso de estudo, a segunda aos exercícios empíricos e a terceira à proposta de adaptação prospectiva dos 

conceitos centrais desta tese. 

Numa primeira abordagem a esta Parte II, é feita a apresentação dos espaços que compõem o caso de estudo, o Norteshopping 

e o Silo Espaço Cultural, e posteriormente são referidos, ainda, os casos conhecidos que apresentam as dinâmicas de cultura e 

consumo, situados na Área Metropolitana do Porto. Neste primeiro capítulo, pretende-se desenvolver uma caracterização 

objectiva dos espaços em análise e, ainda, apresentar outros possíveis casos de estudo que constituem espaços de cruzamento 

entre cultura e consumo, numa realidade física próxima da localização do caso de estudo desta tese. A esta primeira abordagem 

corresponde um capítulo de particularização do enquadramento teórico e sua adaptação ao caso de estudo. 

Numa segunda abordagem da Parte II, incide-se directamente sobre os exercícios propostos de abordagem empírica. Após a 

análise objectiva que se desenvolve inicialmente, pretende-se, nesta segunda abordagem, desenvolver aproximações ensaísticas 

ao local, aos públicos e às reapropriações existentes. A esta segunda abordagem presente na Parte II, correspondem dois 

capítulos que se referem a cada um dos espaços que compõem o caso de estudo.  
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Nesses capítulos é, ainda, privilegiada a relação de familiaridade que possuo com o objecto de estudo. Através da ideia de 

reapropriação, pretende-se explorar se esta relação quotidiana que mantenho com os espaços – principalmente com o 

Norteshopping – pode ser alterada num processo de redescoberta do lugar, levado a cabo pelos exercícios que proponho.  

Na terceira abordagem desenvolvida na Parte II desta tese, é apresentado um capítulo de consolidação do exercício empírico, 

na sua relação com o panorama traçado a que o enquadramento teórico corresponde. Pretende-se nesta última abordagem  

propor uma adaptação prospectiva dos conceitos centrais que esta tese levanta: reapropriação, acesso, ‘promenade’ e, 

fundamentalmente, ‘democracia-cultural’. Não se pretende com esta abordagem traçar uma solução determinante para a 

questão do acesso à cultura, nem ‘salvar’ de alguma forma o Silo ou o Norteshopping de ‘má sorte’, mas sim promover um 

ensaio com base nas questões levantadas ao longo desta tese.   

Com esta Parte II da tese, pretende-se assim apresentar o estudo de caso, expor os exercícios de aproximação desenvolvidos e, 

ainda, adaptar ao caso de estudo as questões levantadas com o enquadramento teórico.  
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O primeiro capítulo desta Parte II pretende desenvolver uma análise clara do caso de estudo e, portanto, dos dois espaços que 

este compreende, o Norteshopping e o Silo Espaço Cultural. Nesta análise, pretende-se esclarecer principalmente as questões 

formais dos dois espaços abordando aspectos das suas realidades físicas.  

Um primeiro subcapítulo estará, deste modo, relacionado com o Norteshopping fazendo, inicialmente, um enquadramento 

histórico da sua construção e posterior análise da sua linguagem arquitectónica (exterior e interior). 

O segundo subcapítulo é dedicado ao Silo Espaço Cultural. Neste subcapítulo faz-se igualmente um enquadramento histórico 

da construção deste espaço que, no entanto, não se encontra documentado. Este enquadramento é feito com base em 

interacções que tive e de histórias que ouvi, ao longo dos anos de investigação sobre este espaço. Posteriormente é feita nova 

análise das linguagens arquitectónicas e espaciais.  

No terceiro subcapítulo é feito um apanhado de alguns espaços existentes no Porto e em Gaia que cruzam as dinâmicas de 

consumo e cultura nos seus formatos. Neste tópico é referido, primeiro, o Centro Comercial Stop, na Rua do Heroísmo, que 

conta com uma reconversão dos seus espaços de loja em estúdios de ensaio e gravação de música. Seguidamente, é referido o 

Centro Comercial Bombarda, na Rua Miguel Miguel Bombarda, que resulta de uma expansão da dinâmica artística e cultural 
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para um espaço indoor, de comércio, dedicado em grande parte às industrias criativas. Por último, é referido ainda o Espaço de 

Arte Rui Alberto, situado no ArrábidaShopping, com interiores da autoria do arquitecto Souto Moura, à semelhança do próprio 

Silo Espaço Cultural.  

Não se pretende, neste último subcapítulo, fazer um levantamento exaustivo de espaços. O objectivo desta referência centra-se 

na possibilidade de alargar o espectro de análise a outros espaços de tipologia semelhante. Deste modo, são apontados apenas 

três espaços facilmente reconhecidos por quem habita na Área Metropolitana do Porto e que são diferentes entre si: o primeiro 

trata-se de uma reabilitação dos usos e uma reapropriação alternativa dos espaços; o segundo constitui uma expansão de uma 

rua de comércio e galerias de arte na criação de um centro comercial, e o terceiro é uma galeria de arte situada num espaço de 

loja de um centro comercial periférico, tal como o caso de estudo desta tese. 

Globalmente, com este capítulo pretende-se colocar em contacto o enquadramento teórico anterior e os exercícios empíricos 

que se seguem, tendo em atenção não só os espaços que compõem o caso de estudo, mas uma realidade mais abrangente ao 

nível do núcleo urbano. 

Norteshopping 
A data de inauguração do Norteshopping remonta ao ano de 1998. Este surge na freguesia da Senhora da Hora, em 

Matosinhos, concelho vizinho da cidade do Porto, como uma obra de expansão do anterior Centro Comercial Continente de 

Matosinhos17, aí estabelecido desde 1985.  

O seu terreno de implantação pertencia à Empresa Fabril do Norte, ou Efanor, que aí existia desde 1907 e que, em tempos, 

contou com a colaboração do engenheiro Belmiro de Azevedo, antes da existência do grupo Sonae. 

À data da sua inauguração, o Norteshopping estabelece-se como o maior shopping center de Portugal, com 71.738 m², 

285 lojas e 4.400 lugares de estacionamento.18 Apresenta um forte carácter inovador, pensando uma série de novas questões 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Aplica-se o nome de ‘centro comercial’ porque o nome desse espaço era efectivamente “Centro Comercial Continente de 
Matosinhos”.  
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para o seu tempo, como a sustentabilidade e a memória colectiva (materializada através dos mecanismos industriais aí 

expostos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Dados retirados de https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_Shopping_(Porto) 

 
 

Figura 1. 
O posicionamento do Norteshopping no terreno de implantação.  
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Em termos arquitectónicos, este espaço possui uma planta quadrada, com quatro corredores que correspondem aos quatro lados 

do quadrado e quatro topos, em que cada um deles correspondente às quatro arestas desta forma. Os corredores desenvolvem-

se num espaço central, com lojas de ambos os lados que, por sua vez, possuem espaços de manutenção adjacentes – armazém, 

cargas e descargas, ...  

Uma das arestas Norte da planta quadrangular, estende-se até ao espaço inicial onde o Continente se situa. Apresenta um 

corredor de apenas um piso, que sobrevoa a via automóvel e onde se situam pequenas lojas que ladeiam o corredor de ambos 

os lados.  

O corpo quadrangular possui dois pisos de lojas. O inferior possui uma tipologia de corredor contínuo enquanto que o superior 

se abre no interior, permitindo a passagem junto às lojas e criando um varandim sobre o piso de baixo. Esta tipologia de 

corredor estabelece muitas zonas de pé direito duplo, com lanternins na cobertura, muita luz e contacto visual entre os pisos.  

Exteriormente, sobressai uma linguagem arquitectónica que se aproxima de um estilo pós-moderno, com a conjugação de 

diversas cores e de diversos símbolos num mesmo cenário.  

Apesar do seu corpo quadrangular, a forma parece desconstruir-se com corpos que se tornam salientes nas arestas do quadrado, 

correspondendo aos topos, e com cores que vão oscilando entre os amarelos, vermelhos e os tons terra, que revestem a 

superfície em betão armado. Algumas grelhas metálicas perfuradas que comportam escadas de manutenção e de acesso em 

caso de emergência, destacam-se pelo tom avermelhado. Duas torres azuis que se assemelham a chaminés sobressaem pela sua 

altura, localizadas nos acessos pedonais ao Norteshopping, a Sul e a Nascente. Os corpos de entrada surgem também eles numa 

materialidade diferente, destacando-se do corpo principal com uma plasticidade particular dada pelo vidro.  

A aresta sudoeste destaca-se por ser a mais próxima das vias de trânsito acelerado, apontando para o cruzamento entre a A28 e 

a Estrada da Circunvalação, assinalando a presença do Norteshopping com um corpo piramidal metálico que sobressai da 

superfície da fachada, e que suporta uma tocha.  

Na fachada Norte, um corpo cilíndrico destaca-se pela sua rugosidade. Corresponde ao único elemento que não é pintado ou 

revestido, apresentando-se em betão armado aparente e servindo o acesso de automóveis à cobertura. É no seu interior que 

existe o Silo Espaço Cultural. Ainda nesta fachada, surge uma linguagem mais regular composta por janelas que iluminam um 

corredor de manutenção. 
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Figura 2. 
Pontos onde se situam as torres azuis, que correspondem às entradas pedonais no espaço; a entrada principal na fachada 

Nascente e a entrada secundária na fachada Sul. 
Imagens retiradas de pssenhoradahora.wordpress.com e www.cenga-angola.com. 

	  

 
 

Figura 3.  
A fachada Norte que deixa sobressair as aberturas regulares que iluminam um corredor de serviços. 

É ainda nesta fachada que se situa o acesso automóvel à cobertura que reveste o Silo.	  
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Figura 4.  
A utilização do tijolo nos ‘alçados’ interiores que remetem para um revivalismo industrial. 

	  

No seu interior, o Norteshopping, apresenta pouca alternância de materiais. Os pavimentos são revestidos por materiais 

cerâmicos, linóleos e surgem ainda algumas anotações em materiais naturais, como o microcubo de mármore ou as madeiras. 

Com os cerâmicos e linóleos verifica-se uma condição prática de privilegiar superfícies de fácil manutenção; com o microcubo 

anotam-se alguns pontos que se querem assemelhar às tipologias de praça, fazendo ainda referência à memória do Porto, com a 

calçada portuguesa. Predominam as tonalidades cinza, cinza azulados, os esverdeados e os bordeux. A madeira surge num dos 

topos que se evidencia pela singularidade de possuir um elemento que faz referência à memória do local, que veremos de 

seguida. 

 

 

 

 

Os alçados interiores correspondem quase na totalidade às frentes de loja, o que desde logo faz realçar a materialidade 

translúcida do vidro, que traz para o interior do corredor uma mescla de linguagens a que corresponde cada uma das lojas. Em 

zonas de pé direito duplo é comum assistir-se a uma plasticidade que se traduz pelo uso do tijolo burro, dando uma imagem 

industrial ao espaço.  
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Figura 5.  
A variação de cores das condutas de ar condicionado na união entre pisos, em diferentes pontos.	  

Um pouco por todo lado, assiste-se à adaptação de características que dizem respeito a questões de manutenção – como 

condutas de refrigeração – à própria linguagem produzida. Nas delimitações de varandim entre os pisos, uma conduta de ar 

condicionado adquire diferentes tonalidades, seguindo o mesmo esquema cromático dos pavimentos.  

Os tectos oscilam entre o gesso cartonado, com tecto falso e esquemas de luz difusa, e as estruturas metálicas que sustentam os 

lanternins. 
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Existe um extenso parque de estacionamento subterrâneo com quatro pontos de acesso ao shopping correspondentes a cada um 

dos topos. O acesso é feito por escadas rolantes em todos os pontos, com excepção do tapete rolante existente no topo FNAC, 

orientado a Nordeste. Um outro parque situa-se na cobertura (com acesso através das rampas que rodeiam o Silo) e um parque 

exterior ocupa um terreno a Sul. (Este espaço a Sul está previsto receber obras de expansão do Norteshopping dentro de alguns 

anos.) 

Em termos de ocupação dos espaços, verifica-se uma predominância de lojas de moda e de restauração no piso 1.  

O piso 0 apresenta-se como o mais relevante para este trabalho, por ser neste que se dá o cruzamento dos espaços do shopping 

e do Silo. Este é um piso mais múltiplo, com grandes superfícies de ‘rua’, uma vez que não possui tipologia de varandim como 

no piso superior.  

Neste piso, os espaços são constituídos pelos topos FNAC, Worten, Sportzone e Primark e pelos corredores que os ligam entre 

si, sendo eles os corredores FNAC-Worten, Worten-Sportzone, Sportzone-Primark e Primark-FNAC. É de referir que para esta 

categorização é tido o Silo como ponto de referência e daí considerada a direccionalidade dos ponteiros do relógio (de cima 

para baixo, da direita para a esquerda). Ou seja, tem-se como ponto de partida para esta análise o topo mais à direita, partindo-

se seguidamente para o imediatamente abaixo e assim sucessivamente. 

Em termos da ocupação do espaço do piso 0, interessa referir que existe um corredor de serviços, um corredor de 

equipamentos e um dedicado a um público mais jovem. Os topos são normalmente ocupados pela forte presença de uma loja 

de grandes dimensões dispondo, por um lado, da proximidade aos parques de estacionamento e, por outro, da luz natural 

abundante que entra pelos lanternins dos topos.  A excepção a essa tendência é o topo FNAC que divide dois importantes eixos 

perpendiculares entre si (o de equipamentos infantis, que lhe antecede, e um de serviços). Este topo como não possui luz 

directa é caracterizado pela ausência de elementos vegetais.   

O corredor FNAC-Worten é de serviços, contando com a presença de uma farmácia, uma agência dos Correios e variadas 

agências bancárias. Possui variadas zonas de estar e muita luz, proporcionando a presença também de vegetação abundante.  

O topo Worten distingue-se por fazer a relação com o parte exterior e a praça da alimentação no piso superior e, ainda, por 

constituir um espaço de desafogo, com uma área livre que permite a ocupação temporária de lojas e exposições. 



 

	  
101 

 
 

Figura 6. 
Esquema do Piso 0.  
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Figura 7. 
O topo Sportzone caracterizado pelo tijolo e generoso em vegetação. 

De destacar o espaço aberto e livre em torno do mecanismo. 
	  

O corredor Worten-Sportzone possui variadas zonas de estar, banhadas por uma grande quantidade de luz – porém mais difusa 

do que no caso do corredor anterior – e alguma vegetação. É um espaço revestido pela calçada portuguesa e é bastante 

dinâmico e polivalente, uma vez que se assiste frequentemente à instalação de lojas de corredor neste espaço.  

O topo Sportzone distingue-se pela presença de um mecanismo com roldanas que remete para a memória do local e para a 

forte presença de uma herança industrial. Este espaço é diferente dos outros topos, é desafogado, com pé direito duplo, muita 

vegetação e materiais distintos: o pavimento em madeira e o revestimento horizontal em tijolo burro.  
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Figura 8.  
O corredor Primark-FNAC. 

 
	  

O corredor Sportzone-Primark possui novamente o revestimento em calçada portuguesa e distingue-se por ter instalados 

variados equipamentos de corredor (café, balcão de estética, ...) 

O topo Primark é o que tem (à excepção do topo FNAC) a luz mais difusa. Tem pé direito parcial, condicionando a existência 

de espécies vegetais. É a partir deste ponto que se dá acesso ao Continente, num novo corredor. 

O corredor Primark-FNAC é dominado pela existência de lojas para crianças, assim como equipamentos infantis. Tem muitas 

espécies vegetais e zonas de estar que dão apoio a estes equipamentos.  
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Figura 9.  
Planta piso -1 e piso 0. 

 
 
	  

Silo Espaço Cultural 
Consta que em período de planeamento e construção do Norteshopping uma proposta lançada pela Sonae Sierra ao arquitecto 

Eduardo Souto Moura disponibilizava um ou dois espaços de loja para que este planeasse uma galeria de arte para este 

shopping center. Souto Moura viria a contra-propor que, em vez desses espaços de loja, gostaria de ocupar o miolo da estrutura 

que estava a ser criada para dar o acesso à cobertura.  

Levantaram-se questões relativas ao acesso a este espaço, sendo por fim determinado que ele deveria situar-se o mais abaixo 

possível, ocupando as cotas mais baixa e tirando partido de um pé direito substancial. Deste modo o acesso surge numa relação 

directa com o Norteshopping, acedendo-se directamente deste a partir do piso 0, através de um corredor de manutenção pré-

definido, que se liga ao corredor Primark-FNAC. O acesso far-se-ia então a partir de um rasgão na fachada do Norteshopping e 

de um outro coincidente na face do cilindro, implicando a travessia da via automóvel.  
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Figura 10.  
Corte transversal pela porta de acesso ao Silo.  
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O cilindro que compõe interiormente o Silo Espaço Cultural conta com 12 metros de diametro e um pé direito absoluto de 22 

metros, que se reveste com tijolo burro, fazendo novamente referência aos espaços industriais. O resultado realmente equipara-

se a um silo, ou melhor, ao interior de uma chaminé industrial, reforçada por uma abertura ao nível da cobertura que permite a 

entrada de luz zenital.  

Os dois pisos que possui relacionam-se com uma escada de 4 lanços, de uma leveza característica do desenho do Souto Moura. 

É vazada em madeira, com estrutura metálica. Ambos os pisos são em open space, sendo que numa fase inicial houve a 

proposta de que o piso inferior fosse um anfiteatro.  

O espaço é marcado fortemente pela presença de um pé direito gigantesco, ponteado por um enorme candeeiro suportado pela 

cobertura ao centro. A luz directa é altamente difusa pela entrada de luz ao nível da cobertura, e a luz artificial é amarelada e 

perfeitamente distribuída, a partir deste candeeiro que banha igualmente todo o cilindro de luz.  

O pavimento é em traves de madeira, também ele perfeitamente colocado, criando um ambiente quente e acolhedor, reforçado 

pelo avermelhado da parede contínua.  

A diferença de tratamento dos materiais no interior e no exterior do Silo é notória, o que vem ainda mais aumentar a sensação 

de introspecção e encapsulamento que aí se vive. A rudeza do exterior, com o betão aparente e portas robustas em metal, 

colocam em evidência a sensibilidade do ambiente interior. 

Um ano após a inauguração do Norteshopping, em 1999, é inaugurado o Silo Espaço Cultural que, durante os primeiros anos 

de existência, contou com um protocolo estabelecido entre o Centro Português de Fotografia e a Fundação de Serralves. 

Recordo que neste período as exposições, para além da qualidade que mantinham, extrapolavam também os limites físicos do 

Silo e se fixavam em alguns nódulos dos corredores do Norteshopping. (Destas recordações fica a sensação que pertenciam a 

tempos em que a liquidez económica do país, das instituições e dos públicos, era notavelmente mais intensa.) 

Finda uma primeira fase desse protocolo com aquelas entidades, observa-se uma fase de declínio, com pontuais eventos 

internos da Sonae Sierra e encerramento ao público.  

O Silo Espaço Cultural reabre novamente ao público em Novembro de 2012, com gestão feita por Nuno Sarmento, que propôs 

à administração do Norteshopping a ocupação do espaço do Silo. E assim foi contratoado entre as partes um acordo de gestão 
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Figura 11.  
A plasticidade dada pelo material interior do Silo e a entrada de luz ao nível da cobertura. 

 
 
 
	  

independente, no qual o galerista Nuno Sarmento tem por obrigação apresentar periodicamente um programa cultural, a troco 

de uma renda calculada com base nas vendas das obras. 

Nos tempos que correm, o Nuno Sarmento tem em mãos um trabalho controlado e bem feito, centrado nos novos valores da 

Arte Contemporânea. Naturalmente a dimensão das exposições é mais modesta, mas a qualidade da obra exposta mantém-se, 

variando para além da fotografia, que em tempos seria o formato mais comum.  
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Outros Objectos, o Mesmo Conceito 
No Porto, e nas suas imediações, existem casos paradigmáticos que cruzam as dimensões de cultura e consumo. A proposta 

deste subcapítulo prende-se com a possibilidade de nomear três desses espaços que sirvam uma abordagem mais abrangente às 

questões do acesso cultural, ou às reapropriações alternativas, por públicos tendencialmente múltiplos. Não se pretende aqui 

fazer um levantamento exaustivo de espaços, mas seleccionar um pequeno número de casos facilmente (re)conhecidos pela 

população. 

Os espaços escolhidos distinguem-se dos demais pelas suas especificidades, constituindo uma centralidade nos núcleos 

urbanos em que se inserem e, ainda, dado distinguirem-se entre si por trazerem implícitas particularidades únicas: tipológicas, 

temporais e formais.  

O primeiro espaço, o Centro Comercial Stop, conta com perto de 30 anos de existência e consiste numa reabilitação dos usos, 

com consequente reapropriação alternativa dos espaços. O segundo, o Centro Comercial Bombarda, é o mais recente contando 

com pouco menos de uma década desde a sua inauguração e distinguindo-se por dinamizar a rua de galerias de arte mais 

conhecida da cidade do Porto, com espaços dedicados ao comércio e à exposição de arte. O terceiro é o Espaço de Arte Rui 

Alberto, no ArrábidaShopping, com cerca de 20 anos. Este é o que mais se assemelha ao caso de estudo ‘Silo-Norteshopping’, 

constituindo uma galeria de arte situada num espaço de loja de um centro comercial periférico. 

São escolhidos assim, três exemplos que retratam três realidades distintas, desde as últimas três décadas.  

Com cerca de 30 anos de existência, o Centro Comercial Stop, na Rua do Heroísmo, no Porto, faz parte da ‘velha guarda’ de 

centros comerciais da cidade. Note-se que chamo aqui ‘centros comerciais’ e não ‘shopping centers’ intencionalmente. A estas 

grandes superfícies comerciais da ‘velha guarda’, a que pertencem espaços como o Dallas, o Brasília, o Sirius e muitos outros, 

designo como centros comercias, porque era a denominação mais vulgar na altura.  

A expressão ‘shopping center’, por ser um estrangeirismo e remeter para a americanização da tipologia espacial, corresponde a 

hiper estruturas autónomas que surgem isoladas espacial e territorialmente. Ou seja, por norma, são espaços onde 

espacialmente predomina a função comercial, e onde territorialmente correspondem a locais de grande envergadura. Este 

isolamento, traz implícita a sua potencialização enquanto centralidade e ponto de referência espacial. Se, por um lado, a sua 

construção inaugura um novo centro económico e social, por outro, o seu afastamento em relação à cidade tradicional torna-o 



 

	  
109 

singular num referencial a que a paisagem corresponde, nomeadamente quando se situa em espaços de trânsito acelerado, 

pontuando a paisagem e os lugares. 

Explica-se, deste modo, que os espaços de ‘centro comercial’ tenham sido implementados em força, no Porto, ao longo dos 

anos 1980, em ambientes muito centrais, ao contrário dos novos shopping centers de última geração. A proximidade dos 

primeiros ao centro da cidade trazia implícitas condicionantes espaciais e territoriais. O Porto, no entanto, tem alguns exemplos 

de ‘shopping center’ situados na cidade tradicional ou nas suas proximidades, de que é exemplo o Shopping Via Catarina, ou o 

Shopping Cidade do Porto.   

Relativamente ao Centro Comercial Stop, este era o maior da sua tipologia, tendo ocupado o espaço de um antigo stand de 

automóveis, junto à principal estação de comboios da cidade do Porto, Campanhã. Possuía três andares que compunham o 

espaço correspondente a 100 lojas, duas salas de cinema e uma discoteca.  

Tal como outros ‘centros comerciais’ do Porto da década de 1980, o Centro Comercial Stop entrou em colapso após a abertura 

de novos espaços comerciais, maiores e mais modernos, a que correspondem precisamente o Shopping Cidade do Porto e o 

Shopping Via Catarina, de 1994 e 1996, respectivamente. 

Com o afastamento da população desses espaço para outros que iam surgindo, a necessidade de manter o centro comercial em 

funcionamento originou o aluguer dos espaços de loja para outros fins que não os de comércio. A partir do início dos anos 

2000, banaliza-se a função do Centro Comercial Stop para os fins musicais. Actualmente existem aí cerca de 92 salas de 

música, onde perto de 300 bandas ensaiam. 19  Recentemente a reconversão do uso do espaço foi formalmente assumida, com 

uma obra de insonorização das salas, dando, deste modo, melhor qualidade às actividades que aí se desenvolvem actualmente. 

A importância daquilo que hoje é, não um centro comercial, mas uma incubadora da indústria da música, é a variedade de 

estilos que dão vida ao local. Esta fusão de gentes diferentes que, porém, têm como objecto um interesse comum – a música – 

estabelecem aquilo a que vulgarmente se aponta como a ‘verdadeira casa da música’ da cidade.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Dados recolhidos da Grande Reportagem Sic “Centro Comercial Stop: A Verdadeira Casa da Música”, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Ry8smx7wsp4 



 

	  
110 

No entanto, apesar das dinâmicas se estabelecerem em torno da música, implicam necessidades fundamentais, como a 

existência de um café ou de um vigilante, criando interacções próximas entre os músicos e quem trabalha fora dessa 

actividade, mas que, no entanto, possibilita as vivências do dia-a-dia no local.  

A importância deste primeiro exemplo não se prende propriamente com as dinâmicas que se estabelecem entre as dimensões 

de consumo e cultura. Ou seja, o Centro Comercial Stop, na realidade, não cruza as dinâmicas de cultura e consumo. Ao invés 

disso, corporiza uma reconversão do espaço, desde uma dimensão comercial para uma outra, de ordem cultural.  

A falta de público observada nos anos de 1990, e a procura por espaços de ensaio a preços competitivos, vão originar a 

progressão de um espaço que, para permanecer em funcionamento, deixa de ser uma coisa, para passar a ser outra. Esta 

procura, através do seu público, comanda a reconversão do uso, até o alterar definitivamente. 

Uma outra questão importante é o entendimento de que esta progressão do espaço entre as dinâmicas de consumo e de cultura 

se faz a partir da produção cultural, em vez da sua distribuição. Ou seja, o público deste espaço pode invariavelmente consumir 

música, mas busca neste espaço a possibilidade de a produzir. Este público especializado estabelece com o Centro Comercial 

Stop uma relação de produção cultural. 

Assim, para além da dinâmica entre consumo e cultura se instaurar através da reconversão do uso, neste caso, faz-se do ponto 

de vista da sua produção.  

O segundo exemplo que se pretende tratar é o Centro Comercial Bombarda. Inaugurado em 2007, este estabelece-se num 

momento de expansão do ‘quarteirão das artes’ no Porto e de um profundo movimento de especialização da Rua Miguel 

Bombarda com espaços de galeria de arte.    

A própria Rua Miguel Bombarda, perpendicular a uma das principais ruas de comércio pedonal do Porto – a Rua de Cedofeita 

– possuía na altura uma forte dinâmica comercial, dedicando-se ao comércio tradicional.  

Reconheço neste espaço um fenómeno de gentrificação, ainda que subtil. A especialização desta rua passa por criar um grande 

número de galerias de arte, ponteadas nos seus interstícios por algumas lojas de design ou de moda, com peças de autor. 

Estabelece-se ainda a pedonalidade parcial da rua nas suas extremidades.  

O culminar de todo este movimento de especialização e de gentrificação observa-se com o instaurar das inaugurações 

simultâneas de exposições por toda a rua. Algo de muito interessante acontece no Porto nesse período, com o estabelecer de 
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uma festividade a que a inauguração simultânea corresponde. A Rua Miguel Bombarda torna-se um lugar ‘da moda’ no Porto, 

onde todos vão. Diferentes marcas de bebidas passam a patrocinar o evento, garantindo assim a animação da rua. 

A par deste movimento de especialização, estabelece-se assim o Centro Comercial Bombarda. Apesar de não se inserir no 

modelo predominante de comércio dos anos de 1980, assume esta designação de ‘centro comercial’, por dois motivos. Por um 

lado, tipologicamente assemelha-se a uma galeria comercial, que ocupa o rés-do-chão de edifícios à semelhança dos centros 

comerciais dos anos de 1980, e por outro, parece pretender afastar-se do formato a que o shopping center corresponde. 20  

A verdade é que assumi acima que o shopping center normalmente implica o seu isolamento espacial e territorial, ao criar um 

elemento singular, e segundo essa minha designação, o Centro Comercial Bombarda não é efectivamente aquilo a que o 

shopping center corresponde. O shopping center traz implícita uma massificação dos espaços, de lojas e produtos, o que não se 

observa aqui no CCB. 

Uma outra questão que pretendo levantar, prende-se precisamente com a sigla ‘CCB’. Muitas vezes utilizada para referir o 

Centro Comercial Bombarda, na altura da sua abertura, era muitas vezes apontado como o ‘CCB do Porto’, o que não deixa de 

ser curioso, uma vez que o CCB de Lisboa não é um ‘centro comercial’, mas um ‘centro cultural’21. Imagino que esta era uma 

confusão que se pretendia criar, um jogo de letras que apontava para o dinamismo cultural do espaço do Centro Comercial 

Bombarda.  

O próprio formato que é dado ao CCB do Porto cria uma ligação franca com a rua e com todo o quarteirão, fundindo-se na 

tipologia pré-existente a que a Rua Miguel Bombarda corresponde. A sua entrada principal faz-se por esta rua de forma fluida, 

com luz natural, e com o mesmo formato de comércio que existe no exterior. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Na página oficial do Centro Comercial Bombarda, lê-se em letras garrafais: “É UM CENTRO COMERCIAL MAS NÃO É 
UM "SHOPPING"”, in http://ccbombarda.blogspot.pt/ 

21 O Centro Cultural de Belém. 
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Com a sua abertura, em 2007, assistiu-se a dinâmicas muito interessantes, como é o caso do Petit Cabanon,22 da autoria da 

arquitecta Inês Moreira e que consistia num “espaço de encontro e discussão”, que reunia diversos profissionais e académicos 

para pensar a arquitectura sob o ponto de vista informal e interdisciplinar.  

A par desse projecto, diferentes espaços de loja albergavam exposições temporárias e diversas vendas de peças de antiquário. 

Actualmente diferentes oficinas artísticas destinadas aos mais novos tomam forma ao longo de todo o ano. Paralelamente, 

algumas lojas de artesanato urbano e de design encontram o local ideal para divulgar a sua ‘arte’ e chegar a um público mais 

diverso.  

Com o ‘CCB do Porto’ estabeleceu-me uma continuidade perfeita do ambiente exterior da rua para o centro comercial, onde a 

dinâmica dos espaços permite diferentes modalidades culturais. 

Neste exemplo, observa-se um forte investimento num formato que pretende tornar a cultura generalizada e acessível ao maior 

número de pessoas possível e, aparentemente, dar uma subtileza generosa à dimensão do consumo. Melhor ainda, o consumo 

surge neste exemplo também como dimensão cultural, uma vez que se aposta em modelos de negócio que impulsionam as 

industrias criativas e as peças de autor.  

Observa-se, no entanto, a coexistência das dimensões de cultura e de consumo neste espaço. As próprias galerias de arte 

possuem esta dimensão económica, de troca. Com as lojas de artesanato urbano, de moda ou design, estabelece-se também esta 

dinâmica presente nas galerias de arte. Destinam-se a um público específico, conhecedor, e que valoriza a singularidade do 

objecto. Apesar de se tratar de objectos normalmente não provenientes da produção industrial, não deixam de constituir bens 

de consumo.  

Relativamente à dimensão cultural, observa-se que esta se apresenta com um peso determinante para este espaço, 

representando local de produção, distribuição e consumo de cultura. Deste modo, através das oficinas abertas ao público e 

ateliers de autores, o CCB constitui-se em local de produção cultural; através da promoção e visita das inaugurações 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Este espaço constituia uma réplica em esferovite e à escala 1/1 do “Cabanon” de Le Courbusier. O arquitecto sobre o 
“Cabanon”: “O cabanon faz-nos pensar sobre os frágeis conceitos de espontaneidade e improviso em arquitectura e sobre a 
potencialidade da prática de um espaço de encontro informal.”, in Revista Arqa, Maio 2007. 



 

	  
113 

simultâneas, constitui-se em local de distribuição cultural; e através da contemplação ou compra de peças de arte e design, 

constitui-se em espaço de consumo cultural.  

O terceiro exemplo que pretendo referir é o Espaço de Arte Rui Alberto, inserido no interior do Arrábida Shopping e 

inaugurado em 1996. Esta galeria de arte, surge da expansão de negócio que, desde os finais dos anos de 1980, se centrava no 

fabrico de molduras personalizadas pelo então litógrafo Rui Alberto. A procura pelos trabalhos em molduras personalizadas é 

responsável pela sua evolução para o mercado da arte. Aquando da inauguração do Espaço de Arte, no Arrábida Shopping, a 

empresa Rui Alberto Molduras contava já com uma pequena industria em Gondomar, e um espaço de galeria no Clérigos 

Shopping.  

Neste caso, percebe-se desde logo dois aspectos fundamentais. Por um lado, é evidente por parte do galerista Rui Alberto a 

preocupação pelas questões formais da arquitectura nos espaços que inaugura, e por outro, deixa transparecer também uma 

certa preferência pelos espaços de shopping.  

A preocupação relativamente aos aspectos formais da arquitectura são evidentes, se se tiver em atenção que, tanto os espaços 

de galeria como a pequena industria, foram cuidadosamente pensados por arquitectos cuja obra se distingue, tendo sido o 

arquitecto Espinheira Rio a desenhar o edifício de Gondomar e o arquitecto Souto Moura a planear os interiores de ambas as 

galerias.  

Recentemente, em Maio de 2015, surge um quarto espaço inaugurado pelo galerista Rui Alberto, que marca o seu retorno ao 

centro do Porto, situando-se no Quarteirão das Artes. Este espaço, de maiores proporções (cerca de 400m2), e que vem propor 

exposições relacionadas com arquitectura e design, foi também ele desenhado pelo arquitecto Souto Moura. 

É também interessante pensar que, duas em três das galerias inauguradas por este galerista surgem em interiores de shoppings. 

É, no entanto, necessário distinguir as duas tipologias a que correspondem.  

Apesar de possuírem a mesma designação – ‘shopping’ – o Clérigos Shopping correspondia a uma tipologia que se 

assemelhava ao formato de ‘centro comercial’ que se vulgarizou na década de 1980, no Porto. O Clérigos Shopping, 

inaugurado no inicio da década de 1990, veio a entrar rapidamente em declínio com o aparecimento de novos modelos de 

‘shopping center’, mais modernos e atractivos.  

 



 

	  
114 

 
 

Figura 12.  
Esquema de localização de cada um dos espaços perante a representação esquemática dos limites do Porto. 
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À data, o Clérigos Shopping passou por tempos (apesar de fugazes) culturalmente interessantes, com algumas galerias de arte, 

um café – o Café da Praça, que foi o último a resistir, tendo fechado portas apenas em 200623 – e onde não faltava ainda um 

vislumbre do boom da globalização que se viria a sentir daí para diante, com uma Pizza Hut.  

Interessa ainda apontar que, em 2012, na Praça de Lisboa (onde o Clérigos Shopping se situava), é inaugurado com um novo 

espaço de ócio e comércio, o Passeio dos Clérigos. Não deixa de ser interessante que este local tenha tido sempre uma forte 

dinâmica comercial, pelo menos nos últimos 200 anos de história.24 

A inauguração do Espaço de Arte no Arrábida Shopping corresponde a algo diferente. Denota-se, neste caso, uma aproximação 

à tendência dominante que caracteriza a década dos anos de 1990, de busca por novas dinâmicas e atracções, e responsável 

pelo declínio dos aclamados ‘centros comerciais’, no Porto. 

A importância do Espaço de Arte prende-se com a aparente preocupação em acompanhar o público e a sua tendência. Ou seja, 

ao estabelecer-se no Arrábida Shopping, em 1996, o galerista e dono deste espaço traz implícito um movimento de tornar a 

cultura mais democrática, colocando uma galeria de arte tradicional no interior de um ‘shopping’ de grande envergadura, 

contentor de produtos e marcas massificados. 

Este acto de acompanhar a tendência representa, a meu ver, o benefício do público em detrimento do espaço. Ou seja, penso 

que foram neste caso colocados de parte os possíveis preconceitos relativamente à ideia de ‘shopping’, em prol do 

entendimento de um público mais abrangente.  

Uma outra questão importante a apontar é a semelhança entre a tipologia do Clérigos Shopping e o modelo do Centro 

Comercial Bombarda, situado precisamente no Quarteirão das Artes, onde recentemente o galerista inaugurou um novo espaço. 

Como vimos anteriormente, o modelo que caracteriza o Quarteirão das Artes é fortemente marcado por uma aproximação 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

23 Informação retirada da notícia do Jornal de Notícias “Clérigos Shopping está deserto”, de 01/05/06. 
 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=548259&page=1 

24 “Entre 1837-1839 é criado o Mercado do Anjo, onde hoje se encontra a Praça de Lisboa, permanecendo activo até 1991, 
altura em que é construído o Clérigos Shopping. Em 2006, encerra o Café que se encontrava na zona central da Praça, último 
sobrevivente do Clérigos Shopping.”, http://www.portovivosru.pt/pdfs/guias/GuiaAdultos_I_FINAL.pdf	  
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notável à generalidade da população, onde as inaugurações simultâneas decorrem com a sensação de que ‘todos fazemos 

parte’.  

Deste modo, é de notar que o galerista do Espaço de Arte do Arrábida Shopping, tem vindo a desenvolver um importante papel 

de aproximação ao público e às tendências que esse mesmo público vai apresentando e, efectivamente, acompanhando-as.  

Relativamente ao Espaço de Arte, a sua importância para esta análise prende-se com a sua semelhança com o caso de estudo 

proposto com esta tese. Tal como o Silo Espaço Cultural, este Espaço de Arte Rui Alberto, situa-se no interior de um shopping 

center, com todas as suas implicações, complexidades e oportunidades. O cruzamento entre cultura e consumo é neste caso 

evidente.  

Curiosamente, este espaço é ainda, à semelhança do Silo, planeado pelo arquitecto Souto Moura. Separados por quatro anos, 25 

o Silo apresenta, no entanto, características formais mais complexas. Imagino que, com o Silo, o arquitecto tenha encontrado a 

possibilidade de tratar o objecto enquanto elemento autónomo. E, se por um lado, este elemento de excepção que se isola do 

corpo principal em que se insere, traz a possibilidade de criar uma identidade própria, por outro, afasta-se também do público 

massivo e massificador que comporta o shopping. Com o Espaço de Arte, esta dimensão é muito mais democrática, uma vez 

que estabelece com o público geral uma proximidade igual a qualquer outra loja. 

São apresentadas aqui, como vimos, três exemplos que cruzam as dimensões de cultura e de consumo e que correspondem a 

três períodos de tempo diferentes. Estes períodos de tempo são intervalados de dez em dez anos.  

Com 30 anos de existência, é apresentada a tipologia do Centro Comercial Stop, que corresponde a uma reconversão quase 

total dos usos. Nesta tipologia, as dimensões de consumo e cultura não se cruzam propriamente, mas anulam-se entre si. Ou 

seja, a ‘vida’ desse espaço dependeu da procura que se estabeleceu no seu período de declínio. Hoje, o espaço é dominado pela 

sua dimensão cultural e, principalmente, pela produção de cultura musical onde as dinâmicas são feitas por um público 

especializado que procura a produção. Como um edifício de escritórios, ou uma incubadora de negócios, as parcelas que 

compõe este edifício são hoje unidades autónomas de produção cultural.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Tendo sido o Espaço de Arte inaugurado primeiro, em 1996, e o Silo posteriormente, em 1999. 
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Com 10 anos de existência, é apresentado o Centro Comercial Bombarda, situado no Quarteirão das Artes, que constitui o 

principal núcleo de galerias de arte da cidade do Porto. O CCB apresenta uma tipologia que dá continuidade à própria rua, com 

lojas, ateliers e espaços expositivos, representando espaço de produção, divulgação e consumo cultural. A sua principal 

importância remete para um movimento de divulgação do quarteirão, nomeadamente com as Inaugurações Simultâneas da Rua 

Miguel Bombarda, que passa a ‘estar na moda’ e a impulsionar o reconhecimento da oferta cultural. No concreto, este 

movimento implicou uma forte tendência para democratizar a arte e a cultura.  

Com 20 anos de existência, é apresentado o Espaço de Arte Rui Alberto. Este terceiro exemplo é analisado no final porque 

representa a tipologia mais próxima daquela de que trata esta tese. Constitui um importante espaço de consumo cultural, 

incorporando um modelo de ‘negócio’ que procura a aproximação às tendências dominantes do público. Ainda assim, este 

modelo distingue-se daquele que é tratado nesta tese por se aproximar do público de uma forma muito mais directa.  

A partir destes três espaços propõe-se uma leitura geral das possibilidades que o cruzamento de cultura e consumo poderão 

abranger. A forma como poderão possibilitar novas reapropriações alternativas dos espaços, ou permitir a coexistência de 

formatos. 

Acima de tudo, é proposta uma incisão sobre a ideia de público. Primeiro, é esse mesmo público que provoca a inversão dos 

usos no Centro Comercial Stop, protagonizando uma procura diferente daquela que estava instaurada. Segundo, é a procura por 

parte de um  público mais generalizado que determina a necessidade de ampliação do espaço disponível da Rua Miguel 

Bombarda para o Centro Comercial Bombarda, e para o Quarteirão das Artes. Terceiro, é seguindo o público e procurando 

manter com ele uma franca proximidade que aparentemente se dá a ampliação do negócio de Rui Alberto para o interior do 

Arrábida Shopping. 

O intuito principal deste capítulo reside, por um lado, em caracterizar de forma objectiva o caso de estudo e os espaços que o 

compõem e, por outro, em adicionar informação sobre as possibilidades de cruzar dinâmicas entre consumo e cultura. O 

sentido deste capítulo reside em esclarecer estas duas questões antes de partir para aproximações alternativas aos espaços a que 

o Norteshopping e o Silo Espaço Cultural correspondem. Deste modo, na abordagem seguinte, serão apresentados os espaços 

que compõem o objecto de estudo, sob pontos de vista muito particulares e pessoais, a que correspondem os exercícios 

empíricos.  
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Esta forma de aproximação ao Norteshopping é fortemente marcada por condicionantes que vão sendo impostas ao longo do 

percurso da investigação. É, deste modo, determinante a importância que a codificação e fechamento do local vai representar 

na própria análise desse espaço. Por um lado, essa codificação surge através dos mecanismos de controlo que se propagam, e 

por outro, pelo carácter burocrático a que corresponde a gestão deste espaço. E se as dimensões dadas pelos mecanismos de 

controlo se encontram à vista de qualquer visitante, o carácter burocrático estabelecido nas relações entre mim e a instituição, 

acabam por determinar a necessidade de tomada de decisões. A atitude e vontade de avançar na análise, mesmo que sem o aval 

da instituição, vão necessariamente condicionar o percurso, mas principalmente, torná-lo possível. Por outro lado, surge a ideia 

quase sedutora de provar a possibilidade de permanecer à margem. Ou seja, as abordagens que se vão estabelecendo são 

também elas prova da possibilidade de reapropriações alternativas deste espaço.  

Então, se por um lado, o ambiente codificado persiste como impossibilidade de traçar um percurso objectivo assente num 

processo claro e imediato - constituído por fotografias do território e plantas sobre as quais se desenvolve a análise - por outro, 

essa mesma codificação constitui o próprio ponto de partida para uma abordagem mais desviante. É quase como se a 

codificação se anulasse em si mesmo. 
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A abordagem a este espaço é feita também à luz de uma delimitação consciente em que considero apenas o piso 0, o piso onde 

o Silo se situa. Existe aqui a necessidade de enquadrar o espaço de análise segundo o meu problema de investigação e de o 

potenciar onde fisicamente ambos se cruzam. Esta opção é feita considerando, ainda, que os dois pisos em grande medida se 

repetem. É, no entanto, no piso 0 que se situa a maior parte dos espaços de estar, equipamentos e serviços, enquanto que no 

piso 1 existe um grande predomínio de lojas de moda e restauração.  

Assim, o estudo da caracterização do Norteshopping vai estabelecer-se em três abordagens: o questionário online, as capturas e 

os mapas cognitivos.  

Interessa ainda referir que todas as três abordagens deste espaço surgem de forma muito imediata e em momentos de 

necessidade, ora impostos por uma incapacidade minha por esperar, ou uma incapacidade da entidade promotora em dar 

resposta.  

Num primeiro ponto são apresentados os resultados relativos a um questionário online que desenvolvo de forma muito 

intuitiva. Este remonta ao final do ano de 2013 e, portanto, a um momento em que a abordagem aos espaços em concreto ainda 

não se tinha verificado. É nessa primeira abordagem que é dado o ponto de partida para o entendimento das dinâmicas que o 

cruzamento entre os espaços promovia. Nesta abordagem exploro as possibilidades que as redes sociais me dão enquanto 

instrumento, não para buscar grande representatividade, mas para obter uma leitura geral das dinâmicas destes espaços.  

Importa referir que as duas abordagens seguintes – as capturas e os mapas cognitivos – são resultado dos condicionalismos 

com que me deparei. Primeiro, a impossibilidade em obter uma resposta positiva quanto a uma cobertura fotográfica do 

interior do shopping, resulta num exercício também ele audiovisual. Segundo, a impossibilidade de uso das plantas do espaço 

para um levantamento dos usos de que resultará a estruturação de um esquema de desenho, composto por mapas cognitivos. 

Deste modo, num segundo ponto desta análise do Norteshopping, é apresentado um exercício composto por capturas ou vídeos 

feitos ao longo de percursos que realizo no interior do espaço. O despoletar da ideia inerente a esta proposta surge como uma 

provocação, na qual a convicção de que me posso deslocar livremente pelo espaço, utilizando o meu smartphone, é 

perfeitamente viável, mesmo que este esteja em modo de ‘vídeo’. Uma postura pouco comprometida é explorada, sendo que 

me limito a percorrer os corredores, como se estivesse a escrever uma sms.  
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Pretende-se com este exercício explorar a dinâmica de rua que se estabelece nos corredores do Norteshopping, assim como 

pontuar locais onde a luz natural predomina, onde surge a transição de materiais e os pontos em que me cruzo com outros 

visitantes.  

Na terceira abordagem, a impossibilidade de utilizar e difundir as plantas oficiais do Norteshopping surge como ponto de 

partida para um mapeamento mais livre e cognitivo dos espaços. Neste exercício é utilizado um pequeno bloco que trago na 

carteira e algumas canetas, de que vou alternando o uso. O método consiste na passagem sucessiva pelo corredor em contínuo 

e colocação de uma série de elementos nos mapas que vou criando. Neste exercício é explorada novamente a ideia de poder 

captar o local, mesmo que pelo desenho, sem ter autorização prévia para o fazer. A passagem em contínuo pelo corredor faz 

com que as paragens sejam reduzidas ao mínimo e, portanto, que não chame a atenção dos seguranças.  

Em termos práticos, existe novamente a intenção de caracterizar as dinâmicas de rua que se estabelecem nesses corredores e 

ainda determinar de que espaços se tratam, fazendo uma quantificação de bancos, espécies vegetais, painéis publicitários, 

equipamentos e serviços. Interessa fundamentalmente explorar que reapropriações determinados pontos específicos podem 

suscitar. Também o próprio exercício em si é explorado enquanto ideia de reapropriação alternativa do espaço, na busca de 

uma possível redescoberta do shopping.  

O Questionário Online 
O questionário agora apresentado corresponde à primeira aproximação que desenvolvi ao objecto de estudo. Com este pretendi 

obter uma leitura geral das dinâmicas que se estabeleciam entre os dois espaços que compõem o objecto de estudo: o 

Norteshopping e o Silo Espaço Cultural. 

Sem buscar grande representatividade, coloquei este questionário online em Dezembro de 2013, numa fase ainda muito 

precoce desta investigação.  

Elaborei as questões de forma imediata e, sem pensar muito, partilhei-o várias vezes nas redes sociais, num gesto intuitivo e 

imediato apelando à resposta. Queria que resultasse num questionário pequeno, também de resposta intuitiva e que pudesse ser 

preenchido em menos de um minuto.  
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Figura 13.  
O questionário online. 

 
 
 
	  

De uma forma geral, o questionário possui seis perguntas, das quais, com a primeira apenas se pretende verificar a condição 

necessária para o seu preenchimento. A segunda pergunta refere-se já objecto em concreto, numa abordagem ao 

Norteshopping. A terceira pergunta e seguintes, abordam o Silo. 
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Mais concretamente, com a primeira questão interessava-me desde logo proceder a uma triagem, de forma a direccionar o 

questionário aos indivíduos que habitassem ou trabalhassem - ou que tivessem habitado ou trabalhado - na área metropolitana 

do Porto, pelo menos nos últimos dez anos. A pergunta 2 - “Já visitou o NorteShopping?” - refere-se à visita e frequência da 

visita ao shopping. A pergunta 3 - “Conhece o espaço cultural do NorteShopping?” - pertende apurar se o visitante do 

Norteshopping (re)conhece ou não o Silo e verificar com que profundidade conhece este espaço.  A pergunta 4 - “Como se 

chama o espaço cultural do NorteShopping?” - pretende verificar se o indivíduo conhece o Silo pelo seu nome.  Com a 

pergunta 5 - “Se conhece o espaço cultural do NorteShopping, utilize um adjectivo para descrever o seu acesso.” -  pretende-se 

perceber se agrada ou não ao visitante o carácter difuso do acesso ao espaço do Silo. A pergunta 6 - “Se já visitou o espaço 

cultural do NorteShopping, utilize um adjectivo para descrever o seu interior.” – pretende que o visitante caracterize o Silo e, 

deste modo, que se perceba qual a relação que mantem com o espaço. 

Desta proposta resultou um universo de 123 questionários respondidos entre Dezembro de 2013 e Abril de 2014. 

o Questionário Online: Considerações Finais 

Relativamente aos resultados obtidos – Apêndice, Tabela 1. – verificam-se tendências que interessam aqui esclarecer.  

No que toca à pergunta 1 – “Reside / residiu ou trabalha / trabalhou na Área Metropolitana do Porto?” – surgem 113 respostas 

positivas e 10 respostas negativas. Em termos de percentagem pode-se verificar que 91,9% contra 8,1% dos inquiridos 

residem/residiram ou trabalham/trabalharam na Área Metropolitana no Porto.  O curioso é que 10 dos inquiridos tenham 

prosseguido mesmo não satisfazendo a única condição imposta para responder a este questionário. 26 

Relativamente à pergunta 2 – “Já visitou o NorteShopping?” – a resposta mais expressiva é ‘todos os meses’, com 64 

indicações positivas. ‘Constantemente ou mais do que uma vez por semana’ apenas obtém seis escolhas, ‘todas as semanas’, 

cinco, e ‘nunca’, quatro. 44 dos 123 inquiridos responde ‘outra’. Interessa concluir que 52% dos respondentes visita o 

Norteshopping todos os meses. Esta frequência poder-se-à prender com o hábito das ‘compras do mês’ e ainda talvez pela 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Apesar desta questão, é tomada a opção de considerar também estes 10 questionários, uma vez que não é procurada grande 
representatividade das respostas, mas apenas as tendências dominantes que se apresentam.  
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visita ao Silo, uma vez que as exposições costumam mudar de mês para mês. É ainda de referir que 37,8% dos inquiridos 

responde ‘outra’. Isto poder-se-à prender com uma ou outra visita esporádica ao Norteshopping, uma vez que se localiza num 

ponto de contacto entre cidades e num nó de estradas que fazem a ligação Norte-Sul (A28) e Porto Oriental - Porto Ocidental 

(Estrada da Circunvalação). 

No que toca à pergunta 3 – “Conhece o espaço cultural do NorteShopping?” – observa-se uma grande divisão nas respostas 

obtidas: 41 dos indivíduos ‘já ouviu falar’ e 42 ‘nunca ouviu falar’. No entanto, 32 ‘já visitou uma ou duas vezes’, seis ‘visita 

frequentemente’ e duas respostas são assinaladas com a opção ‘outra’. Existe, então, neste caso, quase uma equivalência entre 

os indivíduos que já ouviram falar do Silo, com 33,3%, e aqueles que nunca ouviram falar do Silo, com 34,1%. É de notar que 

apenas 4,9% sejam visitantes habituais deste espaço.  

Relativamente à questão 4 – “Como se chama o espaço cultural do NorteShopping?” – 61 dos indivíduos não responde, 57 

responde acertadamente e cinco dos indivíduos responde erradamente (dois respondem ‘Silo Auto’, dois respondem ‘FNAC’ e 

um responde ‘Promofans’). Relativamente a esta questão, é de referir que menos de metade dos inquiridos conhece realmente o 

nome do Silo, com uma percentagem de 46,3%. É no entanto importante colocar em evidência que, apesar disso, 49,6% não 

respondeu a esta questão. 4,1% pensa ainda conhecer o nome do espaço, porém não acerta na resposta.  

No que toca à pergunta 5 – “Se conhece o espaço cultural do NorteShopping, utilize um adjectivo para descrever o seu 

acesso.” – 36 dos indivíduos refere a dificuldade no acesso pelo seu lado negativo (‘escondido’, ‘difícil’, ‘confuso’, ‘indiana 

jonico’, ‘fraco’, ‘labirintico’) e 20 dos inquiridos refere a dificuldade no acesso como aspecto positivo e belo (‘simples’, 

‘singular’, ‘inovador’, ‘misterioso’, ‘inesperado’, ‘estimulante’). É ainda de referir que 67 dos inquiridos não responde a esta 

questão. Dado que 54,5% dos inquiridos não responde à questão, decido ter apenas em conta as respostas dadas para considerar 

as seguintes percentagens. Assim sendo, é notório que 64,3% das respostas se refiram à falta de comunicação existente entre o 

espaço da galeria e o espaço do centro comercial, salientando as dificuldades de acesso. Apesar disso, 35,7% dos respondentes 

considera esse isolamento um benefício para a galeria.  

Relativamente à questão 6 – “Se já visitou o espaço cultural do NorteShopping, utilize um adjectivo para descrever o seu 

interior.” – 25 dos inquiridos utiliza um adjectivo positivo para caracterizar o espaço (‘interessante’, ‘intimista’, ‘acolhedor’, 

‘belo’, ‘peculiar’). Onze das respostas fazem uma adjectivação menos positiva (‘frio’, ‘escuro’, ‘vazio’, ‘inacessível’, ‘pobre’) 

e oito indivíduos fazem referência às questões formais do espaço (‘cilindrico’, ‘redondo’, ‘amplo’, ‘tijolo’, ‘rústico’, 
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‘minimalista’). 79 dos inquiridos não responde. Tendo novamente em conta que 64,2% dos inquiridos opta por não responder, 

são tidas em análise apenas as questões respondidas. Assim sendo, 56,8% das respostas obtidas indicam aspectos positivos 

sobre o Silo, encontrando-se aqui implícita uma forte potencialidade do espaço. Ainda assim, 25% dos respondentes apontam 

algumas questões menos atractivas do espaço que, no entanto, se apresentam adjectivadas com uma certa dimensão bucólica e 

romântica, como ‘frio’, ‘escuro’ ou ‘inacessível’. 

Perante os resultados obtidos, observa-se uma tendência para que os respondentes possuam (ou que possuído, no passado) uma 

relação com a Área Metropolitana do Porto e que quase a totalidade visita o Norteshopping regularmente ou, pelo menos, já o 

visitou. Apesar disso, mais de metade nunca foi ao Silo e grande parte nunca ouviu falar desse espaço.  

Da maioria dos indivíduos que já foi pelo menos uma vez ao Silo, mais de metade refere a dificuldade de acesso e 

comunicação entre o seu espaço e o do Norteshopping. Apesar da dificuldade de acesso ao Silo, os inquiridos de modo 

dominante descrevem o Silo como um espaço especial. 

Deste modo, o perfil do inquirido é habitar ou trabalhar na Área Metropolitana do Porto, visitar regularmente o Norteshopping, 

mas não conhecer o Silo.  

Tal como pretendido, através de uma difusão rápida de informação com base na partilha sucessiva pelas redes sociais, este 

exercício permite uma leitura geral do público não especializado que acede ao espaço da galeria do Silo. 

É proposto deste modo, ainda, uma reapropriação alternativa dos espaços. Ao solicitar a cada um dos respondentes um 

exercício de memória e uma avaliação do Norteshopping e do Silo Espaço Cultural, solicita-se também uma reapropriação 

alternativa, pessoal e individual daqueles espaços.  

Estabelece-se, por um lado, a utilização de mecanismos de difusão para chegar até aos inquiridos, como a internet, as 

ferramentas de elaboração de questionários disponibilizadas online, as redes sociais e uma panóplia de instrumentos 

informáticos, composta por computadores, smartphones ou tablets, utilizados na realização, solicitação, partilha e resposta dos 

questionários. São utilizadas as possibilidades implícitas numa sociedade tecnológica e de consumo. 

Por outro lado, ao activar a memória sobre os espaços do Norteshopping e do Silo, estabelece-se a possibilidade de criação de 

uma memória colectiva. Esta passa, assim, a estar colocada ao dispor de espaços mais abrangentes que não comportam apenas 

os espaços históricos da cidade tradicional. 
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Capturas de Percursos 
No presente exercício, é proposto o uso da fotografia enquanto possibilidade de retratar os espaços do Norteshopping, através 

da captação da sua dinâmica de rua, da relação com as frentes de loja - entendidas como ‘frentes urbanas’ de atravessamento 

pedonal - e da ilustração da forma como o próprio acesso ao Silo se enquadra no contínuo de frentes de loja que existem nos 

corredores que a ele conduzem. 

Os longos processos de actuação burocrática das instituições, de espera e impedimento que me foram impostos, são 

contornados através do desvio e da necessidade de registo deste mesmo ‘ambiente’, o que vem possibilitar novas interpretações 

com contornos alternativos, que se concretiza através de registos também eles diferentes daqueles propostos inicialmente.  

Perante a impossibilidade de fotografar no interior do Norteshopping, numa fase em que os procedimentos burocráticos 

impediam uma leitura total e global deste ambiente, é pensada uma forma de transgressão que, porém, não atravessa a ténue 

linha da legalidade. O uso do telemóvel é geral e inofensivo. Todos o utilizamos em qualquer sitio e hora do nosso quotidiano.  

Este exercício de captação da dinâmica de rua e de enquadramento do acesso ao Silo nesta mesma dinâmica, sofre uma torção. 

Primeiro, pela adaptação do registo a um novo dispositivo, que deixa de ser a câmara e que passa a ser o telemóvel. E segundo, 

pelo ângulo de captação, em 90º. Ou seja, se anteriormente a captação de todo o ambiente permitiria uma leitura linear da 

envolvente, com a disposição da lente paralelamente à posição do corpo, o que passa a ser proposto é um achatamento do 

dispositivo, que passa a relacionar-se com o corpo perpendicularmente, captando o espaço através de uma leitura da superfície 

de deslocação, ou seja, através do pavimento e da minha relação com este.  

Com a alteração do dispositivo de recolha de imagem deixa de existir uma câmara fotográfica e a performatividade que se lhe 

encontra associada, mas esta converte-se numa relação muito mais descomprometida com o objecto de captura. O resultado 

deste maior desprendimento em relação ao objecto gera a obtenção de diferentes pormenores. Primeiro, a sua performatividade 

desenrola-se de forma muito mais discreta e fluida, não chamando a atenção dos ‘agentes de poder’, nem para o objecto, nem 

para a acção. Em segundo, o que resulta do achatamento a 90º da lente e da proposta de captura da superfície de deslocação do 

corpo, deixa de ser um registo estático, dada a sua proximidade ao plano de captura, numa acção estática, resultaria num 

registo desconstruído e fragmentado, implicando um registo numeroso e um exercício de colagem. Em terceiro lugar, quando 
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Figura 14.  
O telemóvel que fotografa a máquina fotográfica e a máquina fotográfica que fotografa o telemóvel. 

 
 
	  

passamos a contar com um enquadramento de pouco mais de 1m2 (≈1m x 1,5m), a presença de pormenores pertinentes é 

colocada em franca evidência.  

 

 
 

 

 

Pretendeu-se explorar uma nova forma de reapropriação do espaço, através de um mecanismo de captação que persiste ao nível 

audiovisual da máquina fotográfica. Pretendeu-se reflectir sobre a forma como os novos formatos de produção ‘artística’ 

podem ser úteis a este trabalho, mesmo que não se pretendendo ‘fazer arte’. É pretendido sim ‘retratar’ o contexto, um 

contexto que se estabelece perante mim e que apenas a imagem fiel e objectiva pode traduzir.  

Inserido na dimensão conceptual da ‘promenade’, o contexto persiste através do carácter físico e cognitivo daquilo que é 

apreendido por mim e pelos outros. Este exercício constitui ele mesmo uma ‘promenade’ que se sucede como algo que persiste 

encalhado entre mim e o ambiente em que me encontro. E se a torção de 90º que faço do telemóvel pode recordar um baixar de 

cabeça perante um poder imanente, o telemóvel encarna o poder que me é dado através de práticas do consumo e de 

democratização da produção e consumo da imagem. Este exercício constitui, na sua própria acção, a prova da possibilidade do 
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Figura 15.  
Mapeamento esquemático do percurso efectuado na captura 0. 

 
 
	  

desvio. Nada pode ser mais claro do que efectivar a acção que se encontra intrínseca a este exercício, através de reapropriação 

do espaço e sua interpretação. 

Para o desenvolvimento deste exercício é proposta a realização de três diferentes percursos, iniciados em diferentes parques de 

estacionamento, cruzando o seu acesso com o Norteshopping e, posteriormente, com o Silo. Estes percursos vão incidir sobre o 

piso 0 que constitui o piso por onde se acede ao Silo, sendo, portanto, a área onde o cruzamento formal entre os espaços 

acontece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exercício é composto por quatro vídeos filmados ao longo de quatro diferentes percursos, sendo que o primeiro possui um 

carácter experimental distinto que se inicia intuitivamente numa zona de estar, e não num dos parques de estacionamento.  
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Pretende-se explorar qual a caracterização possível que um telemóvel (que aponta na direcção do chão) consegue fazer, 

explorando as alterações de luminosidade, as variações de materiais e o cruzamento (ou não) com outros indivíduos. 

Deste modo, parte-se para este exercício através da “captura 0”. Esta constitui um vídeo experimental realizado no momento 

da decisão deste exercício, de forma muito intuitiva e imediata, que retrata o percurso entre a esplanada onde estava no 

momento da decisão, no corredor Sportzone-Primark.  

Pretendeu-se, desde logo, entender se essa pequena captura seria significativa para realizar uma leitura alternativa dos espaços 

percorridos. Posteriormente, fez-se uma selecção de frames diferentes, que correspondem a variações visuais profundas. Foi 

curioso entender que a captação tinha sido realizada horizontalmente em relação a mim (numa disposição do ecrã em 

‘lanscape’). Ou seja, a necessidade de camuflar a minha prática pela utilização vulgar do telemóvel, foi comprometida ao 

filmar na horizontal. Ao aperceber-me da opção errada que assumi, decidi não interromper o filme, porém dei-me conta da 

fragilidade, que foi corrigida em capturas posteriores.  

Numa análise frame-a-frame observei: 

F1. Luz esbranquiçada e zenital. Conjugação de materiais nobres junto à esplanada. 

F2. Permanência da luz natural. Permanência dos materiais nobres (micro cubo em mármore). 

F3. Mudança da luz natural para a luz artificial, mais amarelada e estridente.  

F4. Ponto nevrálgico. Protagonistas secundários. Material do pavimento em linóleo, anunciando o fim da praça anterior.  

F5. Material cerâmico espelhado que reflecte a existência de um lanternim na cobertura.  

F6. Primeiro sinal de anúncio do Silo. Primeiro sinal de uma luz multidireccional que perde a sua estridência difusa e 

amarelada. Anúncio evidente de entrada em outro espaço.  

F7. Porta de saída do Shopping. Material e linguagem que anuncia a qualidade espacial de uma arquitectura erudita que 

está por vir e a que corresponde o Silo.  

F8. Novos materiais que se voltam para a função. Material antiderrapante metálico, junto à passadeira.  
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Figura 16.  
“Captura 0”, filme experimental de abordagem, do frame 1 ao 10, da esquerda para a direita e de cima para baixo. 

 
	  

F9. Passadeira. Alcatrão. 

F10. Transição dos materiais. Tijolo burro, grelha metálica. A luz quente do Silo. Soalho. 
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Deste modo são evidentes: 

- as variações de luz natural – mais branca e difusa – e de luz artificial – mais amarelada; 

- as variações na utilização dos materiais. Os espaços mais amplos – como a localização da esplanada – possuem a 

aplicação de micro cubo, à semelhança das praças e largos tradicionais. Os corredores têm composições em linóleo 

colorido; 

- a localização de pontos nevrálgicos, como a localização da recentemente inaugurada Primark, local onde é registada a 

presença de outros indivíduos no interior do meu espaço pessoal e de maior ruído; 

- alguns aspectos construtivos, como a localização de lanternins na cobertura, reflectidos no chão espelhado, a par da tal 

luz esbranquiçada; 

- em termos de som, existem espaços múltiplos no Norteshopping, sendo de ressalvar que este percurso representa cerca 

de ¼ da circular total que representa o corpo central do shopping. Relativamente ao som, existe uma particularidade 

fundamental ao analisar o Silo, caracterizado por um silêncio profundo que se assemelha a um espaço religioso no que 

toca à sua acústica. Outra questão importante é que o acesso ao Silo se situa no corredor de artigos de moda infantil, e 

no qual existe um espaço didáctico para o mais novos. Portanto, será de ter em conta que neste local existirá sempre 

uma maior incidência do ruído.  

Nas capturas posteriores são tidas em conta algumas premissas.  

Primeiro, se por um lado seria importante continuar a fazer as filmagens durante o dia, para entender as variações de luz 

natural e artificial e captar reflexo da luz no chão, por outro lado, seria interessante captar a ausência de luz no atravessamento 

entre o Shopping e o Silo. É, deste modo, proposto que alguns dos filmes procurem ser executados em horas sem luz natural 

para que possam evidenciar a sequência ‘luz do Shopping, ausência de luz, luz do Silo’. 

Segundo, relativamente à hora de captura dos percursos, foi tido em conta o horário de funcionamento do Silo (12.30-20h). O 

período da tarde é o momento do dia em que se verifica mais fluxo de visitantes no Norteshopping, sendo assim também o 

período ideal para a realização das capturas. 
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Figura 17.  
Percursos realizados com as capturas realizadas. A captura 1 encontra-se assinalada a verde.  

	  

Terceiro, tal como referido anteriormente, nos frames analisados posteriormente, a presença do corpo surge no canto inferior e 

não no lateral direito, aproximando-me da utilização real do telemóvel. 

Quarto, o número de frames variará em cada captura consoante as variações visuais que se observam. As variações auditivas 

serão analisadas em cada um dos frames sempre que se verificarem também grandes alterações.  

 

 

 

 

Relativamente à  captura 1 verifica-se uma notável sobreposição com as questões enunciadas anteriormente com a captura 0, 

uma vez que são percursos sobrepostos. Apesar deste aspecto, pode-se observar mais adiante, na análise frame-a-frame que 
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Figura 18.  
“Captura 1”, do frame 1 ao 8, da esquerda para a direita e de cima para baixo.  

 
	  

existem algumas alterações. Primeiro, apesar de não me recordar exactamente do dia em que realizei esta captura, consigo ver 

que esta foi feita num período do dia mais avançado, em que a noite já caia, com menos luz natural. Em segundo, pode-se 

observar a ausência de outros indivíduos que invadam o meu espaço pessoal. Apesar disso, existe também muito ruído.  
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Frame-a-frame:27 

F1. Neste frame pode-se ver a entrada no shopping, por assim dizer. A junção do material da escada rolante com o 
material tipo linóleo do espaço.  

F2. Alteração dos materiais, entre o material estilo linóleo e um material cerâmico mais nobre e espelhado.  

F3. Presença da luz artificial que, porém, ainda é um pouco difusa, com uma mistura de luz natural. 

F4. Dois tipos de luz. Uma luz amarelada do shopping e uma mais esbranquiçada que denuncia a entrada no corredor do 
Silo.  

F5. A luz mais branca do corredor de acesso ao Silo que também é mais direccionada, criando a minha sombra no chão.  

F6. Abertura da porta de saída do shopping. Muito ruído. Vê-se ainda a sinalética mo chão que encaminha para o Silo. 

F7. Materiais de exterior. Alcatrão e a passadeira que se juntam aos perfis de escoamento das águas.  

F8. Luz amarela do Silo. Madeira. Ambiente quente.  

Deste modo são evidentes: 

- as variações de luz natural – mais branca e difusa – e de luz artificial – mais amarelada, embora menor do que aquela 

observada anteriormente. 

- as variações na utilização dos materiais, entre o linóleo e o material cerâmico. 

- falta de observação dos locais nevrálgicos. Pouca gente a circular. 

- alguns aspectos construtivos, como a localização de pés direito mais altos, com uma luz mais difusa. 

- em termos de som, não existem grandes variações, a não ser o ruído de abertura da porta de saída do shopping e o 

silêncio profundo do Silo. 

Relativamente à captura 2, esta corresponde a um percurso que se inicia na saída do parque de estacionamento em frente à 

FNAC. Tal como irei observar e desenvolver mais à frente, este topo não possui luz natural directa. Isto vai reflectir-se desde 

logo na quantidade e qualidade de luz captada.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Relativamente a esta captura é de referir um erro na leitura da captura por parte do software utilizado, o que implicou que os 
frames apresentados disponham o meu corpo do lado oposto ao real. 
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Figura 19.  
Percursos realizados com as capturas realizadas. A captura 2 encontra-se assinalada a rosa.  

 
	  

 

 

 

Outro aspecto prende-se com o facto deste topo dar para dois corredores extremamente importantes, um de serviços, muito 

movimentado e outro de lojas e equipamentos infantis, com muitas zonas de estar. Isto vem reflectir-se na presença de outros 

indivíduos na captura.  

Frame-a-frame: 

F1. Ainda no tapete rolante, pode-se ver a variação da luz, entre uma amarelada, que caracteriza o shopping, e uma 
branca, que vem de trás de mim, muito forte e que provoca sombra. 

F2. Captação de terceiros no interior da minha captura. Ponto nevrálgico. 
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Figura 20.  
“Captura 2”, do frame 1 ao 8, da esquerda para a direita e de cima para baixo.  

 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3. Alteração do pavimento, de um linóleo para um cerâmico.  

F4. Captação da luz natural zenital.  

F5. Alteração do pavimento na entrada do corredor de acesso ao Silo.   
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F6. Sinalética presente no pavimento do corredor de acesso ao Silo. Sombra sobre o pavimento. Luz direccionada. 

F7. Abertura da porta de saída do shopping. Muito ruído.  

F8. Materiais de exterior. Alcatrão, metais e a passadeira. 

Deste modo são evidentes: 

- grandes variações de luz, entre a natural – mais branca e difusa – e de luz artificial – mais amarelada e ainda as luzes 
provenientes do estacionamento e do corredor de acesso ao Silo, esbranquiçadas e mais direccionadas. 

- as variações na utilização dos materiais, entre o linóleo e o cerâmico.  

- a localização de pontos nevrálgicos, como a localização da FNAC e do corredor de equipamentos infantis.  

- alguns aspectos construtivos, como a localização de lanternins na cobertura, reflectidos no chão espelhado, a par da tal 
luz esbranquiçada; 

- em termos de som, existem grandes variações, entre as vozes das pessoas que se movimentam frente à FNAC e as do 

corredor infantil. 

Relativamente à captura 3, essa corresponde ao percurso mais longo e, portanto, também o mais diversificado. Existem 

grandes variações de luz e de ruídos.  

O início é feito de forma tranquila e com música ambiente bastante alta. A dada altura existe uma interacção, ao passar numa 

loja de corredor, quando me perguntam “menina posso ver as suas mãos?’.  

Sente-se o aumento do ruído ao passar em frente à FNAC com muitas crianças a falar no corredor de artigos infantis.  

Frame-a-frame:28 

F1. Presença de um elemento novo. Luz de escada direccionada para o chão. 

F2. Luz muito direccionada à entrada no shopping. Sombra perfeita. Pavimento cerâmico 

F3. Luz zenital, natural, misturada com luz amarela do shopping.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Relativamente a esta captura é de referir que surge novamente o erro na leitura da captura por parte do software utilizado, o 
que implicou que os frames apresentados disponham o meu corpo do lado oposto ao real.	  
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Figura 21.  
Percursos realizados com as capturas realizadas. A captura 3 encontra-se assinalada a laranja.  

 
	  

F4. Mudança de pavimento, de cerâmico para linóleo. 

F5. Interacção com menina da cosmética.  

F6. Escurecimento da luz. Zona do topo FNAC. Muito barulho. 

F7. Clarear da luz. Luz natural zenital. Muito ruido de crianças.  

F8. Entrada no corredor do Silo.  

 

  

 

Deste modo são evidentes: 

- grandes variações de luz natural – mais branca e difusa – e de luz artificial – mais amarelada; 
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Figura 22.  
“Captura 3”, do frame 1 ao 8, da esquerda para a direita e de cima para baixo.  

 
	  

- as variações na utilização dos materiais, escadas, linóleo e cerâmicos; 

- a localização de pontos nevrálgicos, serviços, lojas de corredor, FNAC e corredor infantil; 

- alguns aspectos construtivos, como a localização de lanternins na cobertura, reflectidos no chão espelhado, a par da tal 
luz esbranquiçada; 

- em termos de som, existe uma grande variação e até interacção involuntária em resposta a uma questão. 
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Capturas de Percursos: Considerações Finais 

A principal das conclusões a que chego com este exercício é a ideia de que a codificação dada pelo Norteshopping (e pelos 

shoppings em geral) se reverte ao tentar desenvolver uma análise muito objectiva dos usos dos seus espaços.  

O Norteshopping é múltiplo. A aparente estagnação dos espaços é trabalhada pelo público, consoante as horas, a sua 

disponibilidade e suas necessidades.  

A vivenciação dos espaços cruzada com a captação dos mesmos dá-me uma ideia de incapacidade e de incompletude. Como 

uma reapropriação que, à semelhança daquela que é feita pelos outros, se constitui fraccionada e em construção contínua. Ou 

seja, a condição dada pela minha passada ao caminhar pelo shopping determina, desde logo, uma pequena fracção de tempo, 

retomada em outro dia, a outra hora, com outros indivíduos, com outras reapropriações em paralelo. Eu mesmo sou outra, em 

contínuo e em constante evolução. 

Interessa reter deste exercício a sua dimensão experimental, primeiro, pela sua provocação em constituir transgressão em 

ambiente controlado e, segundo, pela sua dimensão de retrato na caracterização de uma ‘promenade’.  

No entanto, interessa também pensar que a dimensão fraccionada de que falava constitui ainda condição essencial para a 

‘promenade’. Esta constitui isso mesmo, um diálogo cheio de rupturas e falhas, entre o indivíduo e o contexto. No entanto, a 

sensação de incompletude persiste, não perante a ‘promendade’, mas na tentativa de retratar o percurso fielmente.  

Parti para este exercício imaginando que, persistindo na captação através de um mecanismo audiovisual, pudesse obter uma 

fracção fiel da realidade e trabalhar sobre ela. E foi o que de certo modo fiz. Porém, compreendo agora como este pensamento 

foi ingénuo.    

Interessa, no entanto, reflectir sobre algumas das conclusões a que cheguei ao longo do exercício. Existem dois aspectos 

formais importantes, um no que toca à luz e outro ao Silo. 

Relativamente à luz, interessa colocar em ênfase que o Norteshopping se distingue pela forte existência de luz natural. Os 

lanternins da cobertura permitem uma invasão de luz pelo espaço, que ele próprio trata de reflectir a partir de materiais 

espelhados. A relação entre os pisos, dada a partir dos varandins do piso 1 para o piso 0 e um pé direito substancial, permite 

que a luz invada cada recanto, mesmo quando não possui esta relação directa com o lanternim.  
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Ainda no que toca à luz, interessa referir que a luz artificial é amarelada e que, portanto, causa uma sensação tépida e 

acolhedora, uma vez que se difunde pelos espaços de forma muito natural e homogénea. Esta homogeneidade é alterada 

quando se trata de dar acesso ao Silo, traduzindo-se numa luz ponteada e direccionada que acompanha o percurso, tornando-o 

mais individualizado. Surge aqui quase que uma humanização do percurso. A escala de todo o edifício, com grandes fossos de 

luz e enormes corredores, adapta-se à escala do indivíduo num processo que sinto como uma aceleração da relação do 

tempo/espaço. Aquele encolhimento espacial e aproximação substancial dos limites que o contêm anunciam a chegada a um 

ponto diferente, através de um suspense criado por uma ‘pressurização’ do ambiente.  

Relativamente ao Silo em si, interessa referir a sua condição quase monástica, quando colocada em comparação com o 

Norteshopping. A tortuosidade do percurso agrava este sentido, como uma ‘via sacra’ que obrigatoriamente se tem de 

atravessar até alcançar a redenção.  

A carga industrial do capeamento que o rodeia - e que o une ao Norteshopping - deixa transparecer a rudeza dos materiais que 

não se pretendem mais revestidos e camuflados, o que agrava a dimensão intimista do ambiente criado. Importa recordar que a 

torção do telemóvel permite ainda a captação do material quente a que a madeira corresponde, banhado por uma atmosfera 

morna, dada por uma luz novamente amarela.  

Mapeamento Cognitivo 
Nesta terceira proposta de abordagem do Norteshopping pretende-se traçar uma experiência cognitiva e impressiva do espaço, 

sem que de uma análise exaustiva se trate. 

Interessa, antes de mais, reflectir sobre a expressão de ‘mapas cognitivos’ que remete para o situacionismo. Não se pretende 

com isso subscrever as motivações implícitas nesse período. Pretende-se, sim, valorizar a ideia de percurso implícita neste 

movimento, nomeadamente a ideia de que os indivíduos são agentes construtores do seu contexto e capazes de estruturar a sua 

própria situação. Além disso, interessa ainda sublinhar a qualidade gráfica deste movimento que desenvolve uma série de 

esquemas processuais e que desde sempre detiveram o meu fascínio.   

Posto isto, interessa referir que este exercício se prende com duas condições essenciais. Por um lado, esta abordagem apresenta 

novamente uma acção desviante e, por outro, constitui uma forma alternativa de reapropriação. Ou seja, se por um lado existe 
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o condicionamento de acesso ao shopping e a necessidade de trabalhar sobre ele, por outro, estabelece-se a possibilidade de 

criar uma nova forma de reapropriação do espaço, a partir do desenho.  

A determinado ponto desta investigação, foi solicitado à administração do Norteshopping o acesso às plantas deste espaço, 

bem como um pedido de autorização para fotografar as frentes de loja. Pretendia-se captar as dinâmicas de rua estabelecidas no 

local e analisar o diálogo publicitário e cognitivo estabelecido entre os diferentes ‘zonamentos’ no interior do shopping.  

A possibilidade de fotografar as frentes de loja foi-me recusada e, as plantas, obtive-as quando já procurara solucionar a 

situação com uma possibilidade alternativa. Mesmo assim, a utilização das plantas apresentava-se ainda condicionada pela 

impossibilidade de difusão das mesmas. Por questões de segurança, estas não poderiam ser reproduzidas nesta tese. Uma vez 

que já procurara uma solução para a questão, decidi manter a linha de abordagem mais livre que até esse ponto tinha adoptado. 

Desde sempre tenho estabelecido com o Norteshopping um diálogo contínuo. É o shopping mais próximo de minha casa, 

aquele que desde a introdução dos shopping centers no quotidiano dos portuenses estabeleceu comigo essa proximidade e que 

se manteve como uma constante ao longo da minha circulação pelas três diferentes casas em que habitei.  

Tendo eu conhecido o Norteshopping em profundidade ao longo dos anos, decido retomar a mesma linha de acção 

desenvolvida com o exercício das capturas e parto para a (re)criação de um ‘desvio’. No ambiente altamente controlado do 

Norteshopping e sem autorização para capturar de qualquer forma os seus ambientes, proponho-me a circular pelo piso 0 (o 

piso do Silo) e, com o auxilio de um bloco de capa dura de 10x15cm, uma caneta e três lápis de cor, captar os seus espaços de 

forma automática, fazendo paragem apenas em espaços que possuem bancos. 

São tidos em conta os elementos ligados ao chão e que estabelecem com o ser humano uma relação directa de proximidade.  

Deste modo, são contemplados nesta análise: 

- mobiliário urbano: bancos simples ou duplos, papeleiras e caixas multibanco;  

- vegetação: elementos singulares efectivos, elementos em contínuo sazonais e vegetação vertical;  

- sinalética: sinalética interna, publicidade, painéis informativos; 

- balcões e equipamentos: loja de corredor, guichet informativo, equipamento infantil. 

É ainda dada especial importância aos espaços com luz natural directa e, portanto, com pé direito duplo.  
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Não são tidos em conta elementos suspensos nos tectos ou elevados acima do nível do olhar. Convirá esclarecer que os 

elementos de ‘arte pública’ inaugurados pela administração da Sonae Sierra nos últimos anos surgem sempre associados aos 

tectos ou aos pontos mais altos de uma ou outra parede, pelo que não entram nesta análise.  

Análise por Esquema 

O processo que constitui este exercício procura fazer a correspondência de determinada parcela espacial a uma folha do meu 

caderno. Consoante avanço no corredor, avanço também para uma nova folha. Passo, ao todo, três vezes pelo corredor, em 

contínuo. As passagens sucessivas servem para adicionar camadas de informação aos esquemas que foram sendo produzido, 

através de uma caneta e três lápis que me costumam acompanhar. A cor destes ajudam a mapear cada um dos elementos, a par 

de formas que fui recriando nos esquemas que fui produzindo. 

Este exercício inicia-se no arranque do corredor FNAC-Worten, por ser o ponto mais à direita do Silo, procurando caracterizar 

o grande dinamismo desse corredor de serviços e, ainda, inaugurar esta aproximação ao local fazendo referência ao ponto de 

entrada principal do shopping. 

Nos primeiros esquemas observa-se uma certa incerteza quanto aos elementos a ter em conta e obtém-se um total de 15 

diferentes esquemas, numerados. Os desenhos nunca são aprimorados, encontrando-se no seu estado inicial. Para este estudo 

não são tidos em conta os corredores perpendiculares que unem o corredor principal do shopping às entradas no mesmo, ou ao 

Continente principal.  

No esquema 1/15 é assinalado com ‘i’ o guichet informativo, situado no corredor de serviços FNAC-Worten, bem como dois 

painéis publicitários e uma papeleira à entrada do Continente Bom Dia. Surge ainda uma linha a tracejado que procura 

localizar as áreas com luz directa. Verifica-se alguma dúvida relativamente à identificação (ou não) das lojas adjacentes, 

questão que vai sendo posta de lado com o avançar do exercício por considerar que tal informação não seria pertinente.  

No esquema 2/15, procura-se retomar do ponto onde se parou no anterior desenho, situando duas lojas de corredor (ainda com 

alguma dúvida quanto à especificação ou não das lojas). São anotados dois bancos duplos com vegetação singular fixa nas suas 

extremidades e entre ambos. Existe aqui ainda uma dúvida quanto à forma se identificação da vegetação. O primeiro banco 

situa-se entre os pontos farmácia-samsung, em que intuitivamente desenho em planta uma árvore, alterando-a de imediato para 

‘v’, ao dar-me conta do tempo investido. 
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Figura 23.  
Montagem dos esquemas. Planta esquemática do Piso 0 do Norteshopping.  
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Figura 24.  
Esquema 1.   

 
	  

Relativamente ao esquema 3/15 surgem três lojas de corredor (uma delas já presente no esquema anterior), um elemento 

vegetal, uma papeleira e uma sinaléctica (ponto azul com ‘s.’). 

O esquema 4/15 diz respeito ao primeito topo – Worten. É evidente a localização das áreas com luz natural com dois fossos 

que ladeiam as escadas rolantes. É um ponto propício à localização de vegetação, possuindo quatro elementos vegetais 

singulares e dois elementos contínuos que ladeiam as escadas rolantes, bem como duas papeleiras. 
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Figura 25.  
Esquema 2.   

 
	  

 
 

Figura 26.  
Esquema 3.   
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Figura 27.  
Esquema 4.   

 
	  

 
 

Figura 28.  
Esquema 5.   

 
	  

 

 

 

 

 



 

	  
150 

O esquema 5/15 representa o arranque do corredor Worten-Sportzone. Observa-se a existência de dois elementos vegetais 

singulares (um deles já registado anteriormente) e de um banco duplo junto ao topo Worten. Dois pontos roxos marcam a 

existência de dois pilares com publicidade incorporada. A lápis verde um pilar com vegetação vertical marca o único exemplar 

de ‘arte pública’ captado com esta análise. Em ‘k’ ou ‘kids’ situam-se dois equipamentos infantis.  No arranque do corredor um 

ponto ‘s’ indica sinalética, dois bancos simples, um elemento vegetal, um elemento publicitário e três papeleiras. 

No esquema 6/15 ainda relativo ao corredor Worten-Sportzone existem dois bancos simples e uma papeleira (um banco e uma 

papeleira já registados anteriormente). Com a designação ‘Psilo’ é anotada a localização de publicidade relativa ao Silo. A 

chegar ao topo Sportzone, observa-se uma ATM no centro do corredor (e não incorporada em loja) e um equipamento infantil. 

O esquema 7/12, referente ao topo da Sportzone, demarca-se pela existência de vegetação, com seis elementos vegetais 

singulares e dois contínuos sazonais. Existem ainda duas papeleiras. 

O esquema 8/15 marca o arranque do corredor Sportzone-Primark. Possui duas papeleiras, uma sinalética, um painel 

informativo, um banco simples, um elemento vegetal individual e duas lojas de corredor. 

O esquema 9/15, referente ao corredor Sportzone-Primark apresenta três lojas de corredor, um branco duplo associado a uma 

dessas lojas, um painel informativo e um elemento vegetal individual. 

O esquema 10/15 refere-se ao topo Primark. Este distingue-se desde logo pela presença de luz natural, ainda que difusa. Aqui 

verifica-se a existência de um painel informativo e um elemento vegetal individual (incluídos anteriormente), dois pilares com 

painéis publicitários incluídos, um painel publicitário individual, duas papeleiras e uma loja de corredor. 

O esquema 11/15 marca o arranque do corredor Primark-FNAC. Possui dois equipamentos infantis, um painel publicitário, um 

elemento vegetal, duas papeleiras (uma incluída anteriormente). 

O esquema 12/15 marca a presença da entrada no Silo. Possui dois painéis publicitários referentes ao Silo e um outro da 

Norteland (equipamento infantil). Existe ainda um outro equipamento infantil, dois elementos vegetais individuais e um banco 

duplo.  

O esquema 13/15 possui três equipamentos infantis e um painel publicitário da Norteland. 
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Figura 29.  
Esquema 6.   

 
	  

 
 

Figura 30.  
Esquema 7.   
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Figura 31.  
Esquema 8.  

 
	  

 
 

Figura 32.  
Esquema 9.   
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Figura 33.  
Esquema 10.   

 
	  

 
 

Figura 34.  
Esquema 11.   

 
	  

O esquema 14/15 apresenta um banco simples ladeado por uma papeleira e um elemento vegetal individual, bem como uma 

loja de corredor e dois equipamentos infantis (já registados). 

O esquema 15/15 refere-se ao topo FNAC. Este topo demarca-se pela ausência de luz natural directa. Este espaço é bastante 

aberto e livre, com uma papeleira, um painel publicitário, uma publicidade direccionada à FNAC e 1 elemento de sinalética. 
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Figura 35.  
Esquema 12.   

 
	  

 
 

Figura 36.  
Esquema 13.   

 
 
 
	  

 

 

 

 
 

 



 

	  
155 

 
 

Figura 37.  
Esquema 14.   

 
	  

 
 

Figura 38.  
Esquema 15.   
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Figura 39.  
Montagem dos esquemas com sobreposição de um desenho esquemático posteriormente feito com entradas de luz a laranja. 

 
	  

Análise por Corredor e Topo 
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Neste ponto da análise é proposta uma abordagem por corredor e topo. Para isso é colocada uma folha de papel vegetal sobre 

cada um dos esquemas de modo a evidenciar as superfícies com luz directa natural. Nas imagens encontra-se representada a 

sobreposição de ambas as imagens, por esquema. Existe ainda uma substituição das legendas de letras – ‘s’, ‘v’, ‘p’ – para 

cores. Pretende-se neste ponto fazer também uma sintetização da análise anterior, porém por corredor ou topo.  

Ao longo da análise desenvolvida, obtém-se uma quantificação de elementos relativos ao mobiliário urbano, vegetação, 

sinalética e outros equipamentos. Pretende-se analisar, primeiramente, esta quantificação para, posteriormente, desenvolver 

uma abordagem mais impressiva do espaço. Ao juntar todos os esquemas referentes a este piso de análise, torna-se importante 

observar a falta de coincidência dos esquemas que se referem ao corredor Sportzone-Primark. Este aspecto pode indicar duas 

razões. Primeiro, que este pode ser um corredor mais fluído e com menos obstáculos e interacções, ou ainda uma necessidade 

intuitiva pessoal em expressar de forma mais clara o corredor do Silo em detrimento dos restantes.  

Desde logo, ao longo do corredor FNAC-Worten, pode-se verificar a existência de uma incidência quase total de luz directa, 

dada pela forte presença da cor alaranjada. 

Relativamente à quantificação esquemática de interacções / obstáculos, podemos observar a existência de dois bancos duplos, 

duas papeleiras, um elemento de sinalética e dois painéis publicitários individuais. Em termos de vegetação, observa-se a 

presença de seis elementos vegetais, dos quais quatro são singulares efectivos e dois contínuos sazonais. Relativamente a lojas 

ou equipamentos de corredor, existem cinco, dos quais um é um guichet informativo. 

Relativamente à quantificação esquemática de interacções e obstáculos, no topo Worten, pode-se observar a existência de um 

banco duplo, uma papeleira e dois painéis publicitários incluídos em pilares. Em termos de vegetação existem sete elementos, 

dos quais quatro são singulares efectivos, dois são contínuos sazonais e um pertence à tipologia vertical, estando incluída num 

pilar. Existem ainda dois equipamentos infantis.  

Relativamente à quantificação esquemática de interacções e obstáculos para o corredor Worten-Sportzone, pode-se observar a 

existência de três bancos simples, três papeleiras, uma caixa multibanco e dois equipamentos infantis. Existe ainda um 

elemento de sinalética, dois painéis informativos e dois publicitários, sendo que um deles se refere ao Silo. Em termos de 

vegetação existe apenas um elemento vegetal simples. 
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Figura 41.  
Representação esquemática do topo Worten. 

 
	  

 
 

Figura 40.  
Representação esquemática do corredor FNAC-Worten. 
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Figura 42.  
Representação esquemática do corredor Worten-Sportzone. 

 
	  

O topo Sportzone, por sua vez, é dominado pela presença de muita luz natural, pela existência de um mecanismo industrial ao 

centro, e muita vegetação. Relativamente à sua quantificação podemos observar a existência de duas papeleiras e oito 

elementos vegetais, dos quais seis são singulares efectivos e dois contínuos sazonais.  

No que toca ao corredor Sportzone-Primark este possui uma papeleira, um painel informativo, uma sinalética e um elemento 

vegetal singular. O corredor tem ainda dois bancos, sendo que um é simples e outro é acoplado numa loja de corredor. Este 

possui, ainda, quatro lojas ou equipamentos de corredor, dos quais três são serviços (bancário, estética, cafetaria).  

Relativamente ao topo Primark, este possui uma grande diversidade, onde se observa a existência de duas papeleiras, um 

painel informativo, uma loja de corredor e um elemento vegetal singular.  Existem aqui ainda três painéis publicitários, dos 

quais dois são incluídos em pilares.  
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Figura 43.  
Representação esquemática do topo Sportzone. 

 
	  

Relativamente ao corredor Primark-FNAC, pode-se observar um espaço predominado pela alternância luz/sombra e pelos 

equipamentos infantis. No que toca à sua quantificação, observa-se a existência de três bancos duplos, duas papeleiras e quatro 

elementos vegetais singulares. Este corredor possui, ainda, quatro painéis publicitários, dos quais dois são do Silo e dois da 

Norteland, e sete lojas ou equipamentos de corredor, sendo que seis destes equipamentos são infantis. 

Este topo, demarca-se pela inexistência de luz directa e por consistir num grande espaço aberto, sem grandes obstáculos e 

interacções. Podemos deste modo observar a existência de uma papeleira, uma sinalética e dois painéis publicitários, dos quais 

um é da FNAC.  

 

 

 



 

	  
161 

 
 

Figura 44.  
Representação esquemática do corredor Sportzone-Primark. 

 
	  

 
 

Figura 45.  
Representação esquemática do topo Primark. 
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Figura 46.  
Representação esquemática do corredor Primark-FNAC. 

 
	  

 
 

Figura 47.  
Representação esquemática do topo FNAC. 
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Mapeamento Cognitivo: Considerações Finais 
Relativamente à quantificação esquemática de interacções / obstáculos, para a área de análise, podemos concluir pela 

existência de onze bancos, dos quais quatro são simples e seis são duplos. O restante, para além de duplo é acoplado a uma loja 

de corredor. Relativamente a outras tipologias de mobiliário urbano, existem 17 papeleiras, uma caixa multibanco, quatro 

sinaléticas (colocadas sobre o chão) e dois painéis informativos. Em termos de publicidade, foi registada a existência de 14 

painéis publicitários, dos quais dez são individuais (um do Silo, dois da Norteland e um da FNAC) e quatro incluídos em 

pilares. Relativamente à vegetação, foi contabilizada a existência de 29 elementos vegetais, dos quais 22 são singulares 

efectivos, seis são contínuos sazonais e um é vertical (incluído em pilar). No que toca aos equipamentos, existem 21 lojas ou 

equipamentos de corredor, dos quais um é um guichet informativo, dez são equipamentos infantis e três pertencem a serviços 

variados (bancário, estética, cafetaria).  

De seguida é proposta uma apresentação das quantidades observadas de cada um dos elementos, relativamente a cada um dos 

topos e corredores. Pretende-se, com essa exposição, obter uma perspectiva comparativa entre as partes analisadas. 

Numa segunda tabela é apresentada essa mesma dimensão comparativa, porém, através de percentagens. Pretende-se, com essa 

perspectiva, ter uma perspectiva comparativa entre as partes, no entanto, através de uma leitura percentual.  

Perante esta quantificação, posso concluir que o corredor Primark-FNAC é aquele que possui um maior investimento em zonas 

de estar. Apesar de possuir o mesmo número de bancos que o corredor Worten-Sportzone, ao contrário deste, observa-se a 

existência de bancos duplos, do que resulta no dobro da capacidade.  

Relativamente às papeleiras, o seu número é bastante uniforme ao longo de todo o piso, variando entre uma, duas e três. 

Sempre que se observa um número mais reduzido de papeleiras em determinado corredor ou topo, isso é compensado no 

corredor ou topo seguinte. No que toca à existência de caixas multibanco, a sua distribuição é de certa forma inconclusiva, uma 

vez que, do meu registo, foram descartados os elementos acoplados nas frentes de loja. É, no entanto, um elemento a ter em 

conta ao considerar a dinâmica de rua, uma vez que constitui um ponto de interesse. Tal como um balcão de um ‘serviço’ 

constitui um núcleo que detém a atenção do transeunte, ainda que representando um interesse fugaz. 

Relativamente à existência de vegetação, pode-se concluir que esta é mais acentuada em pontos específicos de topo, como é o 

caso do topo Worten e do topo Sportzone. Estas são, efectivamente, as áreas de maior luz, que representam (no espaço) dois 
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Figura 48.  
Tabela de quantificação de interacções e obstáculos existentes na área de estudo. 

 
	  

 
Legenda: c_FW - Corredor FNAC-Worten; t_W - Topo Worten; c_WS - Corredor Worten-Sportzone; T_S – Topo 

Sportzone; c_SP - Corredor Sportzone-Primark; t_P - Topo Primark; c_PF - Corredor Primark-FNAC; t_F - Topo FNAC. 
	  

enormes fossos nos quais a luz entra, estabelecendo a ligação com o piso superior e criando um ambiente ideal à existência 

destas espécies. É, no entanto, interessante comparar esta situação com os outros dois topos existentes. Relativamente ao topo 

FNAC, este não possui luz directa. As escalas rolantes por norma situam-se nos topos e fazem-se acompanhar de grandes 

fossos de luz mas, nesse caso, situam-se no corredor adjacente FNAC-Worten. 

 

Interacções e Obstáculos nº c_FW t_W c_WS T_S c_SP t_P c_PF t_F 
Bancos 11 2 1 3  2  3  

Simples 4   3  1    
Duplos 6(x2) 2 1     3   
Acoplados 1     1    

Papeleiras 16 2 2 3 2 1 2 3 1 
ATM 1   1      
Vegetação 29 6 8 1 8 1 1 4  

Singular 22 4 5 1 6 1 1 4  
Continua 6 2 2  2      
Vertical 1  1       

Sinaléctica 4 1  1  1   1 
Painel Informativo 2     2    
Painel Publicitário 15 2 2 2   3 4 2 

Individual 11 2  2   1 4 2 
Acoplado 4  2    2   
Direccionado 6   1    4 1  

Direccionado Silo 3   1    2  
Equipamento 21 5 2 2  4 1 7  

Informativo 1 1        
Infantil 10  2 2    6  
Serviços 3     3     

Outros 7 4    1 1 1  
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No topo Primark, verifica-se uma situação interessante. Este possui luz directa dada através do fosso de luz de que falava 

anteriormente, no entanto, uma vez que possui exposição solar a Norte, dispõe de uma exposição solar mais difusa e talvez 

insuficiente, se tivermos em conta a grande distância entre o ponto de entrada da luz (pela cobertura) e a superfície que 

estamos a tratar, no Piso 0. Esta luz não é, portanto, suficiente para oferecer uma zona de grande qualidade para a vida de 

espécies vegetais. A sensação que tenho é que também esse fosso de luz no topo Primark é substancialmente menor do que os 

outros que possuem vegetação, uma vez que as escadas rolantes se situam já no corredor para o Continente e portanto, fora da 

minha área de análise. 

A sinalética analisada distribui-se uniformemente ao longo de todo o piso. Se considerarmos esta planta como composta por 

quatro quadrantes, pode-se concluir que estes elementos demarcam e orientam o espaço segundo uma cadência rigorosa, no 

entanto cognitiva e livre. 

Os painéis informativos que proponho registar (e analisar) são constituídos por elementos informativos de orientação espacial, 

nos quais é apresentado um esquema da planta do shopping. Estes situam-se exclusivamente no corredor Sportzone-Primark. 

Esta questão é interessante se a cruzar com o grande número de balções de serviços existentes neste corredor. Deste modo 

posso considerar que este é um corredor com uma forte dinâmica e com funções que se estabelecem quase no imediato. Estes 

painéis talvez se situem nestes pontos para servir um transeunte mais célere e com necessidade de resolver questões rápidas. 

Esta questão parece-me ainda evidente se tiver em consideração o número reduzido de zonas de estar, com apenas dois bancos 

ao longo de todo o corredor. 

Relativamente aos painéis publicitários, estes estão presentes em maior quantidade no corredor Primark-FNAC, no entanto, 

estes constituem publicidade direccionada para o Silo e para os equipamentos infantis. De resto, estes distribuem-se de modo 

uniforme quase por todo o piso, à excepção do topo Sportzone e do corredor Sportzone-Primark. Talvez nestes pontos esses 

painéis publicitários tenham sido intencionalmente substituídos por outros de carácter informativo (e que referia 

anteriormente).  

Relativamente à publicidade do Silo, é ainda importante fazer notar que esta se encontra presente em dois locais distintos 

sendo que, um deles, é no corredor Primark-Fnac e, um outro, é no corredor Worten-Sportzone. Este local em específico é o 

ponto que recordo albergar algumas exposições do Silo, em tempos do protocolo com o Centro Português de Fotografia / 

Serralves.  
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Legenda: c_FW - Corredor FNAC-Worten; t_W - Topo Worten; c_WS - Corredor Worten-Sportzone; T_S – Topo 

Sportzone; c_SP - Corredor Sportzone-Primark; t_P - Topo Primark; c_PF - Corredor Primark-FNAC; t_F - Topo FNAC. 
	  

 
 

Figura 49.  
Tabela de percentagens de interacções e obstáculos existentes na área de estudo. 

 
	  

Relativamente ao topo Sportzone é importante referir que este local é caracterizado por um ambiente quase que bucólico, 

repleto de luz e vegetação, sem grandes distracções. Este espaço é fortemente marcado pela presença de um mecanismo 

industrial que é aqui posicionado como vestígio (ou memória) de um passado ligado à industria. Este mecanismo, ao ser 

disposto neste ambiente bucólico, construído pelo contraste de cores entre os verdes da vegetação e os vermelhos do tijolo 

burro, permite despertar o imaginário para um passado que já não existe mas que, porém, persiste como memória construída do 

local.  

Interacções e Obstáculos % c_FW t_W c_WS T_S c_SP t_P c_PF t_F 
Bancos 100 18,2 0,9 27,3 - 18,2 - 27,3 - 

Simples 36,5 - - 75,0 - 25,0 - - - 
Duplos 54,5 33,3 16,7 - - - - 50,0 -  
Acoplados 0,9 - - -  - 100 - - - 

Papeleiras 100 12,5 12,5 18,8 12,5 6,3 12,5 18,8 6,3 
ATM 100 - - 100 - - - - - 
Vegetação 100 20,7 27,6 3,4 27,6 0,34 3,4 13,8 - 

Singular 75,9 18,1 22,7 4,5 27,2 4,54 4,5 18,1 - 
Continua 20,7 33,3 33,3 - 33,3 - - - -  
Vertical 3,4 - 1 - - - - - - 

Sinaléctica 100 25,0 - 25,0 - 25,0 - - 25,0 
Painel Informativo 100 - - - - 100 - - - 
Painel Publicitário 15 13,3 13,3 13,3 - - 20,0 26,7 13,3 

Individual 73,7 18,1 - 18,1 - - 9,0 36,4 18,1 
Acoplado 26,7 - 50,0 - - - 50,0 - - 
Direccionado 4,0 - - 16,7 - - - 66,7 16,7  

Direccionado Silo 2,0 - - 33,3 - - - 66,7 - 
Equipamento 21 23,8 9,5 9,5  19,0 4,8 33,3  

Informativo 4,8 100 - - - - - - - 
Infantil 47,6 - 20,0 20,0 - - - 60,0 - 
Serviços 14,3 - - - - 100 - - -  

Outros 33,3 57,1 - - - 14,3 14,3 14,3 - 
 
 
 
 
 
 



 

	  
167 

Relativamente aos equipamentos infantis, como seria de esperar, estes centralizam-se quase que exclusivamente no corredor 

Primark-FNAC, ou seja, o corredor de artigos infantis. É curioso que também existam alguns elementos deste tipo no topo 

Worten e no corredor Worten-Sportzone. Posso imaginar que esta localização tenha sido pensada no sentido de acompanhar  a 

existência da praça da alimentação no piso superior deste espaço. 

O único guichet informativo situa-se no corredor FNAC-Worten, em frente a uma entrada no shopping. Continua a ser curioso, 

para mim, que esta constitua a entrada principal no shopping. Para quem conhece esta estrutura desde que ela se estabeleceu, 

torna-se complicado assumir a existência de uma ‘entrada principal’. Não sei qual é o número de visitantes do shopping, nem 

que parte desse número chega a partir da rua directamente, mas esta é a única entrada no shopping que não se liga a um parque 

de estacionamento. Neste espaço existe esta relação franca e próxima com a rua, com a escala do bairro e com os transportes 

públicos.  

‘Descobri’ apenas com este exercício este ponto em que se situa a entrada principal. Esta aproximação ao local possibilitou-me 

o entendimento da existência de uma entrada principal que procura adaptar-se à escala humana, através de um espaço que 

acolhe o visitante com um lobby, um espaço de recepção e de informação. De certo modo, a vontade de ‘redescobrir o 

shopping’, que tanto me interessava com esta tese, encontra-se aqui revelada de forma evidente, uma vez que conheço o 

Norteshopping desde o momento da sua inauguração e, apenas agora, percebo esta dimensão humana que se procura ligar à 

escala da rua.  

A entrada principal faz-se directamente para um corredor de serviços - o corredor FNAC-Worten. Este aspecto confirma-se 

ainda pela existência de um número substancial de espaços de estar. À excepção do corredor Primark-FNAC este é o corredor 

com mais bancos. É de referir que os dois bancos que se observam são duplos, possuindo portanto capacidade dupla. Este 

aspecto denuncia ainda a existência de serviços que implicam maior tempos de espera, com espaços dedicados ao sapateiro, 

lavandaria, correios, farmácia e estabelecimentos bancários. Este eixo possui ainda muita luz, bem como um grande número de 

espécies vegetais. Todos estes aspectos reforçam a continuidade da rua e do bairro para dentro do shopping.  
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Da Quantificação à Experiência Cognitiva: Redescoberta 

Ao concluir este exercício, e relacionando-o com o anterior, posso afirmar que a sensação de incompletude é menos evidente. 

Talvez porque consistiu num exercício mais continuado, que implica a passagem sucessiva pelos lugares e, nomeadamente, o 

registo gráfico.  

Recordo aqui a referência a Benjamin [1936] (1992) que defendia que o imediatismo alcançado pela fotografia se equiparava à 

palavra oral.29 Esta ideia corrobora precisamente esse facto. O registo gráfico, por mais intuitivo que se apresente, neste 

exercício é o reflexo de uma construção muito mais interiorizada e digerida do que aquela que o mecanismo de captação 

audiovisual pressupõe.  

Talvez porque constitui uma observação directa, seguida do respectivo registo, em vez do registo audiovisual, resulta num 

exercício mais interiorizado. Uma vez que o exercício anterior implicava um uso transgressor do espaço com a gravação feita 

pelo telemóvel, solicitava de mim uma postura menos participada, o que neste caso não acontece. 

Considero, assim, que esta aproximação ao local constitui um bom complemento à caracterização que faço dele no dia-a-dia, 

nas minhas memórias, reflexões e raciocínios. 

Consigo situar facilmente espaços de estar, caracterizados pela frescura das espécies vegetais, através da memória que construo 

do lugar, com associações que lhe constroem uma história. Esta afectividade característica da ‘promenade’ é responsável por 

este reforço imanente de uma memória do lugar - que se afirmava no exercício anterior - , e pelo estruturar de um passado 

histórico para ele.  

Este exercício, que se constitui na passagem sucessiva pelo corredor em contínuo, e pelo registo gráfico de mobiliário urbano, 

equipamentos e serviços, constrói, a par da memória que trago, um passado histórico. Mais do que em termos práticos 

constituir uma familiaridade que advém do quotidiano que partilho com este espaço, estrutura-se também aqui uma 

afectividade que concorre na reapropriação do lugar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Ver Capítulo III, Subcapítulo I. 
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Consigo com este exercício fazer uma fusão entre a reapropriação que lhe está implícita, de registo, análise e quantificação, e 

uni-la de alguma forma no meu raciocínio, com as memórias que fui gravando ao longo do tempo, com uma coexistência em 

comum entre mim e este espaço. Assim, fundo nesta reapropriação todas as reapropriações que fui presenciando do espaço ao 

longo dos anos, os rostos que fui vendo, os sorrisos, as passadas aceleradas e a contemplação dos outros.  

À partida, sei que o corredor FNAC-Worten é de serviços porque periodicamente vejo gente idosa sentada nos bancos de apoio 

à farmácia e aos correios, rostos semelhantes entre eles e alguns repetem-se, fundindo-se nessa sensação de familiaridade. Sei 

que são espaços que convidam a sentar, porque recordo claramente as variações de tonalidade que correspondem ao avançar do 

dia e a uma envolvência dada por espécies vegetais altas. 

Reconheço a azáfama característica do topo Worten porque tem um ponto de acesso ao parque inferior e ao parque exterior e 

que se situa precisamente sob (e adjacente) à praça da alimentação. Sei que este espaço é aberto, proporcionando o aluguer 

temporário por parte de lojas, de exposições de automóveis e até pela aldeia do pai natal, quando é tempo dele. Sei que neste 

espaço não se proporciona o ‘estar’, mas antes a passagem.  

Recordo que no corredor Worten-Sportzone se situavam frequentemente as exposições do Silo e do Centro Português de 

Fotografia / Serralves e que ainda hoje, para conservar a memória do local, permanece um painel publicitário que dá conta que 

o Silo ainda pode ser visitado. Sei que neste corredor existe novamente muita luz e alguns bancos, mas que apesar disso a 

reapropriação não parece ser tão facilitada pela ausência de serviços, o que, necessariamente, não implica tempos prolongados 

de espera.   

Sei que no topo Sportzone se pode ter contacto com um resquício da memória do local. Uma estrutura mecânica interage com 

quem passa e dá o nome a esse local - ‘Praça da Máquina a Vapor’. O espaço é desafogado mas aqui não se proporciona uma 

ocupação temporária do local. Gosto de pensar que é porque existe a necessidade de desafogo junto àquela estrutura para que 

possa ser contemplada e reinterpretada. Sei que as plantas abundam dando um carácter ‘romântico’ ao espaço, dominado pela 

estrutura e pelo verde das espécies vegetais e onde a luz é mais difusa, aproximando-se de uma exposição solar a poente. 

Associo a existência de múltiplos equipamentos e lojas ao corredor Sportzone-Primark, criando uma dinâmica diferente que se 

assemelha a um espaço público da cidade tradicional, como uma praça. Sei que este é o único centro de corredor que possui 
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microcubo de granito, um material nobre que faz referência à memória do Porto e aos seus materiais locais. O corredor de 

serviços FNAC-Worten estaria para a rua como este corredor estaria para a praça. Diria que é o mais movimentado. A luz 

dilui-se e atinge um ponto subtil ao encontrar o topo seguinte.  

O topo Primark apresenta uma luz ténue, de Norte. Hoje sei-o com certeza, mas antes já o sabia. “É luz de Norte, de certeza”, 

uma afirmação que dizia vezes sem conta ao lamentar um ambiente mais pesado, sem vegetação. Este reinventa-se e mostra o 

poder das marcas para uma sociedade de consumo. Com a Primark, este topo vem apresentar uma incidência de público que se 

multiplica.  

Distingo o corredor Primark-FNAC pelos níveis elevados de ruído dado pela existência de lojas de criança e de equipamentos 

de corredor direccionados para este público. Existe aqui como que uma alegria instalada, um estado quase infantil do ambiente, 

com cores, formas e reapropriações que se unem a este formato espacial. A luz brilha e a vegetação ponteia o corredor, assim 

como bancos dão o apoio necessário à existência de um público dominado pelas crianças.  

É aqui que surge o acesso ao Silo. A indicação e publicidade ao espaço é completamente anulada pela alegria instalada. Toda a 

linguagem deste corredor berra, à semelhança do timbre das crianças.  

Sei ainda, com certeza, que o topo FNAC é o único que não possui luz natural. Sei que o tecto junto à entrada da loja é 

rebaixado em relação aos outros topos, onde a luz invade o espaço, conciliando a existência de escadas de acesso ao piso 

superior e ao inferior.  

Por fim, sei também que tudo isto que à partida sei se encontra cravado na minha memória devido a uma prática constante de 

reapropriação do espaço que se traduz na familiaridade e afectividade instaladas pela ‘promenade’ que faço no quotidiano. 
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O Silo Espaço Cultural representa um elemento diferenciador para o Norteshopping. Ou seja, a existência de uma galeria de 

arte no interior de um shopping center, vai propiciar a aproximação da arte a um público alternativo, num movimento 

democratizador da cultura. Em simultâneo, o espaço em questão destaca-se da volumetria principal, dando-lhe a possibilidade 

de criar uma identidade própria. É a partir da existência do Silo Espaço Cultural que se determina a singularidade do objecto de 

estudo. A sua presença no interior do shopping determina a escolha deste objecto de estudo, por constituir, primeiro, um 

elemento diferenciador em relação a outros shoppings, mas ainda, por se distinguir de outros espaços de origem cultural 

inseridos em espaços de consumo. Ao contrário daquilo que acontece em outros shoppings, este espaço é pensado de raiz, 

persistindo, apesar de tudo, com um programa de actuação que conheceu (para o público em geral) dois momentos distintos, o 

primeiro, de protocolo Serralves / Centro Português de Fotografia, e o actual, pela mão do galerista Nuno Sarmento. A sua 

presença no interior do shopping mais visitado da zona norte do país30, coloca-o numa posição privilegiada, se se tiver em 

atenção a sua capacidade em permitir o acesso aos conteúdos, através de uma clara proximidade a um público mais abrangente. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 “Durante o ano passado, 7.273 mil residentes, (...) admitem ter frequentado centros comerciais em Portugal.(...) Entre os 
centros comerciais mais visitados encontram-se o Norte Shopping (Porto), Colombo e Vasco da Gama (Lisboa).”, in 
http://www.noticiasaominuto.com/economia/162624/sete-milhoes-de-portugueses-visitam-centros-comerciais 
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À luz da ideia de reapropriação pretende-se explorar de que forma pode a proximidade entre o shopping e a galeria de arte 

constituir um benefício para a sua comunidade que se traduza num espaço de novos impulsos de pensamento e acção.  

Por outro lado, o limbo espacial em que o Silo Espaço Cultural se situa, em relação ao shopping, tocando-lhe no corpo 

principal apenas com as rampas de acesso à cobertura, permite-lhe adquirir um certo distanciamento em relação ao formato do 

Norteshopping. Assim sendo, este ‘estar dentro’ e ‘fora’ ao mesmo tempo dá-lhe, por um lado, a possibilidade de acesso e, por 

outro, a capacidade de se autonomizar. A rampa automóvel que se atravessa funciona quase como um ‘limpa palato’, que se 

experiencia com a saída de um corpo e entrada noutro.  

No Silo, a dimensão hermética de fechamento ao exterior apresenta um formato particular, de plasticidade extremamente 

sensível, com cores quentes e materiais naturais e que nada têm a ver com o seu exterior, rude e de dimensão prática. A luz que 

entra pela cobertura permite uma percepção em relação à hora do dia, mas não em relação ao ambiente exterior em que o Silo 

se insere. Esta dimensão quase encapsulada de isolamento e interiorização, vai suscitar uma abordagem mais poética do local, 

a par de uma outra, de questionamento relativamente à proximidade cultural que aqui se observa. Deste modo, o exercício 

empírico aplicado ao Silo Espaço Cultural pretende explorar estas duas dimensões fundamentais. Por um lado, procura-se 

desenvolver uma abordagem centrada nos visitantes e, por outro, aprofundar o sentido poético para que o Silo remete. Estas 

duas dimensões traduzir-se-ão na utilização de um formato de questionário, numa primeira abordagem, e paralelamente, numa 

aproximação mais impressiva ao local, através de conversas com o galerista e de questões despoletadas com a história e 

passado deste lugar. 

No primeiro exercício desenvolvido é elaborado um questionário auto-administrado ao público do Silo Espaço Cultural. Com 

este pretende-se explorar de uma forma geral qual o entendimento dos visitantes relativamente às suas questões espaciais e 

quanto à sua localização no interior do Norteshopping. Pretende-se apurar se estes visitantes consideram (ou não) que a 

proximidade entre as partes é uma mais valia e se gostariam (ou não) que as barreiras fossem encurtadas. 

O segundo exercício é composto por um texto impressivo que caracteriza as conversas que ao longo deste percurso mantive 

com o galerista. As conversas não foram nunca gravadas, tendo sido feitas apenas algumas anotações. Pretendi com isto fugir 

aos possíveis constrangimentos que o gravador poderia implicar. Com esta aproximação ao galerista pretende-se desenvolver 

como que um exercício etnográfico que explora as suas próprias aspirações, receios e ambições, relacionando-as com as 

minhas inquietações que foram, ao longo do tempo, mudando. 
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Num terceiro exercício faz-se uma reflexão sobre a história do Silo, com base numa visita à sua arrecadação. Neste espaço, 

centenas de vestígios se amontoam remetendo para um passado ligado ao Centro Português de Fotografia e a Serralves. É 

desenvolvida uma reflexão sobre esta ideia de criar uma história alternativa para este espaço, com base nos fragmentos que 

existem disponíveis, compondo uma espécie de exercício arqueológico.  

Com base nestes três pilares, pretende-se construir uma estratégia para pensar este lugar, através de um encurtamento de 

barreiras entre o Silo e o Norteshopping e os seus respectivos públicos capaz de incorporar a minha proposta de ‘democracia-

cultural’ através de uma actualização da noção de mediação.  

Questionário ao Público 
O primeiro exercício de aproximação ao Silo Espaço Cultural procura desenvolver uma abordagem ao público, através de um 

pequeno questionário.31 Sem procurar grande representatividade, impõe-se a necessidade de traçar uma aproximação àquilo 

que é o perfil do visitante desta galeria de arte.  
Deste modo, são colocados no Silo 100 unidades numeradas deste questionário, sendo que apenas 84 são respondidos. Os 

restantes desaparecem ao longo dos quatro meses em que estiveram disponíveis, entre Novembro de 2014 e Março de 2015. 

Através do questionário que é colocado à disposição no local, é pretendido que se mantenha um elevado nível de 

descontracção e informalidade por parte do respondente. Atende-se, com esta premissa, à vontade de não interferir com a 

experiência da visita ao espaço e de não influenciar o tipo de respostas dadas.  

Por outro lado, senti que o meu envolvimento com os visitantes não deveria ser directo. Com isso procurei que não se 

impusesse um nível muito profundo de valorização destas respostas. Tal como dizia, a elaboração deste questionário propõe 

traçar um perfil geral do visitante, sem grande representatividade. A associação de determinada resposta a determinado 

indivíduo poderia, de alguma forma, interferir com a minha análise, coisa que se quis evitar. Com esta proposta é procurada 

uma interrupção da minha ‘promenade’, por assim dizer.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Para a estruturação deste inquérito, são consultados alguns outros realizados no âmbito de estudos antropológicos em 
espaços expositivos, nomeadamente o de Isabel M. Martins Moreira (1985), no seu livro Galerias de arte e o seu público. 
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Em termos de conteúdo, o questionário é composto por dez perguntas, sendo que as primeiras cinco remetem para o indivíduo 

questionado e, as restantes, para este espaço que compõe o objecto de estudo, o Silo Espaço Cultural. No final do questionário, 

as questões “idade”, “sexo”, “profissão” e “cidade onde reside”, ajudam a enquadrar melhor o inquirido.  

Relativamente à pergunta 1 -“É a primeira vez que visita o Silo?”-  pretende-se, de uma forma geral, obter um número que 

traduza as ‘primeiras visitas’ realizadas neste período e, portanto, também o número de potenciais futuros visitantes.  

Na pergunta 2 - “Quem o acompanha hoje?” - pretende-se entender que tipo de relação de estabelece entre o indivíduo e este 

espaço, o contexto social da visita e, ainda, que lugar representam as manifestações culturais para si. Ou seja, pretende-se 

entender que tipo de relação suscita a cultura na vida do sujeito, se constitui um espaço de amizade, família ou de introspecção.  

Relativamente à pergunta 3 - “Costuma visitar outras galerias?”-  pretende-se perceber se o inquirido é um visitante habitual de 

galerias de arte, de uma forma geral. Esta pergunta poderá traduzir o interesse particular nesta galeria, ou obter um resultado 

que tende para um visitante interessado por espaços de arte e cultura. 

Na pergunta 4 - “Costuma comprar obras de arte?” - pretende-se apurar se este visitante é um entendido em arte e/ou possui 

poder de compra para fazer face a este tipo de produto.  

No que toca à pergunta 5 -“Para si, qual a importância da ‘arte’?” - pretende-se (de uma forma muito pessoal) avaliar o peso da 

‘arte’ na vida de cada um dos indivíduos. É de referir que esta questão é incluída neste questionário por sugestão do galerista 

do Silo, que pretendia reconhecer esta identificação de cada um dos inquiridos com a arte. Relativamente a esta questão, existia 

a possibilidade da resposta remeter para a quantificação ou para a qualificação. Temendo a possibilidade da resposta ser 

demasiado redutora, categorizando-a de ‘muita’, ‘pouca’ ou de ‘razoável’, pretende-se fugir a isso e possibilitar que cada um 

dos inquiridos possa adaptar a resposta à sua vida em particular. (Por exemplo, respondendo ‘é muita, porque sou artista’, ‘sou 

estudante de artes’, ‘sou professor de artes’, etc.) 

Na pergunta 6 - “Caso visite frequentemente o Silo, seleccione 1 ou mais respostas possíveis” – propõe-se fazer já um 

aprofundamento relativamente ao Silo em específico e à regularidade das visitas realizadas. Relativamente a esta pergunta, 

para além da frequência das visitas, pretende-se apurar quando ocorrem com maior fluxo, questionando se se realizam por 

norma ao fim de semana ou à semana, e ainda, numa relação com o Norteshopping, se as visitas ao Silo se combinam com a 

visita à área comercial.  
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Figura 50.  
O questionário ao público do Silo Espaço Cultural. 

 
	  

Relativamente à pergunta 7 - “Costuma visitar o Silo sozinho/com família/com amigos” -  pretende-se compreender se o 

visitante do Silo tem tendência a realizar a experiência solitariamente, ou se prefere fazer-se acompanhar, combinando-o com 

um evento social. Esta questão cruza-se com a pergunta 2 (“Quem o acompanha hoje?”) sendo que ambas pretendem explorar 

a relação do indivíduo com este espaço, qual o contexto social da visita , e ainda qual o lugar da cultura para si. 
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Na pergunta 8 -“Para si, a localização do Silo, no interior de um Shopping, é uma mais valia?” - pretende-se alcançar uma 

caracterização pessoal da avaliação relativamente à localização do Silo. Nesta questão pretende-se ainda entender se o seu 

público se sente tentado pela possibilidade da existência de uma maior ligação entre os dois espaços.  

Na pergunta 9 - “Sente falta de uma maior dinâmica entre o Silo e o Shopping?” - é aprofundada a questão anterior, 

procurando que o inquirido especifique se seria positiva (ou não) uma experiência em que ambos os espaços se relacionassem, 

criando um novo espaço ou uma nova dimensão.  

A pergunta 10 - “Gosto/Não gosto do Silo porque...” - pretende, dar mais liberdade ao inquirido, através de uma resposta 

também ela mais flexível. Pretende-se com esta questão entender quais as mais valias e os aspectos menos agradáveis deste 

espaço. 

Questionário ao Público: Considerações Finais 

Relativamente aos resultados obtidos verifica-se que dos 100 questionários apenas 84 foram respondidos sendo, desde logo, 

interessante pensar o que terá acontecido aos 16 restantes. Os inquéritos foram numerados à priori precisamente para poder ter 

uma perspectiva sobre este aspecto. Num espaço contido como o Silo, sem grandes confusões e azáfamas, é tida aqui em conta 

a possibilidade de desinteresse sobre o questionário.32 

No que toca ao universo constituído verifica-se que 48 dos 84 são mulheres e que apenas 35 são homens, correspondendo a 

uma maioria não significativa de 57,1% contra 41,7%. 

Relativamente à sua proveniência, observa-se uma grande tendência para que estes visitantes sejam do Porto, sendo que 35 

deles correspondem a esta situação. Os concelhos da Área Metropolitana do Porto como a Maia, Matosinhos, Gaia e 

Gondomar têm valores respectivos de onze, dez, quatro e dois respondentes. É de fazer notar que 73,8% corresponde a esta 

tendência de moradores na Área Metropolitana do Porto. 

No que toca à idade observa-se que a classe etária compreendida entre os 18 e os 25 anos possui uma expressão maior, com 31 

indivíduos (36,9%) seguindo-se as compreendidas entre os 26 e os 40 anos, com 21 indivíduos (25%) e entre os 41 e os 60 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Na quantificação de percentagens, o remanescente não referido diz respeito aos N.A. 
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anos, com 20 indivíduos (23,8%). Conclui-se, assim, que este é um universo bastante jovem, porém bem distribuído entre as 

várias classes etárias. 

Relativamente à ocupação profissional, os resultados indicam que o universo possui um elevado nível de instrução. 37 dos 

inquiridos (44%) é especialista de profissões intelectuais e científicas, 28 é estudante (33,3%) e 12 (14,3%) são técnicos e 

profissionais de nível intermédio. 

Relativamente à pergunta 1 – “É a primeira vez que visita o Silo?” – verifica-se uma equivalência entre os novos visitantes e os 

que repetem a visita. Apesar disso, os novos visitantes são em número superior, com 43 indivíduos (51,2%), contra os 

segundos visitantes com apenas 41 (48,8%). 

No que toca à pergunta 2 – “Quem o acompanha hoje? – observa-se a tendência dominante dos indivíduos que se fazem 

acompanhar pela família, correspondendo a 42 inquiridos (50%). São mais reduzidos os indivíduos que se deslocam sozinhos 

ao Silo e aqueles que se fazem acompanhar por amigos e colegas: 16 (19,0%) e 19 (22,6%) indivíduos, respectivamente. 

Relativamente à pergunta 3 – “Costuma visitar outras galerias?” – verifica-se que a maioria do universo indica efectuar visitas 

habituais a outras galerias, com 71 respostas afirmativas (84,5%) contra 13 negativas (15,5%). 

No que toca à pergunta 4 – “Costuma comprar obras de arte? -  verifica-se que, apesar de constituir um público informado e 

especializado, 59 são indivíduos que não costumam adquirir obras de arte (70,2%), contra um número reduzido de 25 

indivíduos que admitem ter por hábito a aquisição de peças deste género (29,8%). 

Relativamente à pergunta 5 – “Para si, qual a importância da ‘arte’?” - como seria de prever, obteve-se um carácter disperso e 

subjectivo das respostas, apontando em diversas direcções. Procura-se aqui fazer uma categorização por tipo de resposta, 

também um pouco livre. Assim sendo, 17 respostas indicam quantificação (20,2%); 15 respostas referem-se a funções da arte 

(17,9%); 14 respostas remetem para a arte enquanto valor fundamental (16,7%); dez fazem adjectivações de carácter geral 

sobre a importância da arte (11,9%); dez são de carácter subjectivo (11,9%) e quatro remetem para respostas emotivas e 

pessoais (4,8%). De referir ainda que onze pessoas não responderam (13,1%) e três indicaram que o espaço era demasiado 

pequeno para conseguirem responder (3,6%). 

No que toca à pergunta 6 – “Caso visite frequentemente o Silo, seleccione 1 ou mais respostas possíveis: Presença habitual/ 

Combinação visita ao Silo e visita ao shopping/ Visitas mais frequentes em dias de semana/ Visitas mais frequentes em fins de 
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semana” – é de referir que 50 indivíduos não responderam a esta questão (59,5%), explicável em parte pelo facto de 43 dos 

indivíduos serem novos visitantes. Apesar desse valor, é de fazer notar que 27 dos indivíduos costumam combinar visitas entre 

o Silo e o Shopping (32,1%). É ainda de referir que onze dos indivíduos são presença habitual no Silo (13,0%). Relativamente 

aos dias de visita, não é relevante a tendência para os dias de semana. 

Relativamente à pergunta 7 – “Costuma visitar ao Silo: Sozinho(a)/ Família/ Amigos ou Colegas” – verifica-se novamente aqui 

a tendência para a visita ao Silo por indivíduos que se fazem acompanhar por família, correspondendo a 25 indivíduos 

(29,8%), apesar de se verificar também uma equivalência evidente entre os valores que compõem cada uma das restantes 

respostas (juntamente com as respostas não efectivadas). Deste modo, o número de visitantes que, por norma, visita o Silo 

sozinho são 23 (27,3%), o número dos que se fazem acompanhar por amigos e colegas é de 22 (26,2%) e as questões por 

responder são 23 (27,4%), explicável novamente também pelo facto de 43 dos indivíduos serem novos visitantes. 

No que toca à pergunta 8 – “Para si, a localização do Silo, no interior de um Shopping, é uma mais valia?” – nota-se aqui uma 

importante tendência para considerar que a localização do Silo no interior do shopping consiste num factor importante, com 63 

respostas positivas (75,0%) contra cinco respostas negativas (6,5%). No entanto doze respostas dão conta que esse aspecto é 

considerado indiferente (14,3%). 

Relativamente à questão 9 – “Sente falta de uma maior dinâmica entre o Silo e o Shopping?” – conclui-se que 43 dos 

indivíduos respondem sentir falta de uma maior dinâmica entre o Silo e o Shopping (51,2%). Menos de um quarto dos 

indivíduos responde que não (23,8%) e, cerca de um terço, responde que lhe é indiferente (17,9%). 

No que toca à pergunta 10 – “Gosto / Não gosto do Silo” -  verifica-se que 66 indivíduos escolhem o início de frase ‘Gosto’ 

para referir algum aspecto positivo relativamente ao Silo (78,6%), contra seis que escolhe a frase ‘Não gosto’ (7,1%), sendo 

que só um destes escolheu apenas o ‘Não gosto’. Relativamente às questões positivas, interessa dissecar o carácter das 

respostas: 39 indivíduos referem aspectos relativos à arquitectura e ao espaço (46,4%); 16 indivíduos fazem a relação entre o 

espaço de galeria como suporte à exposição de peças artísticas (19,0%); doze referem a qualidade dos eventos e exposições 

aqui promovidos (14,3%) e onze referem a acessibilidade, gratuitidade ou a inserção no interior do shopping como uma mais 

valia (13,1%). Relativamente às questões negativas, três referem precisamente a sua localização no interior do shopping (3,6%) 

e dois a falta de presença ou dinamismo do Silo (2,4%). 
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Se procurar objectivar de forma mais clara algumas conclusões, observo que o universo de respondentes é tendencialmente 

feminino, porém, sem expressão muito marcante. 

O universo indica também que o visitante do Silo é maioritariamente da cidade do Porto ou das cidades vizinhas, 

correspondendo, quase na totalidade, a um domínio de provenientes da Área Metropolitana do Porto.  

É indicado ainda que o visitante do Silo possui maioritariamente entre 18 e 25 anos, seguindo-se as classes entre os 26 e os 40 

anos e entre os 41 e os 60 anos. 

A amostra aponta que o visitante do Silo possui um elevado nível de instrução. 

Relativamente à utilização do espaço, as respostas a este questionário indicam uma equivalência e proximidade entre novos 

visitantes e visitantes usuais. 

Verifica-se que metade dos seus visitantes se fazem acompanhar por família o que, desde logo, indica que este é considerado 

um espaço de partilha familiar.33 

O visitante ao Silo costuma visitar outras galerias, porém, não se observa a tendência para que adquira obras de arte. Esta 

questão aponta que, apesar de constituir um público informado e especializado, não concretiza a aquisição de obras de arte. 

Será uma questão que possivelmente se associará a condicionamentos económicos.  

Relativamente aos hábitos de visita, e se considerarmos apenas as respostas datas a esta questão, verifica-se uma tendência 

para as visitas combinadas entre o Silo e o Norteshopping.  

Relativamente à localização do Silo, tendencialmente os respondentes consideram que a sua localização no interior do 

shopping é uma mais valia e indicam sentir falta de uma maior dinâmica entre o Silo e o Shopping. 

O universo indica que a maioria gosta do Silo e especifica detalhes concretos. Dessas respostas, tendencialmente apontam 

factores que remetem para a arquitectura do espaço. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Relativamente a esta questão importa esclarecer que cerca de 6% dos inquiridos colocam no espaço destinado a esta resposta 
os nomes das pessoas que os acompanham, o que leva a querer que a questão deveria ter sido colocada de outra forma. 
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Baseada neste questionário e retendo as suas principais tendências, posso concluir que o visitante dominante do Silo é do sexo 

feminino, possui idade entre os 18 e os 25 anos, reside no Porto e exerce uma profissões intelectual ou científica. Costuma 

visitar outras galerias de arte, porém não costuma adquirir obras de arte. Costuma visitar o Silo na companhia de familiares, 

combinando estas com visitas ao shopping. Considera a sua localização no interior do shopping uma mais valia e sente falta de 

uma maior dinâmica entre ambos os espaços. Gosta de arte, reconhecendo-lhe importância e gosta do Silo, principalmente pela 

sua arquitectura e espaço.  

O que procurava entender com este exercício, na realidade confirma-se, não tanto pela realidade objectiva a que os números 

correspondem, mas antes por tendências subtis das respostas que são dadas. Ou seja, o objectivo deste exercício não é alcançar 

uma grande representatividade dos números, mas disseminar algumas tendências gerais e dominantes.  

A sensação com que fico ao terminar esta quantificação, é o entendimento de que as respostas são superficiais e até mesmo 

abstractas, se não procurar uma interpretação mais impressiva das tendências observadas.  

A importância do Silo na sua condição próxima de uma realidade do consumo (que é basicamente aquilo que pretendia 

explorar), confirma-se nas tendências que se observam através dos resultados obtidos.  

O visitante reconhece mérito ao Silo, não só pelas suas qualidades formais e arquitectónicas, mas ainda pela sua inserção no 

shopping. Este entendimento surge, a meu ver, da possibilidade do Silo ter ao seu dispor as infra-estruturas do Norteshopping, 

o que permite a acessibilidade, o conforto e o estacionamento. A par destas questões, surgem ainda outras de ordem prática, 

que se prendem com as necessidades do dia-a-dia, para as quais o shopping apresenta grande eficácia de resposta.  

O Silo corresponde assim a um espaço familiar, onde a familia se desloca para os seus afazeres e concilia a cultura no seu 

quotidiano.  

A minha questão reside nesta reconversão de realidades. Poderá o Norteshopping utilizar as infra-estruturas a que o Silo 

corresponde, da mesma forma que o inverso se confirma? Podem funções de ordem económica e material coexistir com 

necessidades de ordem cultural? 

Posto este exercício de resultados mais objectivos, parto para uma abordagem mais impressiva e cognitiva do local, 

desenvolvendo uma ‘promenade’ poética que se estabelece entre mim e o espaço.  
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Conversas com o Galerista 
Este exercício corresponde a uma abordagem mais impressiva de exploração (e caracterização) do Silo Espaço Cultural. Para 

isso, é desenvolvida uma abordagem ao espaço a partir do indivíduo que está por detrás deste e entrecruzando esta relação com 

o meu próprio posicionamento sobre o espaço, tendo como base um exercício que se aproxima de uma prática etnográfica. 

Pretende-se com este exercício desenvolver um ensaio sobre uma ‘promenade’ que procura caracterizar a minha relação 

dialéctica com o lugar e com a pessoa que o corporiza. 

Ao longo deste texto aparecerão fragmentos do discurso do galerista que fui anotando ao longo do tempo. Esclareço já esse 

aspecto para que não seja necessário referir em cada um dos pontos que são palavras suas.  

O contacto com o galerista, o Nuno Sarmento, é feito de forma progressiva realizando, inicialmente, algumas entrevistas 

informais, que se aprofundam e sistematizam, com o passar do tempo. O decorrer dos últimos meses foi marcado pela minha 

presença em inaugurações e montagens de exposições, intervalando estas práticas com visitas casuais ao espaço. 

Cedo entendo o interesse de passar para esta tese algumas das questões que vão sendo abordadas nas nossas conversas - e 

trocas de impressões - e de as condimentar com as minhas inquietações e angústias. 

Da minha presença ao interior do Silo guardo, desde logo, a ideia de que os meus olhos não aguentam ficar desprotegidos, sem 

óculos, se permanecer focando a face do galerista enquanto falamos. O problema de focagem que tenho na vista nunca foi tão 

evidente como nestes momentos. A quadricula de segundo plano que compõe a parede circular contínua interfere na forma 

como assimilo a imagem que capto em primeiro plano, provocando-me tonturas e náuseas.  

Punha-me a pensar, frequentemente, como é que aquele espaço que me suscitava tantas sensações diferentes – oportunidades 

de acesso à cultura, sensibilidades pessoais de introspecção, ... – poderia ainda fazer-me sentir fisicamente mal. Doente. 

Angustiada. 

As visitas ao longo das várias horas do dia e dos diferentes dias da semana, permitem-se adquirir uma imagem global do 

objecto. A variação de fluxo de pessoas é mais evidente se tiver em conta os fim de semana / os dias úteis.  
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As longas horas de conversa com o galerista possibilitam uma leitura da vida do Silo desde o momento em que entra na sua 

gestão. É ainda através do galerista que outras perspectivas relativas a este espaço me foram dadas a ver, nomeadamente no 

que toca ao seu funcionamento passado, ou ainda, sobre a forma como o arquitecto Souto Moura abordou a proposta da Sonae 

Sierra para a realização de uma galeria no interior do Norteshopping.  

O Nuno fala de tudo, dos constrangimentos de alguns artistas e de gente influente em visitar (ou expor) no Silo, das relações 

complexas que o Norteshopping desenvolve na sua gestão, voltadas para os números e o lucro, ou dos projectos que tem para o 

espaço. Fala-me ainda do Souto Moura, um sujeito descontraído e acessível (contrariando a ideia que criei, depois de me ter 

recusado uma entrevista). 

A luz muda. A luz muda sempre, por menos tempo que lá permaneça, dá-me sempre uma leitura temporal do ciclo do dia. A 

incidência do sol ou da luminosidade do dia é trazida até ao interior do espaço de formas diferentes de hora para hora.  

“O Souto Moura tinha à disposição uma ou duas lojas para criar um espaço, uma galeria”, até que opta por contra propor a 

cedência desse espaço, que é algo que claramente agradou à direcção do shopping. O projecto arrojado para ocupar o interior 

do Silo trazia constrangimentos que se prendiam com a alteração do projecto de execução da obra, já em curso. No entanto, os 

custos (ou ausência de lucro) associados à cedência dos espaços comerciais deixava de se verificar. “Já nem me lembrava 

como isto é bonito”, dizia o Souto Moura nas palavras do Nuno.  

O Nuno está no Silo desde Novembro de 2012. Curioso. Decidi trabalhar sobre o Norteshopping e o Silo em Julho de 2012. 

Poucas semanas depois conhecia o recém-inaugurado programa de arte pública em centros comerciais, promovido pela mão da 

Sonae Sierra e através da tese de mestrado da Sónia da Rocha, uma das suas colaboradoras. Em Novembro, via espalhada pelas 

redes sociais a notícia de reabertura do Silo. Sem saber de nada, tinha-me envolvido nem território em mudança. 

Através do galerista fico a saber que, apesar do público em geral conhecer dois momentos distintos do Silo, a verdade é que 

este conheceu pelo menos mais um. Terminado o protocolo com o Centro Português de Fotografia / Serralves em 2010, o 

espaço é utilizado como um local polivalente. Por um lado, aconteciam aqui encontros direccionados para as relações entre a 

direcção do Norteshopping e os lojistas, como entregas de prémios, bem como outros eventos mais abrangentes, porém 

delimitados a um público restrito, como workshops de cozinha + jantar. Paralelamente, algumas exposições esporádicas, que se 

prolongavam por cerca de três meses, estabeleciam uma relação próxima com a Escola Superior de Arte e Design, uma vez que 

eram coordenadas por Andrew Howard, docente nesta instituição e envolvido com o protocolo Serralves / Silo desde 2005. 
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Escurece e rapidamente começa a chover. A chuva interfere na leitura que faço, dando ao Silo um ar orgânico, em que quase se 

funde com uma natureza que o reclama. Em dias cinzentos como aquele, este espaço fica também ele sombrio, com uma 

singela luz homogénea e em suspenso, introspectiva e bucólica. Mais tarde ao abandonar este espaço, olho para trás, do lado de 

lá da rampa. A humidade escorre pelas suas paredes rugosas do exterior, em betão aparente. O vislumbre do seu miolo 

amarelado quase se assemelha a um ser vivo, com uma capa áspera que o protege do exterior, enquanto que por dentro é 

sensível e frágil. 

O Nuno Sarmento, com 29 anos, licenciado em Conservação e Restauro e pós-graduado em Peritagem e Mercado de Arte, sai 

de um estágio no qual explorava espaços de exposição encerrados e inactivos. Ao longo de 2012 faz uma proposta à 

administração do Norteshopping. Actualmente desenvolve um trabalho centrado naquilo a que chama ‘novos valores’ da Arte 

Contemporânea centrando-se, portanto, nos seus novos talentos. “Grande parte de quem tem saído daqui tem ganho prémios e 

menções honrosas.” É notável a satisfação que sente ao dizê-lo.  

A abordagem à direcção do Norteshopping, no entanto, tinha inicialmente uma outra vertente. “Queria criar uma dinâmica 

com as pessoas que fosse diferente”. Propõe que, em colaboração directa com quatro ou cinco antiquários, o Silo pudesse ser 

também um sítio onde se pudesse levar “peças antigas que todos temos em casa para serem avaliadas por gente que 

percebe”. À semelhança de um programa que há anos era transmitido no canal People & Arts, também aqui os detentores de 

algumas peças antigas ficariam surpreendidos, positiva ou negativamente, com o valor dos objectos levados para avaliação. 

Esta proposta necessitaria, ainda, de uma outra parceria com um canal televisivo, o que iria divulgar o espaço e voltá-lo para 

um público mais abrangente. “A ideia é que as pessoas fizessem aqui uma fila no corredor do shopping.” 

Questionei-me profundamente em relação ao tipo de alterações de dinâmicas que uma iniciativa como esta iria produzir.   

Em termos de divulgação, passando para o pequeno ecrã, este espaço passaria a entrar, com alguma cadência, no quotidiano 

das pessoas, que passariam a ser, não mais apenas as que habitam a Área Metropolitana do Porto, mas um público muito mais 

abrangente e descentralizado. O Silo passaria, ainda, a ser um espaço reconhecido não apenas por um público especializado.  

O público que visita regularmente o Norteshopping, e que não sabe da existência do Silo, passaria, não só a reconhecê-lo, mas 

principalmente a conhecê-lo. Ou seja, por um lado, como passava a ter acesso a uma divulgação não especializada da 

informação (uma vez que passaria a estar acessível no maior exemplo de democratização do consumo da imagem a que a 

televisão corresponde), saberia que aquele espaço ‘é o tal que aparece na televisão’. Com isso, e porque visita regularmente o 
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Norteshopping, estabelecendo uma proximidade física também com o Silo, passaria provavelmente também a querer visitá-lo. 

Por outro lado, os movimentos implicados numa iniciativa desse género, traduzir-se-iam numa dinâmica de maior 

concentração de adultos num corredor maioritariamente ocupado por crianças. Para os mais distraídos, a criação de uma fila de 

acesso ao Silo chamaria a atenção para que no fundo daquele corredor de manutenção, algo estaria a acontecer.  

A verdade é que a subtileza formal do Silo, que lhe permite criar uma identidade própria, é também responsável por um 

afastamento, não só formal, mas cognitivo em relação ao shopping e, por conseguinte, a um público mais abrangente. Esta 

subtileza não reside apenas na arquitectura do espaço, mas também na divulgação deste, que se traduz em peças sóbrias e 

demasiado limpas, para um público habituado a publicidades gritantes. Assim, a sua publicidade é vista apenas por quem a 

procura, ou por quem a conhece, à partida.  

Infelizmente decorreram alguns incidentes num evento ‘teste’ que foi levado a cabo em Dezembro de 2012. Para tirar partido 

da época de Natal e da recente reabertura do espaço, foi proposta uma Feira do Objecto Antigo, no primeiro fim-de-semana do 

mês. Foi feito o convite a quatro antiquários da cidade do Porto, no sentido de consolidar relações que posteriormente 

servissem a proposta de avaliação de peças antigas. 

Com tristeza no olhar, o galerista conta-me que durante a hora de almoço de Domingo, os antiquários se reuniram e resolveram 

colar uns cartazes em vários pontos da área comercial do shopping. Supostamente, estes terão sentido que o evento não estaria 

a corresponder às suas expectativas e tomam a iniciativa de o divulgar in loco e de uma forma que considerariam mais eficaz. 

Aquilo que falava no início deste capítulo, relativamente ao fechamento e codificação do shopping (e dos shoppings, em geral) 

torna-se aqui evidente. As questões da linguagem são um ponto central. Nada pode ser feito relativamente à linguagem 

corporativa do espaço do shopping sem autorização prévia.  

“Quando tentei remediar a situação e tirar os cartazes, ameaçaram que se o fizesse, se iam embora naquele momento”. 

Perante todo esse cenário, o galerista contactou com um dos elementos da direcção do Norteshopping e ambos decidiram optar 

pelo mal menor, ou seja, foi considerado que, pior do que ter elementos não autorizados afixados pelas paredes do shopping, 

seria fazer circular pelos seus corredores em horário de funcionamento os elementos inerentes à montagem do evento, como 

caixotes ou mesas.  
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Figura 51.  
Duas fotografias que pretendem ilustrar a relação física entre os espaços. A primeira mostra a saída do Norteshopping e 

entrada no Silo Espaço Cultural e, a segunda, a saída do Silo e entrada no Norteshopping.  
 
	  

O fracasso desta experiência condicionou, desde logo, a segunda proposta que o galerista tinha apresentado à administração do 

shopping, levando-o a repetir-me várias vezes que sente que “não dá para evoluir”. A verdade é que o Nuno está consciente 

da potencialidade que o Silo apresenta. “Potencialidades, sim, mas não se concretizarão”, diz-me numa conversa final que 

tive com ele no final de Julho de 2015. Informa-me que, associada à fundação do Silo existe uma motivação fundamental de 

“promoção cultural gratuita” (tanto para o público como para a própria Sonae) e que, para algo de diferente acontecer, teria 

de ser a partir de patrocínios de marcas do shopping. 
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Figura 52.  
O cartaz da Feira do Objecto Antigo – O Brinquedo, levada a cabo em Dezembro de 2012. 

 
	  

Diz-me, o entanto, que essa situação será também pouco provável, porque não faz parte dos objectivos dessas marcas. “Não 

ganham nada em patrocinar o Silo.” 
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Relativamente a um espaço de mediação que fizesse a relação entre o Silo e um público mais abrangente (do Norteshopping), 

sinto alguma frustração na forma como fala, referindo que “aqui não precisaríamos chamar gente, apenas canalizá-la”, 

promovendo “inovação e constância”, o que à partida poderão parecer duas demandas contraditórias.  

Fala-me da proximidade ao corredor de artigos infantis e à FNAC que poderia estar interessada numa parceria para atrair um 

público mais jovem. Acima de tudo, sinto-lhe alguma tristeza por sentir que as condições existentes são aparentemente as 

ideais, mas que na realidade, nada mudará. 

Fala ainda frequentemente do Centro Colombo, também ele administrado pela Sonae Sierra. Aqui, através da iniciativa “A 

Arte Chegou ao Colombo”, inaugurada em 2011, é procurada uma “reabilitação de ambiente” que de alguma forma tinha de 

ser feita, para alterar costumes e atrair novos públicos, após uma forte vaga de criminalidade que atingiu este shopping. O 

Nuno parece lamentar que no Norteshopping o investimento na cultura não pareça tão merecedor de investimento.  

Refere-me ainda uma questão interessante. Considera que o Silo e o Norteshopping são “modelos incompatíveis”, porque 

entende que para o consumo se apresenta “um modelo instantâneo” e para a cultura é o contrário, porque esta “necessita de 

tempo para se consolidar”. Entendo o que quer dizer porque sou conhecedora das suas angústias e consigo avaliar como para 

o Norteshopping será sempre fundamental uma contabilização imediata de visitantes e, portanto, dos números e do lucro. O 

Silo nunca servirá ao Norteshopping como “A Arte Chegou ao Colombo” para o shopping de Lisboa. Primeiro, porque esta 

iniciativa não se encontra condicionada ao espaço de uma galeria de arte e, segundo, porque traz implícito um investimento 

brutal por parte da Sonae na reabilitação do espaço, através do maior número de visitantes, que sirvam também para 

estabelecer novos hábitos de visita. 

No Silo, as pessoas vão entrando e saindo. Algumas parece que entram ao acaso, outras sabem precisamente ao que vão. 

Muitas vezes, ao chegar, encontrava o Nuno com companhia. Passei a conhecer três ou quatro caras diferentes que contavam 

com aquele espaço como um retiro e, com o Nuno, como um amigo. Ouvi-o muitas vezes repetir a expressão “consultório 

sentimental”, quando falávamos desses indivíduos que recorriam a ele para se afastarem, por momentos, das suas vidas.  

O carácter da minha ‘promenade’ muda, tal como a luz. As sensações múltiplas que me invadiam quando visitava o espaço 

davam lugar a uma familiaridade tranquila. O Silo e todas as minhas vontades de o ‘salvar’ são agora ‘menos mas mais’. Sofri, 
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Figura 53.  
‘Um cilindro de arte’, painel publicitário no corredor de acesso ao Silo Espaço Cultural. 

 
	  

nos meus pensamentos e nas minhas sensações, uma transformação de depuração. A complexidade das inquietações que trazia 

representam para mim, neste momento, algo de muito mais básico. Finalmente consigo ver a forma simples a que o “cilindro 

de arte” corresponde, sem artifícios e fantasias. 
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Este processo de depuração34 que me faz ver, tanto o objecto de arquitectura, como por outro lado, o espaço de galeria com 

outros olhos, é fruto da reapropriação que foi feita por mim, como que uma redescoberta do Silo Espaço Cultural, que surge 

perante as relações de afectividade e familiaridade que se foram estabelecendo.  

Através desta reapropriação foi-me permitido reinventar o objecto no meu imaginário e encará-lo de forma mais franca e 

próxima, centrando-me não em pressupostos, mas nas relações de convivência com o local.  

O Silo desempenha efectivamente para a sua comunidade um potencial espaço de reapropriação múltipla, a que as pessoas 

podem recorrer, não só para ver arte, mas para falar dos seus quotidianos, reflectirem e socializarem. A presença destas 

pessoas que recorrem a um espaço quase monástico (porém, tão perto das necessidades do dia-a-dia com o shopping ao pé), 

determinam a confirmação de uma possibilidade levantada com esta tese, a de ter um espaço que é mais do que uma galeria de 

arte no interior de um shopping.  

Interessará agora reflectir sobre de que forma se poderá potenciar esta dimensão.  

Passado e História: A Arrecadação 
A reapropriação do Silo é verdadeiramente marcada por um momento da minha participação na montagem de uma exposição 

de grandes formatos, na qual são expostas algumas peças que pertencem ao acervo do Silo Espaço Cultural. Para a montagem 

desta exposição foi necessária a visita à arrecadação do Silo, onde o acervo se encontra depositado e sobre o qual proponho 

uma reflexão. Proponho, ainda, que este texto seja escrito utilizando um tempo verbal que remete para o ‘passado’, porque será 

do passado que se tratará.35 

O corredor de manutenção que servia o Silo, circundava o edifício do Shopping por fora. Este era rude mas eficiente, em 

oposição aos corredores comerciais do interior. Não se encontra revestido, o que lhe dava um carácter desconfortável, mas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Esta ideia de depuração recorda-me, por momentos, o Movimento Moderno na Arquitectura, como as expressões “a forma 
segue a função”, de Louis Sullivan, “ornamento e crime” de Adolf Loos, ou mesmo “menos é mais” de Mies Van Der Rohe. 

35 Não será, no entanto, utilizado o pretérito perfeito, mas o pretérito imperfeito, buscando uma dimensão mais poética do texto 
e um estado mais constante da acção. 
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Figura 54.  
Cartaz publicitário referente à exposição de grandes formatos. 

 
	  

claro, sem ilusões ou suavizações da materialidade aparente.36 Os indivíduos que aqui circulavam, cumprimentavam-se e 

realizavam tarefas. Sinto-me uma peça a mais naquele puzzle. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Neste ponto, gostaria de remeter para a obra de José Saramago, A Caverna, de 2000. 
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Figura 55.  
Fotografia captada à entrada do corredor de manutenção que circunda o shopping e que serve o Silo. 

 
	  

Os monta-cargas relacionavam os corredores de serviços em altura e ainda alguns espaços de armazenamento dos pisos 

subterrâneos, localizados nas extremidades do parque de estacionamento. É aqui que se localizava o armazém do Silo. Um 

espaço utilizado há anos como apoio logístico ao Silo Espaço Cultural.  
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A disposição do espaço era rectangular e sem revestimento interior. O betão era aparente e as canalizações também, à 

semelhança de uma cave de um qualquer edifício, de forma a facilitar a sua manutenção. A grande estrutura em que nos 

encontrávamos era lá bem visível, ao contrário dos cenários construídos no interior do shopping. Tudo o que estava para lá da 

dimensão social e recreativa apresentava este formato, tal como os corredores de serviços, os monta-cargas e a arrecadação. 

Todos eles faziam parte da mesma realidade. Aqui tudo era funcional. 

A visita a este espaço determina, desde logo, uma nova estratificação do meu entendimento em relação ao Silo. Nesse local, o 

passado e o presente misturavam-se numa amálgama de objectos. Uma parte significativa dessa divisão era ocupada por 

elementos expositivos que remetiam para o período da parceria Centro Português de Fotografia / Serralves. Um pouco por todo 

o lado existiam grandes peças em acrílico, estruturas imponentes. 

Numa estante corrida, de ponta a ponta e de alto a baixo, várias caixas de cartão canelado deixavam transparecer pontualmente 

o seu interior, constituído por inúmeros catálogos de exposições de outros tempos. Estes catálogos surgiam de forma 

descontextualizada, remetendo para exposições do passado e que revelavam, pela qualidade e quantidade dos mesmos, um 

tempo próspero e de grande investimento.  

Estes restos eram vestígios constituíam remanescentes de um passado glorioso para o Silo, porém deixados ao acaso, e neles 

residia a possibilidade de construir uma história alternativa daquele espaço. Um ‘trazer para a frente’ de novas faces do 

objecto.37  

Tornou-se quase imediata para mim a vontade de querer construir uma abordagem ‘em profundidade’ deste objecto. Tal como 

eu, o público em geral tinha acesso a uma realidade superficial, achatada daquele universo. Tal como uma ponta do iceberg, o 

Silo perfilava no horizonte, destacando-se, enquanto que, naquela realidade submersa ou enterrada, residia a real dimensão do 

objecto e a possibilidade de uma leitura como um ‘todo’.  

Passadas umas semanas desde essa visita à arrecadação, sentia a necessidade de lá voltar e de documentar aquilo que começava 

a surgir nas minha imaginação como um exercício que se aproximava a uma prática quase ‘arqueológica’. Neste espaço 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Neste ponto recordo o Gonçalo Leite Velho. Numa conferência no Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, 
falava-nos sobre a ideia heideggeriana de “Hervorbringen” (o trazer para a frente através da techne e da poiesis). 
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Figura 56.  
Desenho de memória esquemático da arrecadação.  

 
	  

subterrâneo descobrira vestígios reveladores de uma vida passada e próspera do meu objecto de estudo. Também a mobilidade 

era condicionada e reduzida a um pequeno corredor central, liberto de material.  

Ao abordar esta situação com o galerista entendi a impossibilidade da documentação. Rapidamente fiz um esquiço da estrutura 

do espaço, para me poder acompanhar ao longo deste exercício. Foi-me fácil estruturar em planta este espaço, porém, não me 

atrevia a fazer uma perspectiva. Eram demasiadas camadas. 
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Desde Outubro de 2014 que me faço acompanhar por este dilema. Por um lado, a partilha do espaço de arrecadação com o 

departamento de marketing do Norteshopping, impedia-me de desenvolver o exercício. Por outro, as conversas com o galerista 

traziam mais nitidez à minha abordagem, dando-lhe sentido.  

Pretendia desenvolver quase que uma catalogação forense dos elementos, como se de um exercício de ‘arqueologia’ se 

tratasse, reunindo as peças para, no final, contar uma história. 38 

Este exercício, na realidade, não se concretizou em tempo útil (e imagino que não se concretizará nunca). O Nuno costuma-me 

dizer que a minha entrada na arrecadação só poderá acontecer se estiver disponível para ‘contractuar’ esse meu exercício de 

catalogação, coisa que não sei se me interessará.  

Interessa referir que nunca senti vontade de me encontrar com a direcção de Serralves ou do Centro Português de Fotografia e 

de falar sobre estas questões. Imagino que pudesse, a par deles, construir um catálogo com fotografias oficiais do passado, mas 

não era essa a intenção. A vontade de catalogar os elementos sobrantes e abandonados de um passado, constituía a 

possibilidade de construir uma leitura histórica de outros tempos, que fosse alternativa, imparcial e formada por elementos de 

abandono. 

A ideia de desenvolver uma catalogação das peças e estruturação de uma história alternativa do Silo, interessava-me enquanto 

ensaio de aproximação a esta reapropriação do espaço, como uma continuidade muito pessoal da minha ‘promenade’, que nada 

tinha a ver com as instituições envolvidas. Da minha experiência sensitiva pretendia doá-la aos outros, que tal como eu, não 

conheciam o Silo em profundidade. Com o meu exercício pretendia ceder essa experiência enquanto pedaço de história 

alternativa, a fim de chegar, também ela, a públicos alternativos.  

Por momentos pensava voltar àquele ponto onde em tempos se expandiam as exposições de dentro do Silo para o corredor 

Worten-Sportzone, e expor, através da reconversão dos grandes acrílicos em bancos ou estantes, os catálogos de outros 

tempos. Penso que esse ponto do shopping é aquele que traz mais à memória dos visitantes do Norteshopping a dimensão 

cultural desse espaço, e seria bom reacender o hábito de abrandar a passada junto aos acrílicos que outrora expunham 

fotografias. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Esta ideia de arquivo remete-me para uma apresentação no ambito do Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, 
por parte da Catarina Simão, a propósito do Arquivo de Cinema de Moçambique. 
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Finalizada uma abordagem empírica aos espaços que compõem o objecto de estudo, torna-se importante, por um lado, reflectir 

sobre os cruzamentos de dinâmicas existentes entre ambos os locais e, por outro, entender de que forma o seu cruzamento pode 

ser potenciado.  

Deste modo, inicialmente, é proposta uma retrospectiva da abordagem empírica acabada de concluir referindo ambos os 

espaços de análise nas suas principais redescobertas e potencialidades e, posteriormente, são expostos diferentes caminhos 

possíveis. Num último subcapítulo, é explorado um exercício de ‘democracia-cultural’, visando um fortalecimento de relações 

entre os espaços.  

Com este capítulo é proposta uma justaposição entre os conceitos desenvolvidos numa primeira abordagem e a experiência 

desenvolvida com a vivenciação dos locais. Através deste ‘encaixe’ pretende-se obter um texto conclusivo, que conflua no 

sentido de esclarecer os objectivos desta tese que residem, fundamentalmente, em entender se a proximidade entre os espaços 

pode ser potenciadora de novas dimensões.  
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Deste modo, através de uma proposta prospectiva, pretende-se explorar uma dimensão que valorize novas reapropriações dos 

locais, potenciando um entendimento possível de que o Silo Espaço Cultural poderá ser efectivamente mais do que uma galeria 

de arte, abraçando uma comunidade mais abrangente.  

A par da exploração de novas dinâmicas é proposto, ainda, que esta comunidade mais abrangente possa, também ela, explorar 

novas dimensões dos espaços, redescobrindo-os nos seus imaginários e nas suas vidas, dando-lhes novos significados e 

estabelecendo com estes novos laços de familiaridade e afectividade.  

Todo este exercício é ainda cruzado pela nova noção que proponho com esta tese, a de ‘democracia cultural’, perspectivando 

um novo papel para a mediação. Através de uma abordagem que se quer próxima, mas que, no entanto, procura cingir ao 

mínimo os discursos de poder, estabelece-se uma proposta para a mediação que apenas dê suporte ao despoletar de novas 

dimensões. (que se estabelece com um Silo que deixa de ser apenas uma galeria e um Norteshopping que deixa de ser apenas 

um shopping, pelo menos para a sua comunidade). 

Pretende-se, assim, que este ‘cruzamento entre as partes’ não cruze apenas as dimensões teóricas e empíricas desta tese mas 

que traga, também ela, uma proposta para o cruzamento (impressivo, sensorial, experimental, cognitivo, ...) entre os espaços. 

Apresenta-se, deste modo, uma proposta que potencia a dimensão familiar que se reconhece no Silo (também confirmada pelos 

questionários ao seu público) e ainda a possibilidade de cruzamentos geracionais entre o seu público mais alternativo. O 

‘cruzamento entre as partes’ ganha assim uma terceira dimensão, dada pela potenciação de cruzamentos do seu público. 

Abordagens Possíveis de ‘Redescoberta’ 
O Norteshopping estabelece-se para esta tese como um espaço de múltiplas reapropriações, tendo-me permitido a mim, em 

particular, redescobrir este espaço.  

Enquanto visitante assídua deste local, deparo-me com uma experiência que me traz novos níveis de entendimento e percepção 

espacial. Parto para o local com um conhecimento que considerava aprofundado, sabendo apontar qual o carácter de dada um 

dos corredores e mesmo a disposição solar do edifício, pelas suas variações de luminosidade e presença mais ou menos 

abundante de espécies vegetais. No entanto, a experiência que desenvolvo faz-me descobrir novas realidades e facetas do 

shopping.  
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Apercebo-me, primeiro, que este espaço tem uma entrada principal, coisa que não reconhecia anteriormente. Esta situação 

verifica-se porque me desloco sempre ao Norteshopping de automóvel e, como tal, o acesso é invariavelmente feito a partir dos 

parques de estacionamento. Uma vivenciação mais atenta e analítica faz com que me aperceba de um carácter de recepção e 

acolhimento feito por essa entrada.  

Um outro aspecto relacionado com a minha redescoberta do shopping, remete para novos hábitos sociais aqui verificados. A lei 

do tabaco de 2008, que determinou a proibição de fumar em recintos fechados destinados à utilização colectiva, vem 

impulsionar a fixação de pessoas em torno das entradas do shopping, sempre que o seu acesso se faz pelo exterior (e não pelos 

parques de estacionamento). Deste modo, em relação à entrada principal do shopping, verifica-se quase uma constante 

permanência de pessoas entre o lobby deste espaço, a entrada do lado de fora e as paragens de autocarro que aí se propagam. 

Assim, com a impossibilidade de fumar no shopping, assiste-se à tendência para uma fixação de pessoas que se prolonga desde 

o seu interior em direcção à rua, criando um espaço que não é só de passagem, mas também de estar.  

Consigo fazer aqui uma relação entre esta fixação e a história do urbanismo que indicava uma fixação comum às entradas das 

cidades muralhadas, levando à presença de um rossio do lado de fora da muralha, um espaço desafogado e polivalente, que 

vulgarmente recebia mercados e feiras. 

Também no acesso pela cobertura este fenómeno é evidente, assistindo-se, porém, a uma predominância de jovens e 

adolescentes, que aqui permanecem, buscando talvez mais privacidade para fumar e namorar. Este aspecto resulta também de 

uma redescoberta do espaço. A frequência das minhas idas ao local, que se intensificaram no último ano, resultam numa 

procura por um espaço com mais opções para estacionar que veio compatibilizar, ainda, a possibilidade de circundar o Silo, de 

o vivenciar por fora, na sua dimensão mais rude e despojada. 

O meu processo de redescoberta do Norteshopping passa, ainda, por um entendimento de que grande parte dos seus visitantes 

assíduos não reconhecem a existência do Silo Espaço Cultural.  

Esta questão traz implícita duas dimensões. Por um lado, a presença do Silo no ‘limbo’ da fachada do Norteshopping, coloca-o 

do lado de fora de si, constituindo um ‘estar dentro, mas fora’. Esta falta de evidência formal disfarça a sua existência, 

dissimula-a num formato predominante, o do consumo. Por outro lado, a comunicação faz-se de forma subtil (à semelhança da 

própria forma do espaço), fundida ou disfarçada, num meio onde as publicidades e marcas são mais evidentes e apelativas. 

Deste modo, reconhece-se a subtileza formal e comunicativa deste espaço.  
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Pessoalmente, reconheço deste sempre também o Silo, talvez por pertencer a um meio ligado às artes e à arquitectura. Por isso, 

este não conhecimento da sua existência por parte de quem visita regularmente o Norteshopping representa para mim um 

elemento estranho, que leva ainda a constituir factor de ‘redescoberta’.  

Esta dimensão ‘à margem’ tinha sido por mim já questionada várias vezes (nomeadamente nos textos soltos que apresento na 

Parte π desta tese). Porém, trazia sempre implícita a disposição formal de um espaço em relação ao outro. Este achatamento da 

informação remete de forma notável para a simplicidade da comunicação elaborada para o Silo, num espaço onde a restante 

comunicação para o Norteshopping parece ‘gritar’. Por outro lado, a difusão da restante comunicação é feita, em grande parte, 

através das redes sociais, e observa-se aqui um fenómeno semelhante, em que o restante contexto interage connosco de forma 

intensa. Toda a comunicação referente ao Silo é deste modo subtil e direccionada. Apenas quem procura o Silo no interior do 

shopping o encontra, e apenas quem busca o Silo pelas redes sociais o acha.  

No entanto, para o visitante do Norteshopping, a ‘promenade’  corresponde, no meu entender, a um percurso certo, tranquilo e 

sem grandes surpresas. Não é porque se depara com publicidades e marcas ‘gritantes’ que se sente constrangido. O seu 

visitante (como o visitante de qualquer outro shopping neste contexto), está já numa relação serena com esse contexto, porque 

estabeleceu já laços de afectividade e ligações de familiaridade com os espaços e com a sua linguagem corporativa. A azáfama 

a que muitas vezes corresponde a vivência do shopping em geral, corresponde não ao estado interior dos indivíduos 

(desconfortáveis ou angustiados com o contexto), mas à acumulação da multidão.  

Considero, no entanto, que o isolamento formal do Silo pode traduzir-se numa experiência benéfica para o visitante do 

Norteshopping, não porque representa o abandono de uma ‘promenade’ composta por um contexto ‘gritante’, mas pela 

possibilidade de introduzir no seu quotidiano uma dimensão introspectiva. Pretende-se, aqui, apontar a oferta cultural como um 

espaço de experiência cognitiva e abrangente. Imagino que o Silo, por si só, teria a capacidade de trazer esta dimensão cultural 

a quem o visita.  

Proponho neste texto explorar algumas possibilidades para o Silo, e neste sentido, esta seria uma delas.  

Assim, uma primeira possibilidade que gostaria de levantar centra-se nesta ideia de levar ao extremo a singularidade do Silo. 

Esta representa uma proposta naturalmente utópica, porém, não consigo deixar de a fazer. Para mim o Silo assemelha-se a um 

ser orgânico, a algo que tem vida própria no seu interior, através de um ambiente morno e em suspenso. Nos meus 

pensamentos imaginei, muitas vezes, o Silo repleto de heras pela sua parede contínua, como uma ruína romântica, deixada ao 
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acaso. Este carácter introspectivo poderia ser aproveitado enquanto espaço de retiro, onde se cultivam plantas, onde se lê um 

livro, ou onde se medita. Para esta proposta, o espaço só precisaria estar aberto, e a comunicação desapareceria, num 

movimento circular de reconhecimento do espaço através do ‘palavra-passa-palavra’.  

Entendo, no entanto, a não sustentabilidade de manter um espaço aberto sem exposição a decorrer, o que me leva, desde logo, 

a abandonar esta hipótese, permanecendo aqui como testemunho dos meus pensamentos. (Também os grandes modernistas da 

arquitectura dedicaram a vida a projectos utópicos, que valem ainda hoje, pela sua dimensão plástica e poética.) 

Uma segunda possibilidade centra-se num forte investimento na comunicação. Esta, abandonaria a linguagem centralizada nos 

canais direccionados e chegaria mais rápida e eficazmente a todos. Isto passaria por realizar reportagens sobre este espaço num 

dos quatro canais televisivos e renovar a informação sempre que novas exposições fossem inauguradas. Através de novos 

formatos, como aquele que o galerista tinha inicialmente proposto para o Silo, com avaliações por antiquários de peças antigas, 

esta divulgação seria eficaz. Existe, no entanto, a consciência de que novas iniciativas como esta não acontecerão. É nesse 

sentido que proponho este investimento. Nesta proposta não procuro tanto uma alteração da linguagem da publicidade presente 

no shopping ou nas redes sociais, mas, fundamentalmente, um investimento em novos canais de difusão. Utilizadores da app  

de telemóvel do Norteshopping ou subscritores de newsletters das suas lojas, poderiam ter acesso a um contacto diferente com 

esta realidade, sem adulterar a linguagem limpa e subtil adoptada pelo Silo actualmente.  

Uma terceira questão que me parece fundamental, seria o apelo à memória colectiva do local. Esta questão prende-se com a 

consciência de que, apesar de grande parte das pessoas apontar que não reconhece a existência do Silo, assume recordar-se de 

umas exposições de fotografia que há uns anos existiam no corredor Worten-Sportzone. Através do apelo à memória, poderiam 

ser pensadas novas exposições ou iniciativas nesse espaço, que fizessem a ponte entre a memória e o espaço físico do Silo.  

Uma quarta questão prende-se com o reconhecimento de uma história passada do Silo, através da catalogação dos vestígios de 

‘abandono’. Esta questão, já amplamente explorada,39 permitiria um reconhecimento deste espaço, por uns, e uma redescoberta 

deste espaço, por outros. Volto a focar esta questão porque constituiu para mim, um ponto fundamental no meu processo de 

redescoberta do Silo, mesmo que presa apenas a uma imagem. (Imagino que seja isto que sentem os arqueólogos quando 

vislumbram vestígios de uma época dourada no terreno e que, porém, não obtêm autorização para trabalhar.) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Ver Capítulo VI, Subcapítulo IV. 
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Uma quinta possibilidade seria trazer até este lugar novos formatos artísticos, como concertos de música instrumental. Uma 

das capacidades formais do Silo é a sua acústica singular.  

Relativamente a estes novos formatos artísticos, questiono ainda a possível relação do Silo com o actual programa de Arte 

Pública em Centros Comerciais, lançado em 2012, pela Sonae Sierra. Tenho conhecimento que será lançado um concurso de 

artes performativas para o Norteshopping, pela mão da Sonae, que conta com o apoio do Silo. Não sei que resultado terá, mas 

entendo este programa com algumas reservas, uma vez que será naturalmente complicado propor arte pública para um espaço 

que grande parte das pessoas não considera ainda constituir ‘espaço público’. Para além desta questão imagino, ainda, que 

iniciativas como esta terão de estar sempre muito direccionadas para a promoção do espaço porque efectivamente esta é uma 

gestão que tem por base, necessariamente, os números e o lucro. Não sei também qual será a adesão a um concurso desta 

natureza por parte dos artistas, nem se estes terão a disposição de integrar nos seus happenings a promoção do espaço do Silo.  

Considero, no entanto, que seria interessante a criação de novas dinâmicas através de novos formatos que se relacionassem 

com um público também mais abrangente, com acontecimentos pontuais que implicassem um formato mais interactivo.  

A sexta questão que gostaria de focar com maior detalhe, tem a ver com a reconversão do papel da mediação para uma 

crescente ‘democracia-cultural’,  e sua possível aplicabilidade a um modelo diferente para o Silo Espaço Cultural.  

Exercício de ‘democracia-cultural’ 
Neste subcapítulo é explorada uma possível abordagem ao cruzamento entre o Silo Espaço Cultural e o Norteshopping, 

procurando novas formas de justaposição entre dinâmicas de consumo e de cultura.  

Este exercício corresponde a uma proposta prospectiva sobre a definição de ‘democracia-cultural’ e sua possível aplicabilidade 

ao objecto de estudo.  

Recordando: a minha definição de ‘democracia-cultural’ surge no seguimento da noção de ‘democracia cultural’, de J. T. 

Lopes (2009). Através da introdução do hífen, faz-se uma referência poética a algo que reside entre as partes, a que 

corresponde a ‘mediação’ como algo que se estabelece entre o público e a cultura, em sentido figurado. Com esta proposta 

pretendo proceder à actualização do conceito, reabilitando as práticas inerentes à mediação. Estas, normalmente centralizadas 

num ‘serviço educativo’, são responsáveis necessariamente pela determinação de relações de poder, que pretendo abolir, ou 

reduzir ao mínimo. Nesta proposta, a expressão ‘serviço educativo’ desaparece, nomeando-o apenas como ‘mediação’, que 
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como já referido no Capítulo III, trata-se de apelar a uma dimensão mais franca e directa entre as partes envolvidas que não 

tem como objectivo ‘educar’. A mediação assumirá assim um lugar mais equitativo, num ponto de contacto entre as partes, 

estabelecendo contornos de partilha. Pretende-se com esta proposta, promover uma experiência cultural mais genuína, 

valorizando a descoberta, a interpretação e as relações pessoais. 

Aplicada ao Silo Espaço Cultural, na sua relação com o Norteshopping, este modelo poderia traduzir-se num espaço de 

‘atelier’, onde seriam pensadas questões sociais, económicas e de ordem cultural.  

Desta forma, num espaço ‘móvel’ e oscilante entre o interior do Silo ou o corredor do Norteshopping,  poderiam ser pensadas 

formas de ocupar as vidas dos mais velhos, com dinâmicas diferentes e fornecendo-lhes um espaço para pensar, dar e receber. 

Estes idosos que vagueiam pelo Norteshopping, passam aí grande parte do dia, nos sofás do Piso 1 ou nos bancos do Piso 0, 

fazendo adivinhar que aqui encontram melhores condições de conforto para o seu dia-a-dia. Estes ‘habitantes sazonais’40 

poderiam constituir como que um “colectivo de moradores”, os quais se juntassem para práticas como um jogo de cartas, ou 

um chá, mas onde pudessem transmitir aos outros o seu saber, transmitindo-o geracionalmente. Como testemunho, as histórias 

destas pessoas poderiam ser documentadas e arquivadas como parte do acervo do Silo, para posterior manuseamento 

(exposição, catalogação, ...) 

O Silo poderia funcionar normalmente, contribuindo com mais uma dinâmica para este grupo. Através do contacto com os 

artistas e com as suas obras, com as montagens e com as inaugurações, contactariam ainda com novas dimensões da vida e do 

mundo, diferentes daquelas que conhecem. Com isto, o Silo poderia ganhar uma nova vida e utilidade, reconhecida por todos, 

e onde estes indivíduos poderiam recorrer sempre como se de uma ‘ocupação’ ou ‘habitat’ se tratasse. 

Uma outra possibilidade poderia passar por aproveitar a proximidade do Silo Espaço Cultural com o corredor de artigos e 

equipamentos infantis. Através desta proximidade, poderia despertar-se um cruzamento entre a arte, os mais novos e o grupo 

anteriormente referido. Aqui poderiam ser incluídos, ainda, aqueles que buscam actualmente no Silo um espaço de conversa. 

Através de um conhecimento artesanal em áreas diversas, procurar-se-ia um cruzamento inter-geracional, que promovesse a 

utilidade de um conhecimento ‘não formatado’. Outro tipo de ateliers poderia surgir elegendo o Silo como objecto de 

exploração, com exercícios gráficos ou tridimensionais do espaço.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Ou ‘visitantes habituais’, como refere Alice Duarte (2003). 
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Uma outra possibilidade seria a de abraçar indivíduos que têm sofrido nos últimos anos com despedimentos mas que, porém, 

não possuem ainda idade para solicitar a reforma. As dinâmicas surgidas destas práticas prender-se-iam ainda com uma 

dimensão familiar, cruzando elementos de famílias diferentes, idades variadas e saberes distintos.  

O papel da mediação para esta proposta seria apenas o da documentação, divulgação/promoção e suporte logísticp das 

necessidades. Surgiria, deste modo, um novo modelo que procura a relação do conhecimento entre as partes, mas que se 

apresenta como um elemento neutro, que não interfere na transmissão ou apreensão dos conhecimentos e saberes. 

Com esta proposta, o Silo Espaço Cultural ganharia um forte peso social. Este não anularia necessariamente a sua dimensão 

artística actual, mas faria também com que não se resumisse à  ‘responsabilidade corporativa’ de que fala o Programa de Arte 

Pública em Centros Comerciais da Sonae Sierra.   

Com esta possibilidade, inaugurar-se-ia um novo espaço que cruzaria socialmente os públicos e consolidaria a imagem do Silo, 

promovendo novas reapropriações, redescobertas do espaço e novas ‘promenades’. 
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Chamo a este ponto ‘fim de linha’, não porque constitui o final da tese, mas sim porque é o encerramento de uma linha de 

raciocínio, de uma formulação mais estruturada do meu problema de investigação e da procura por uma caracterização do 

objecto de estudo.  

As questões centrais da tese, daqui para a frente, já não são tão evidentes. Passam a cruzar-se com angústias da minha vida 

pessoal e das minhas vivências como investigadora, mulher e pessoa.  

Daqui em diante, a ‘promenade’ é outra, mais poética e ‘desancorada’. Diria que mais complexa, mas talvez mais imediata ou 

genuína, sem grandes preocupações em conseguir ‘transmitir a mensagem’. Representa, no meu percurso, um período em que 

a escrita era um ‘bem essencial’, como uma libertação que acontecia ou a possibilidade de berrar sem me fazer ouvir.  

Ao logo do tempo, esta escrita foi sendo extinguida. Na verdade não deixou de ser um bem essencial, porque surge sob a forma 

de uma escrita mais focada e estruturada, comandada por questões mais directas e objectivas. O aparente bem essencial de 
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início tornou-se noutro, não menos fundamental. Através da escrita mais focada, as minhas preocupações tornam-se 

instrumento de pensamento e de redescoberta, sendo que a única coisa que efectivamente se altera é o objecto da minha escrita 

que, inicialmente se fazia de dentro para fora e posteriormente, de fora para dentro. Ou seja, numa primeira fase eram as 

minhas angústias a comandar a escrita através de uma adaptação de si às questões que pretendia focar. Depois, sem dúvida, são 

estas questões mais desenvolvidas e estruturadas que me levam à descoberta (e escrita).  

Diria que também esta escrita apresentada nesta parte é uma forma de reapropriação, não só da folha de papel, mas também do 

meu pensamento, representando uma relação próxima entre os sentidos e uma expulsão quase imediata de palavras. É um 

processo de redescoberta de mim, em que o acto de escrita atenuava sufocos e me retirava o peso de ser. 

O que se segue constitui um diário da ‘promenade’ que fiz e de muitas das angústias que senti, perante um contexto que era, na 

altura complexo. A ‘promenade’ era, nesse período, esmagadora. Esta tese, e todo o percurso a que correspondeu, testemunhou 

grandes problemáticas na minha vida. Talvez mesmo, esta tese, tenha ajudado a uma focalização pessoal sobre as coisas que 

efectivamente interessam.  

Posto isto, por sentir que o ‘acesso’ é uma questão fulcral para este trabalho e por querer que sejam apreendidos novos pontos 

de vista, num processo de redescoberta, coloco ao dispor também estes textos iminentemente pessoais.  
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6 de Janeiro de 2013 

Viagens Transversais em Tempos Intermitentes: Ponto de Partida. 

Desde muito cedo presa a uma viagem constante, para a qual a escrita me mergulhava, mas da mesma forma constantemente 

perdida por mares e marés, com travo de areia movediça e sempre ao largo de um porto seguro.  

Uma garota sensível e emocionada, que por se sentir demasiado insegura, aposta numa formação que no final dos anos 90 

permanecia a seus olhos, como o travão necessário a uma fragilidade congénita.  

A viagem. 

A sensação da não-deslocalização, ou a de uma familiaridade constante, foi desde sempre característica de mim. Nascida e 

criada no Porto, num porto que sempre seguro, guardava em si sombras de realidades sobrepostas que não conseguia 

discernir direito.  

Ao iniciar uma vida ligada àquela escola carismática, no topo da Rua Firmeza, é introduzida na minha vida a questão da 

viagem: o estar em trânsito.  

Quando criança não entendia o privilégio de poder caminhar até à escola acompanhada pelos vizinhos da mesma idade e 

retornar a casa ao final de cada tarde. Pela primeira vez o caminhar deixara de ser suficiente para ‘transitar’ e as amizades 

da infância rompem-se neste momento. 

A sensação da ‘não-familiaridade’ é pela primeira vez revisitada, sendo que o único momento no qual me tinha visto 

totalmente despegada e com semelhantes barreiras entre mim, os outros e um espaço novo, tinha sido no meu primeiro dia de 

aulas. E ali me encontrava eu, passados quase 10 anos, a explorar um aspecto introspectivo de sensibilidade facilmente 

inflamável, fomentada por longos percursos de corpo imobilizado.  

Recordo-me que logo nos primeiros tempos comprei “O Estrangeiro” de Albert Camus, que me acompanhava nas viagens, 

mas não tardou até que o caderno surgisse como fuga.  
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Percorria a cidade muito cedo e novamente muito tarde, num movimento pendular, que me fazia viajar dentro dos meus 

pensamentos, encriptados pelo traço da caneta sobre os constantes diários que preenchia de forma compulsiva. Texto que 

virava desenho e desenho que virava uma amálgama sem nome.  

A viagem da escrita era assim acompanhada de uma viagem física, que, porém, me mantinha imobilizada, no interior de um 

espaço; aquele que mais tarde me iriam procurar incutir, como ‘não-lugar’ e que, porém, nunca o consegui sentir como  tal.  

Este estádio de grande crescimento que me pareceu desenvolver neste período, acredito ter sido também fomentado por um 

ambiente de criação e discussão. O ensino residia para lá da sala de aula, para lá da figura do professor como tal. No 

interior daquele edifício gelado e dos sombrios pátios, aprender arte foi acima de tudo, aprender vida, sendo que acima de 

tudo o resto, viver era essencialmente pensar, tal como a austera professora de Filosofia nos tinha lido ao abordar Descartes.  

Situo claramente o início da paixão pela escrita neste período, sendo que incorpora uma necessidade de fuga, de resposta a 

uma alteração no meu quotidiano e de transposição de um espaço contíguo, aparentemente sem identidade.  

Promenade Architecturale? 

Presa ao centro histórico da cidade, entrava pelo átrio atrofiado da Artística do Porto pela primeira vez e dava o primeiro 

passo também em direcção ao abismo. Ao longo de sete anos diluía-me na personalidade colectiva que encarnava aquele 

espaço e afastava-me de mim mesma.  

Os percursos diários desde uma ponta à outra da cidade, esse via-o de dentro do autocarro do costume, porém o olhar perdia 

nitidez e, o pensamento, força.  

A introspecção, essa vivia-a de forma esbatida ou apática. Não tinha vontade de escrever, nem de desenhar, nem de manter os 

diários do costume, nem alimentar a necessidade de fuga que tinha protagonizado anteriormente.  

O incentivo ao ‘diário de bordo’, que surge neste período, esse sempre constituiu uma obrigação e talvez por isso, nunca se 

exprimiu senão de forma medíocre. A obrigação de desenhar, era assombrada por um qualquer espírito unidireccional, com 

destino mais ou menos dissimulado nas questões do projecto e na sua resolução. Sentia de forma atormentada o estruturar de 

uma peça centrada numa questão objectiva e imutável que nos era dada, e na necessidade exaustiva de buscar ‘a solução’ 
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para o problema. Este ‘diário de bordo’, se para uns surgiu como um incentivo para uma reflexão sobre o desenho e o 

projecto, no meu caso, aniquilou por completo a viagem da escrita que tinha há uns anos iniciado e que me levaria algum 

tempo a retomar. 

No ensino da disciplina da Arquitectura deparei-me com um método especializado e estéril. A ‘promenade architecturale’ que 

Corbusier instaurava e que facilmente era referenciada naquela comunidade, nada tinha a ver com a intensidade e 

fechamento que vivia. A necessidade de tempo, percurso e reflexão, que recentemente iria voltar a recordar numa aula de 

Educação Artística, aqui debatia-se numa ampla falta de espaço.  

O prazer da viagem deixava de fazer sentido no quotidiano que levava, não porque a condição de estar em trânsito se tinha 

alterado, mas simplesmente porque a inflamação de uma sensibilidade que me é intrínseca, atenuara. Tal como uma 

inflamação de garganta afecta a linguagem, a inflamação do sensível afectava-me também a capacidade de expressão. 

Necessidade de tempo. Necessidade de silêncio. 

Hoje, de pés mais assentes na terra – ou, de cabeça menos no ar - ouço Ramos do Ó falar sobre a ‘fantasia da escrita’ e 

reconheço nas suas palavras, os longos metros de folhas que escrevi, que a par dos largos quilómetros que percorri, mesmo 

que em movimento pendular, me permitiram tantas vezes sair daqueles autocarros em que me sentei. Ao ouvir a necessidade 

de ‘Pensar o texto como uma viagem, como um vai-e-vém’, despertava em mim a memória de tempos passados, nos quais, 

naquele vai-e-vém, exercitava textos que não encerrava, como uma ‘obra aberta’ , em constante construção. 

E, ao reflectir sobre o castramento que o ensino da Arquitectura promoveu em mim como ‘viajante da escrita’, apreendo que 

aquela dedicação extrema e fechamento sobre o ‘conceito do projecto’, inscreveu a impossibilidade de uma viagem que 

apenas a escrita permite, aniquilada eficazmente pela sacralização que vislumbrei e que, nem os aclamados ‘diários de 

bordo’, seriam capazes de impulsionar. 

Novamente ‘em Transito’. 

A vontade de fazer ‘investigação’ surge desta tomada de (in)consciência, momento em que assumo um papel no qual a prática 

da escrita nunca foi elemento ‘de teoria’, mas realização de uma viagem e experiência do desconhecido.  
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E, apesar da crítica que faço ao ensino da Arquitectura, tenho consciência que nela reside parte do meu interesse em 

investigação.  

Muito recentemente defendia perante alguns docentes de Arquitectura a necessidade de abertura da disciplina a novas áreas 

de conhecimento, por considerar a falta de sustentabilidade que a mesma hoje representa, ao isolar-se e exercer um 

fechamento que hoje não faz de todo sentido. Ouvi como resposta que os alunos não se encontram disponíveis para esta 

postura relacional.  

Há já um par de anos referia num artigo para a Dédalo a necessidade de estruturação de ”(u)m território partilhado 

experimental, com dedicação ao processo em detrimento de um fim inquestionável, no qual o arquitecto articula, com o 

conhecimento do passado, matéria de resposta às necessidades deste presente.”  

Para além de entender o ‘fechamento’ disciplinar como insustentável num período onde a especialização, porem a 

complexificação, estão na ordem do dia, penso ser de todo uma perda viral de um sistema de resignificação, com aniquilação 

da possibilidade da ‘viagem’ ao desconhecido.  

Uma vez em Lisboa, tive a oportunidade de assistir a uma aula de Jorge dos Reis, na qual leu excertos do seu artigo sobre 

investigação em arte e design, texto que viria a reler recentemente. No meio de fragmentos do seus diários de investigação e 

de referências ao receituário para a composição da tese, focou a questão da ‘cross fertilization’ que se constituiria pela 

fertilização de “(u)m primeiro campo de conhecimento nuclear (...) por uma segunda disciplina acoplada à primeira, 

imiscuindo-se e exigindo do researcher um estudo, um esforço e um entendimento em profundidade dessa segunda área de 

saber.”, que daria por conseguinte origem à constituição de um sistema de ‘pensamento em dobras’ (Deleuze).  

Fertilização Cruzada. Este seria o nome daquela questão que tanto me interessava e para a qual nunca tinha encontrado 

nome. 

O ‘Shopping’ como destino? 

O ‘Shopping’ como lugar? 
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Num passado recente, ao interessar-me por territórios de transito, quis defender a complexidade das vivências em detrimento 

da ideia de ‘não-lugar’, já tão massacrada.  

Recordo com alguma apreensão a relação demarcada nos tempos de licenciatura entre o shopping centre, o parque temático e 

a ideia de ‘não-lugar’, como territórios sem identidade, o que originou uma peculiar aversão às ideias de memória colectiva, 

de espaço público qualificado e outras expressões chavão que marcaram a minha formação.  

O sistema opressor, símbolo de dispositivo de controlo de que o espaço comercial era exemplo, muitas vezes referido dentro 

do próprio sistema opressivo do ensino da Arquitectura, foi desde muito cedo elemento de curiosidade para mim.  

A par desta questão, a ideia do sistema da arte e da sua comercialização, foram tendo lugar. A elitização que a arte desde 

sempre protagonizou, os espaços de galeria e de museu, cada vez mais democratizados é certo, vão impulsionando fenómenos 

como o de Miguel Bombarda, no Porto, no qual, dia de inauguração é sinónimo de alienação.  

 

A aproximação da arte aos públicos mais múltiplos, leva-me a questionar se tal como a escultura anulou o plinto, também a 

arte na sua concepção mais lata, não poderá encarnar também uma dimensão mais humana? 

Interessa-me investigar sobre o ‘papel da arte na produção capitalista’ (N. Haghighian, 2011) em espaços de transito de 

possível entendimento marginal. 
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O papel dos territórios de transito foi-se delineando como a minha ‘promenade architectural’, o percurso, aquele que exige 

tempo para que a ressignificação se faça, a par também de uma possível ressignificação do próprio lugar.  

Como ‘não educadora’ tenho sofrido uma recente consciencialização para a forma como a educação é feita nas escolas e, 

como ‘não mãe’ tenho-me deparado para o modo como os meus sobrinhos, de dois e cinco anos, estão a avançar a passos 

largos para uma uniformização e uma normalização. 

Qual o papel da arte nesta viagem? 

- 

8 de Abril de 2013 

O curso em Arquitectura que terminei há quase meia dúzia de anos, alertou-me para a semelhança entre o Shopping Centre e 

o 'parque temático' de que tanto se falava, a par do conceito emergente de 'não-lugar'. 

Sendo uma convicta do espaço público vs espaço de fluxo e tendo um percurso muito marcado pelo movimento pós-moderno, 

pretendo questionar aquilo a que me atrevo de chamar de 'expoente máximo' da própria pós-modernidade e do 'espírito' 

capitalista. 

Constituindo espaços de afluência, pretendo questionar se nele se pode colocar uma 'réstia' de esperança, entendendo-o como 

possível potencialidade, pelo movimento de massas que o caracteriza.  

De imediato, pensar espaço público, e nas premissas que o definem, não é de todo remeter para a formatação daquilo que se 

deferiu como espaço de centro comercial. A questão dos dispositivos de controlo – que hoje em dia já se vai vendo pelas ruas 

de algumas cidades, como o caso de Londres – e imposição de um mecanismo capitalista, há décadas instaurado no mundo 

ocidental, foi ganhando forma com a implementação de estruturas megalómanas e descaracterizadas, sem referenciação nas 

suas faces exteriores nem tão pouco nas relações espaciais dos seus interiores.  
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Aquilo que constitui o Shopping Centre, foi desde sempre para mim um caso de estudo fascinante, no entendimento das 

alterações do quotidiano que esta mesma estrutura introduziu, nas formas generalizadas e descaracterizadas que cria, e que 

ao fazê-lo criam desde logo uma certa familiaridade – que persiste de shopping para shopping. 

O fascínio pelo caso de estudo que refiro foi sendo desde logo especial na medida em que proponho um enquadramento no 

Vale do Sousa, que atravessava enquanto miúda, todo o santo fim de semana, através de curva e contracurva até ao ponto em 

que o carro teria de parar para que e vomitasse pela violência do percurso, e que ao final dos 60 km que fazia avistasse a 

minha avô, vestida de estilo guerreira, com galochas pretas e o suor a escorrer-lhe pelo rosto, resultado de uma manhã de 

rega de vários hectares de terra, feita de forma eficaz e solitária. 

A introdução de pequenos troços de auto-estrada até Penafiel, depois até Lousada e até ao momento em que os 60Km e a hora 

e meia de percurso se reduziram a meia hora em linha recta, quebrada pontualmente pelo rigor do terreno, foi o motivo pelo 

qual deixa-se de vomitar semanalmente.  

Ao longo destas ‘vias de trânsito’ acelerado, foram surgindo mega estruturas que aniquilaram o comercio tradicional e local, 

aqueles ‘shoppings suburbanos’ de que falo... 

Não escondo que tenho seguido de perto o percurso na Sonae Sierra e a sua forma de actuar, e que apesar da palavra ‘batida’ 

que usam, se encontram preocupados com a ‘sustentabilidade’, ainda que uma sustentabilidade que lhes seja lucrativa.  

Não pretendo assumir pacificamente a existência destas estruturas, mas assumi-las como um mal – não necessário – mas pré-

existente.  

Já que aniquilado o comercio tradicional, em prol de um espaço protegido de intempéries e de crimes esporádicos, porque 

não trazer até estes mesmo espaços o carácter local e caracterizador, unindo o ‘local e o global’? Se vivemos num tempo em 

que por momentos nos esquecemos se estamos no Continente de Matosinhos, das Antas, ou de Ermesinde, porque não dar a 

oportunidade às gerações que ao estilo guerreiro da minha avó vão caindo numa debilidade inevitável e perdendo a 

oportunidade de passar conhecimento, tal como a mim me falhou a possibilidade de fazer as cestas de vime, ou de tecer o 

linho? 
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Espaços como estes podem representar espaços de cultura. Não uma cultura das artes conceptuais, mas elevando os 

detentores de uma cultura genuína a artistas de inquestionável qualidade para a estruturação de um tecido que de nada mais 

se trata do que das nossas próprias raízes? 

- 

15 de Abril de 2013 

Esta manhã vi o sol erguer-se no alto sobre a minha cabeça, por uma insónia matinal mal amanhada, aquelas que tenho de 

ano a ano.  

Impossibilitada de permanecer deitada, saio de casa pelas 7h em direcção ao Pinheiro Manso, à espera de um lugar no café 

bem climatizado que tenho ao lado do emprego e dou com o nariz na porta quando leio o letreiro que diz “Hora de Abertura: 

8.30”. Relembro-me que na minha infância, quando o meu pai tinha um café – ou um tasco, como ele gostava de chamar – 

abria portas pelas 7h e fechava para lá das 23h. Este mesmo tasco, foi o motivo pelo qual cresci com um pai ausente, do qual 

não retenho qualquer memória de infância, a não ser dos Domingos de passeio em que nele não reconhecia qualquer laço de 

familiaridade e nos quais a minha boca se fechava de cada vez que me dirigia a palavra naquele tom ríspido que trazia em si, 

originário de uma infância sem qualquer afecto e muita fome. Na altura isso pouco me interessava, na verdade. O que sentia é 

que provavelmente o meu pai não gostava de mim, ou que pura e simplesmente preferia a minha irmã com quem trocava 

conversa de ocasião.  

Hoje sei que esse meu pai, por motivos vários vestia e penteava a minha irmã todas as manhãs em momentos em que ainda 

viviam por terras francesas, onde a minha mãe entrava mais cedo. Porém, eu nascida em Portugal, debati-me numa existência 

na qual um café exigia muito mais do meu pai do que eu mesma.  

Isto para dizer que são 7:50 da manhã e o meu pequeno carro me serve as funções de café climatizado, porém sem café.  

Estar a escrever na rua, em pleno Pinheiro Manso ausente de vivalma, faz-me lembrar de que este talvez seja um daqueles 

territórios a que Augé um dia chamou de não lugar, ou Alvaro Domingues, de ‘beira de estrada’.  
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O meu interesse súbito por esta questão do ‘não-lugar’ tem anos e ancorou-se bem lá atrás, no meu percurso de estudante de 

arquitectura. Isto porque me confundia que um lugar pudesse ser a negação do mesmo; ao mesmo tempo que algo de 

orgânico, como uma pessoa, a fauna ou a flora, se permitisse ser ela mesma a sua própria negação.  

No MADEP defendi com garras e dentes a ideia de lugar, de cidade, território como espaço orgânico e por essa mesma 

organicidade, sempre me pareceu redutor ou uma posição demasiado extrema para mim, que nunca defendi radicalismos.  

Pelas 5.30 quando acordei, poucas horas depois de fechar “A Sociedade do Consumo” do Baudrillard, no vazio do meu 

quarto dei por mim a pensar: “E se Augé estivesse certo?” A cultura do desperdício, da ‘Drugstore’... haverá algo mais 

‘vazio’ ou ‘bacoco’ do que a ilusão, dramatização ou alienação, e portanto negação do ‘lugar’ por si só, do que o Shopping 

Center? 

Sempre vivi fascinada e um pouco anestesiada quando percorro os corredores das zonas comerciais, de um Shopping por si 

só, ou mesmo aquelas presentes em todos os aeroportos que já conheci. Sinto-me o olhar arrastar, como se me encontrasse no 

meio de uma plataforma de uma estação de comboios, sendo acompanhada por duas superfícies que não me largam e que 

porém parecem distorcidas.  

Questiono-me se sinceramente não terá a ver com o problema de focagem que tenho num dos meus olhos, acompanhado de 

uma falta de oxigenação / hidratação de ambos, quando mantida no interior de um espaço de luz artificial.  

Isto porque desde muito pequena sinto esta espécie de mega comboios diversificados que me ladeiam e acompanham de forma 

distorcida, como se me dessem impulso para uma passada mais acelerada. Alguma vez ‘passeei num shopping?’ 

Sinceramente, penso que não, apesar da quantidade de vezes que necessito recorrer a eles, assumo um passo rápido, rigido e 

mecanizado. 

Quanto à questão do Silo, essa não me sai da cabeça, talvez por também ela viver à margem daquilo que é o Norte Shopping, 

e no qual se acede através de uma ‘viela’, que no meio daquela macro-escala, surge finalmente uma pequeníssima artéria que 

nos dá conta da nossa própria escala, que se acomoda a nós, e nós a ela.  
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Estou mais pacífica por estar a ter em conta uma pré-existência, ao invés de propor a potencialidade do C.C., isto porque 

como já assumi, não sou de extremismos e não saberia lidar desde logo com um posicionamento politico que por si só se 

poderia reduzir a ele mesmo, e perder-se inquietações, aquelas que me levaram até aqui.  

8:30. Talvez o café já tenha aberto, mas na rua o movimento já se afirma dignamente perante nós mortais. E sou despertada 

pelo meu telemóvel que acaba de disparar, lembrando-me de uma nova jornada, aquela que deveria ter começado agora e 

não há 3 horas atrás.  

- 

16 de Abril de 2013 

Silo: o miolo da cultura com capa em movimento 

A relação entre 2 espaços de forças opostas e a análise da presença de um espaço de cultura acoplado num outro de consumo, 

surge como uma materialização de percurso árido mas mutável entre aquilo que poderia consistir numa potencialização de 

um espaço capitalista por excelência e a análise de um espaço que embora pré-existente permanece como que numa 

penumbra periférica no interior de um silo-auto. 

Qual a sua abrangência, qual a sua tendência, qual o percurso que perfilou desde o final dos anos 90 aos dias de hoje e que 

‘futuro’? Ou qual o futuro para onde o percurso árido e visão nublosa de algo tão concreto e concebido pelas mãos de um dos 

maiores arquitectos da contemporaneidade, me leva? 

Pertinência? Ou Penitência? 

- 

25 de Abril de 2013 

O dever da escrita... não consigo assumi-lo. A escrita no meu léxico não se relaciona com dever ou obrigação. Porém existem 

dias como o de hoje, em que os olhos se fecham numa esperança falhada de me adormecer um pouco, seguida de uma nova 

falhada esperança de conseguir, dar seguimento ao meu raciocínio... ‘alinhar roldanas’, como aqueles mecanismos 
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complexos que os relógios têm. Hoje é 25 de Abril, e o sol lá fora convida-me a sair e a sorrir. na minha sala a média luz vou 

permanecendo, e estendendo-me nas amarras do tempo, na esperança do resgate de um sono perdido por estas noites. 

- 

25/26 de Abril de 2013  

Silo-automóvel vs Silo-Cultural | Lugar: Norte Shopping | Ano: 1998 

No final dos anos 90 - viragem de século e de milénio - surge uma transformação estrutural de ampliação do Centro 

Comercial Continente de Matosinhos, com a inauguração do Norte Shopping que se torna o maior do Norte de Portugal e um 

dos mais modernos da Europa.  

15 anos passados sobre aquela densa estrutura que alterou por completo hábitos e costumes de uma parte considerável da 

população em todo o território Norte do país.  

Entre as suas características mais inovadoras, surge um ‘oco’ no interior de um acesso automóvel ao parque na cobertura e, 

de todas as mais diversas utilidades que este ‘oco’ poderia oferecer, eis que se torna um ‘espaço cultural’.  

O convite a “um dos mais galardoados arquitectos lusos” – Eduardo Souto Moura – , talvez na tentativa de traçar a ‘bold’ a 

‘dignidade’ de associar a ideia do poder do consumo ao espaço expositivo, e não aquele que é imposto quando disposto ao 

longo dos seus corredores e átrios, por onde a azáfama passa, mas num espaço exterior a este, mesmo que lhe adjacente. 

Souto Moura recorre ao tijolo e converte vazio em propósito, ao revestir o oco, que um outro propósito o impusera.  

A década e meia passada e questiono-me qual terá sido o seu percurso, qual a percentagem de visitantes ao Shopping 

passaram pelo Silo, quantos se terão deslocado propositadamente ao Silo, utilizando os corredores do Shopping como ponto 

de passagem. 

Questiono-me porque eu mesmo, residente no Porto, mais propriamente em Ramalde, freguesia que fica no limite entre as 2 

cidades – Porto e Matosinhos – sendo esta a freguesia mãos próxima do Norte Shopping, onde me desloco pelo menos 

semanalmente, e sendo eu ‘filha das artes’, nunca me desloquei ao Silo Espaço Cultural.  
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A passada acelerada que costumo assumir assim que entro no shopping – neste ou em qualquer outro – pode estar na resposta 

a este ‘enigma’. O shopping é para mim espaço de movimento de massas, onde encarno uma partícula minúscula, no meio 

daquela mescla de outras partículas; onde entro e me dirijo directamente ao sítio que pretendo e rapidamente saio.  

Gostava de conhecer mais sobre esta realidade, este cruzamento entre o espaço capitalista, de raiz pós-moderna, e o espaço 

de cultura. O que terá motivado o preenchimento daquele ‘oco’ com um espaço cultural?  

Gostaria realmente de falar com aqueles que pensaram este espaço, que estiveram na sua raiz; com aqueles que projectaram 

o espaço; aqueles que têm gerido este espaço; ter acesso à programação que tem sido feita ao longo dos anos. Quais os 

períodos de quebra? O porquê de um encerramento e uma re-inauguração recente. Qual o seu papel? O que pensam aqueles 

que estão no interior do espaço como meros elementos funcionais? E aqueles que o programam? 

Não sei qual será o fim, onde poderei chegar. Pretendo acima de tudo fazer uma ‘viagem’, partir à descoberta de um espaço 

que tenho a 10minutos a pé de minha casa. Perceber mais sobre o fenómeno do Shopping e o seu cruzamento com aquele 

espaço.  

Uma vez envolvida numa ideia em que propunha algo de pouco concreto, porém com fins muito demarcados, vi-me angustiada 

com uma viagem na qual já previa destinos possíveis e muito concretos. 

Agora, a opção tomada é a de consolidar um objecto de estudo e explorá-lo em todas as frentes, nomeadamente na sua 

relação com a sua vertente do consumo, sem saber o que vou encontrar, quais serão as possibilidades na concretização de 

uma ‘tese de doutoramento’. 

E assim parto em busca de um desconhecido, porém ancorada em algo de muito concreto.  

“Enjoy the journey as much as the destination”, finalmente poderei colocar em prática a minha frase cliché favorita. 

Estado da Arte ? 

Objectivos ? 

Descrição detalhada ?                                                                               
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- 

26 de Abril de 2013 

E o sol desapareceu. E mais uma manhã em que tenho de me tornar apresentável e rapidamente sair de casa para dar azo a 

uma produção de um raciocínio, a que o meu próprio emprego me impede. Assim sendo, releio o que enviei à Catarina na 

noite passada e pergunto-me sinceramente se fará qualquer sentido, para uma pessoa que indica a formatação FCT, ler um 

texto que se desvia constantemente de uma lógica muito clara.  

Se me sinto mal com as palavras que vou oralmente dispensando, aquelas que escrevo tendem sempre a ser demasiado presas 

ao meu mundo interior distorcido, que fui desde muito cedo desmaterializando e desencaixando, na tentativa de o refazer, 

encaixar as peças de novo, na esperança de que façam mais sentido.  

Falta um mês para o meu trigésimo aniversário, e a sensação que tenho é de já ter vivido um punhado de vidas, como se as 

dobras do meu pensamento tivessem simulado algo de tão denso que não consigo rever-me como nascida em 83.  

É estranho como aquilo que somos se cruza num ponto qualquer onde a nossa identidade oficial se sobrepõe aquilo que fomos 

traçado, contorcendo e amarfanhando no nosso pensamento. Uma sobreposição na qual os números de série que me definem 

permanecem sempre como os oficiais, e não a diversidade do que represento. 

Fui sempre uma angustiada, o que fisicamente representava, como a minha irmã geralmente apontava ser, de ter ‘bichos 

carpinteiros’. Muito pequena, os olhos colados num ecrã, nunca foi suficiente para me fazer viajar. A viajem trazia-a na 

minha cabeça, enquanto que através da minha visão, imagens me permaneciam impermeáveis.  

O meu poder olfactivo também sempre me atraiçoou e a audição essa também nunca foi a melhor.  

Foi sempre como se o sentido mais apurado que tenho, fosse um outro que não um dos convencionais. A oscilação entre a 

falta de concentração e a obsessão tem sido uma constante.  

A possibilidade de deixar que de mim saia uns desabafos, paralelamente a uma tese de doutoramento, é algo que nunca 

imaginei poder acontecer. É coisa que me agrada.  
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Nunca escrevi ficções portanto nunca tive a apetência para ir parar a uma estante de uma livraria, mas estes reflexos das 

franjas do meu pensamento barroco sempre foram produto à partida ‘aniquilado’, que me saia da cabeça pelas mãos sem 

nunca ter impacto em ninguém, ou tão pouco um reflexo daquilo que escrevia, vendo-o repensado por outro alguém.  

A exposição não me assusta. Ser o que sou é sempre demasiado pesado para o guardar apenas para mim, portanto sempre me 

tornei transparente a muitos olhares.   

- 

6 de Maio de 2013 

Silo: miolo de cultura com capa em movimento 

Silo-automóvel vs Silo-Cultural 

Lugar: Norte Shopping  

Ano: 1998 

Através de uma análise da relação existente entre o Norte Shopping e o Silo Espaço Cultural, espaços planeados em 

simultâneo e abertos ao público em 1998, procura-se entender qual o resultado da programação de 2 espaços de forças 

opostas, através da presença de um espaço de cultura acoplado num outro de consumo.   

A finalidade será a de procurar entender qual a sua abrangência, qual a tendência que apresenta, qual o percurso que 

perfilou desde o final dos anos 90 aos dias de hoje e que ‘futuro’ se avizinha.   

Estado da Arte  

A proposta apresentada tem como base premissas impostas através do background em Arquitectura (2008) conjugado com o 

Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2011) que estimularam o interesse pela problemática do espaço público, 

dos territórios de fluxo, bem como das expressões artísticas e conceptuais desencadeadas com o movimento da pós-

modernidade.  
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O espaço público largamente pensado no Trabalho de Projecto de 6º Ano da Licenciatura em Arquitectura e os ‘Territórios 

Transitórios’ explorados na tese de Mestrado, altamente caracterizados pelo regresso a um crescimento orgânico de cidade (à 

semelhança daquilo que um dia se observou na Idade Média) e com expressões de carácter reaccionário, com o movimento 

pós-moderno, materializam-se na presente proposta.  

O espaço se Shopping Center desde sempre tido como ponto particular de interesse da minha parte, passa a ser aqui 

analisado de forma profunda, nomeadamente através das rotinas que vieram sendo criadas com o envolvimento global numa 

‘Cultura-Mundo’ (Lipovetzky, 2010). 

A falta de um referencial dentro do espaço do Shopping, que se torna semelhante em qualquer parte do país é aqui 

questionado e aprofundado com a existência de um exemplo singular como o do Norte Shopping, ao ser pensado 

alternadamente com um espaço cultural que lhe é acoplado.  

Objectivos 

A análise a que me proponho tem principalmente que ver com a possibilidade de investigar a relação entre dois espaços de 

forças opostas, existentes acerca de década e meia, que portanto possuirão dados consolidados e concretos relativamente à 

sua existência e percurso.  

Estabelecer uma relação entre aquilo que visitantes a um shopping procuram em contraponto com os visitantes a um espaço 

de cultura, é um dos principais objectivos, bem como o entendimento dos números que dizem respeito aos visitantes de ambos 

interesses, e em que as motivações se cruzam.  

Pretende-se entender qual foi o impacto passado – e o presente – deste espaço, colocado no miolo de um silo-auto, que se 

perfila de forma periférica em relação à estrutura-mãe. Qual o seu papel na estimulação à cultura e em que sentido 

caminhará este mesmo espaço, bem como a relação entre ambos, se se mantém sólida ou se se foi desgastando ao longo dos 

anos, ou se pelo contrario, foi alcançando novas formas de consolidação.  

Descrição detalhada 
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No final dos anos 90, é colocado em prática o projecto de ampliação do Centro Comercial Continente de Matosinhos, com a 

inauguração do Norte Shopping, à data o maior do Norte de Portugal e um dos mais modernos da Europa, estrutura esta que 

alterou por completo hábitos e costumes de uma parte considerável da população em todo o território Norte do país.  

Esta estrutura, ao comportar parqueamento na cobertura, com acesso aspiralado ascendente, veio conter no seu interior um 

espaço de galeria, com o nome Silo Espaço Cultural, concebido pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura. Ao planear este 

espaço, surge aqui uma dialéctica singular entre aquilo que é um espaço de consumo por excelência, na sua relação com a 

cultura. 

Passada década e meia e aquilo que se pretende é traçar um percurso entre aquele momento em que estes espaços foram 

ambos concebidos e os dias de hoje.   

Numa primeira abordagem ao local é planeado um dialogo com as pessoas envolvidas na presença deste espaço – 

funcionários de bilheteiras ou galeristas – procurando um entendimento daquilo que se passa diariamente no local. 

Encontra-se ainda prevista uma conversa informal com o arquitecto que planeou o local, procurando estabelecer uma relação 

formal com o local, bem como aspectos que possam ser considerados relevantes por parte do arquitecto, que se tenham 

imposto na estruturação do espaço em questão.  

Até este ponto serão travadas relações com a entidade promotora a fim de conseguir esclarecer da forma mais clara possível, 

quais teriam sido as motivações mais marcantes e determinantes no planeamento deste espaço singular, que à data (1998) se 

estabelecera como um marco, nesta dialéctica aparentemente inexistente entre o espaço de consumo e o de cultura, e sendo 

este assumido de uma forma permanente e que porem acoplada à estrutura mãe, permanece independente a esta.  

Este objecto de estudo surge como um elemento para mim essencial no entendimento daquilo que é uma antítese de forças e 

primeiramente a intenção é a de o explorar a fundo, conhecê-lo, para numa fase posterior tratar documentação recolhida e 

procurar perceber essencialmente porque é que neste período de 15 anos, este continua a ser um espaço singular, de 

planeamento cultural independente da estrutura-mãe.  
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Tendo em conta alguns dos exemplos que têm surgido no C. C. Colombo, de exposições itinerantes no interior do mesmo, ou 

em espaços adjacentes ao mesmo, e tendo do mesmo modo em conta que o promotor é o mesmo, procurar-se-à perceber se o 

Silo é um caso isolado de insucesso, ou se possui resiliência para uma reprodução por outros pontos do pais. 

Calendarização 2013 - ...  

 

 

 

↓ 

Finalizar Estruturação de Proposta 

↑Junho  

↓Setembro 

Trabalho de Campo 

Exploração do Espaço 

 

 

↓Setembro 

Dialogo com Elementos Funcionais do Espaço, 

Dialogo com Souto Moura, 

Dialogo com Promotor. 

↑Janeiro 

 

 

↓Dezembro 

? 

?                               viagem 

?                            descoberta 

? 

↑Janeiro 

↓Dezembro 

Tratamento dos resultados observados 

 

- 
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 7 de Maio de 2013 

Debatida entre a insónia e uma apatia sonolenta e silenciosa, repenso no exercício que tenho feito de (re)estruturar um 

projecto de tese.  

Talvez por já ser o 3º que escrevo, esteja a ser tão massacrado, como um trauma. A necessidade de encaixar com as 

normativas pré-estabelecidas levaram-me uma primeira vez a escrever com detalhe algo que não tinha sequer ancorado na 

minha cabeça; numa segunda vez, o início de algo que definitivamente me ‘engajava’, como algo provocatório como eu, que 

ora oscila para um posicionamento restrito e vertical, de traço neo-liberalesco, e por outro, com a minha necessidade de 

procurar ciclicamente um comportamento desviante, fora daquilo que são padrões, daquilo que são os sistemas em que nos 

deslocamos sem dar conta. 

Começo a pensar isto como um redesenhar constante, como um esquisso no qual dezenas ou centenas de linhas se cruzam na 

tentativa de traçar a correcta, ou de encontrar na mescla de traços, a imagem ideal.  

Ouço na minha cabeça ecoar constantemente as palavras do Jorge do Ó sobre a viagem da escrita e entendo esse mesmo 

discurso como um marco na minha vida. Como um despertar, um clic de auto-conhecimento, que embora intrínseco em mim, 

me rolava nas entranhas como algo meu e oculto, em forma de segredo, daqueles indizíveis. 

E ao começar a necessitar assentar pés no chão, sou constantemente levada pela viagem de mim, que cruzo com as 

inquietações que me prendem, mas que nunca se desligam da tão desejada viagem da escrita, que desde sempre me fazia 

apagar na imagem de mim algo de tão profundo.  

Como voltar a conseguir escrever dentro da norma quando já me tomou conta do pensamento, a viagem? 

- 

13 de Maio de 2013 

Assiste-me uma cruel impossibilidade, a de pensar e elaborar uma construção mental sempre que fico em casa , dispensada de 

trabalho presencial no emprego.  
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É como se o meu pensamento lógico, no interior destas paredes não apanhassem rede. Como se me bloqueasse o sinal 

necessário e intrínseco à construção e estruturação mental.  

Necessitei começar a escrever umas palavras neste documento do Word para que pudesse finalmente começar a surgir algo,  

pelo menos umas frases com algum sentido, seja ele qual for.  

Saída de um fim de semana quente, no qual saí à rua apenas para passear o cão, não me consigo entender. Há dias assim. A 

minha vida oscila com picos ora negativos, ora positivos, que me fazem repensar tudo aquilo que faço. O pensamento lógico 

que apre(e)ndo com aquele que partilho a cama e a vida, faz-me retornar a mim constantemente em momentos limite.  

- 

20 de Maio de 2013 

Passada uma semana desde a ultima vez que me verti sobre o papel, volto a reafirmar a impossibilidade de me dedicar a uma 

escrita normativa ou emotiva, sempre que me encontro no meu porto de abrigo.  

Sinto uma oscilação intensa entre aquilo que sou, aquilo que escrevo, aquilo que mostro ser e o que penso.  

Anos de ensino encerrado sobre si mesmo levaram-me a inibir muitas das quebras que me caracterizam, na necessidade de 

encaixar a minha existência num sistema que me bloquearam o pensamento crítico.  

Hoje sinto que retomei algo que deixei muito lá atrás, bem lá no passado. Quase que metade da minha vida em busca de algo 

que hoje me angústia e que me deixa aversão, sempre que nela penso.  

Com 18 anos, ao entrar no sistema de ensino de arquitectura, recordo hoje como fiquei doente. E doente é de facto a 

expressão correcta. Passei o 1º ano, praticamente a léguas de mim, perdida.  

Hoje, com 30 anos questiono-me se aquilo que senti não foi pura e simplesmente uma doença reactiva, como se uma 

intoxicação ou alergia que iniciava.  
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Hoje, com os quase 30 anos que conto, questiono-me se o ‘gap’ ou o fosso que existiu deste os meus 18 anos e os últimos 

meses que tenho vivido, não passaram de uma falácia. Uma fraude. Uma tentativa de me encaixar, sempre falhada, que se 

reflectia na minha fragilidade física e psíquica.  

Hoje sinto que apesar da confusão que trago, me aproximo do que sou. Talvez eu mesma seja isto, a confusão aparente na 

minha escrita, mas profunda no meu ser, e talvez a falácia que tenha procurado viver ao longo destes anos me tenham atirado 

para um estado de angustia e fragilidade que muitas das vezes tocou um estado de ‘doença’.  

Nunca, em ocasião nenhuma escrevi palavra debitada da minha mente e dos meus sentidos, de forma gratuita, com a intenção 

de a atirar para o domínio público, no qual juízos de valor se formam, porém nos quais não tenho ou trago qualquer ânsia, 

angústia ou pudor. 

Espero que este capítulo tão denso que escrevo na minha história seja apenas o prefácio de uma longa jornada.  

Encontro finalmente o meu espaço, no qual a falácia se desfaz, no qual a, ora fraude, ora doença, que em mim sentia se 

atenuam apenas pela transparência de mim mesma, e por um espaço de veracidade que encontrei. 

Terei chegado a bom porto? Ou o cabo das tormentas ainda não foi sequer atravessado? 

A ver vamos.  

- 

22 de Maio de 2013 

As palavras de Rita Irwin41 legitimam a forma como me quero desconstruir na tentativa de construir uma proposta de 

investigação que se ancore na minha escrita? Sinto-me legitimada? Sinto-me incentivada a ganhar o meu lugar? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Num encontro em 2013 na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.  
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Não pertenço a lado nenhum porém acabei de me afirmar como presa às raízes. É uma sensação de desdobramento e 

bipolaridade intensa, que não sei onde me levará. 

Sinto que perdi a habilidade (e a vontade) de me inserir na comunidade da arquitectura. Por outro lado, se conto mais de uma 

dezena de comunicações em eventos, hoje questiono tudo aquilo que escrevi.  

E de repente (re)penso na ‘fraude’ que Pollock sentia em si. Reafirmei vezes sem conta expressões chavão que reabilitei para 

mim. E hoje renego tudo aquilo que um dia escrevi, disse, afirmei e reafirmei.  

Sinto a sensação de perda e de vazio, mesmo tendo eu nascido e crescido numa família privilegiada, com valores densos. 

Nunca perdi ninguém na minha vida que me fosse realmente muito próxima, e o mais próximo a isso que senti, foi quando 

perdi o meu 1º cão.  

A sensação de perda dilui-se. É como que, ao perder o meu cão, o mano mais novo que tinha, tivesse perdido algo de mim, 

porque perdi uma relação, mesmo tendo sido ela relativa a um ser não racional.  Daqueles seres, que mesmo se eu própria 

acreditasse na vida após a morte, tivesse a certeza que nunca mais o voltaria a ver, a cheirar, a tocar-lhe e a ouvi-lo. 

Esta foi a sensação de perda mais próxima daquilo que poderia considerar como perda ou vazio. Mas não é disso que falo.  

O desdobramento que faço de mim mesma torna-me vazia em cada uma das suas vertentes. O dinheiro que preciso ganhar, 

rouba-me a capacidade da escrita de uma clara proposta de doutoramento, porque as horas de lucidez que tenho, as dedico a 

dar apoio a um espaço que não é meu. No qual as minhas decisões são apenas as lógicas e nunca as de ‘inquiry’, como diria a 

Rita.  

E quando retomo a minha escrita, sinto-me esvaziada de lucidez.  

A 2 dias de completar os meus 30 anos, sinto-me perdida.  

Não consigo parar de escrever deste modo. Não consigo largar as amarras de algo que retomei do meu passado. Esta 

necessidade de escrever, de me verter sobre uma folha vazia, na esperança de me tornar menos angustiada, como que remover 

o que está a mais de mim, bloqueando-me a lucidez. E por outro lado sentir-me tão vazia que não sei ao que me agarrar. 
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Há meses atrás sabia exactamente o que queria fazer. Sabia que queria provocar, confrontar e criar numa fricção muito 

particular, algo de novo, inovador e ambicioso.  

Hoje o que sinto ao centrar-me no Silo do Norte-shopping faz-me repensar todas aquelas questões que a Rita fala. Como 

relacionar o objecto de estudo com a escrita desdobrada que faço e que quero explorar? 

Hoje dava tudo por poder dedicar-me totalmente a isto. A uma auto-exploração legitimasse de alguma forma o que penso, 

escrevo. 

- 

24 de Maio de 2013 

“Preciso de ajuda. 

 

Existe um tema que eu gostava de explorar que não casa com a metodologia que tenho estado a desenvolver.  

 

Ou melhor, eu acho que não casa.  

 

É como se descesse com os pés à terra em alguns momentos, como uns flashes muito fugazes, que não me satisfazem, e como 

se necessitasse de forma urgente de escrever sobre mim, as minhas memórias, o presente, e as minhas inquietações.” 

À Catarina e ao Paiva. 

- 

31 de Maio de 2013 

(Des)Fecho. Pensar em tempos de Mudança 

Entro de novo na FBAUP, ao final de um ano, num dia quente, de verão tardio, na busca de ver cumprida uma missão. A 

missão que trazia em mim de prensar novamente os territórios de trânsito, aqueles que explorara no Mestrado, mas que me 
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deixara na boca um sabor fugaz, desejando compactar aos meus conhecimentos que sabiamente o Alvaro Domingues em mim 

semeara: o de um Portugal aditivo, layerizado e inacabado.  

O Shopping surge-me num pensamento quase que automático, ao repensar a sua situação tão densa ou tão superficial... - não 

sei bem – que rebusco da minha formação em arquitectura para este momento, na tentativa de o colocar em ‘xeque’ e o 

questionar em todas as suas vertentes – de não lugar (Augé), de espectáculo (Debord), de consumo (Baudrillard) ou de 

‘decepção’ (Lipovetzky). 

A ideia de trazer a arte fora de portas de galeria, também semeada pelo mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, 

levou-me à eterna questão da legitimação da arte e da forma processual que o seu próprio conceito tem vindo a estabelecer 

ao longo dos anos.  

Na tentativa de ‘coser’ e condensar todas as minhas inquietações numa só, parto de armas e bagagem, trazidas da FBAUL 

(por onde me deixei ficar por um ano lectivo), para um Programa de Doutoramento, certa das minhas questões, premissas e 

inquietações, que mesmo inquietações permaneciam em mim num estado de tranquilidade e bem arrumadas na minha cabeça.  

Hoje, questiono tudo. Nada é certo. O processo que desconstrui levou-me a condensar o ‘shopping’ num só tecto, e o espaço 

de galeria num só invólucro.  

Deparo-me com o Silo e com o Norteshopping, tão perto e tão longe.  

- 

Há uns meses, numa aula de DEA, o prof. Paiva comentava ter visto na FNAC um livro para mim “Arte Pública em Centros 

Comerciais”, nada de mais evidente, directo e óbvio.  

Não sosseguei até ter entrado em contacto com a autora do mesmo, que o tinha publicado como tese de Mestrado na 

Universidade Católica, e desde então temos trocado uns e-mails e conversado sobre as díspares inquietações que nos 

trouxeram ao mesmo objecto de estudo.  
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Nesta mesma semana, comentava-me ela: “Para já deixo-lhe a seguinte reflexão: Será o Silo só cultura? E será o Shopping só 

consumo? Serão forças opostas ou contaminadas?” 

Tanto quanto sei, e me entendo quanto gente, vivi sempre em oposição e contaminação, pelo que não conseguirei nunca 

determinar uma diferença entre estes dois adjectivos, não na sua definição mas como elementos definidores de determinados 

espaços ou relações.  

O oposto facilmente se contamina e por contaminar, deverá definir algo de oposto ou distinto para que possa entrar ou não 

em conflito, mas na realidade iniciar traços contaminantes.  

Resta-me afirmar o desejo de estudar o ‘silo’, sempre na esperança de ‘sê-lo’ e de deixar nas palavras que escrevo e na 

investigação que faço, contaminações de mim. O silo seria então veículo para uma clarificação interior de inquietações que se 

cruzam por estas dezenas de linhas que começo por escrever e que não tardarão em tornar-se milhares. 

- 

3 de Junho de 2013 

Introdução do Projecto de Tese 

Na tentativa de construir um ‘projecto de tese’, regresso à FBAUP e entro em ‘desconstrução’ de mim e das minhas 

motivações.  

O projecto de tese que apresento são fragmentos daquilo que sou que dialogam com o processo de estruturação de novas 

problemáticas que tinha à partida como estanques, serenas ou atingidas. 

O teste que faço é essencialmente no sentido de discernir se aquilo que tenho vindo a construir com a minha desconstrução se 

compatibiliza num mesmo âmbito e numa mesma gaveta (seja ela qual for). 

Para quem lê, encontrarão momentos ‘cinzentos’, de questão, de (re)pensamento e de uma viagem que num encontro com 

Jorge do Ó me vi tentada a fazer. A negro estarão momentos de encaixe, no qual busco descer com os pés à terra, ou retirar a 

cabeça do chão, para estruturar o meu propósito, sendo que nunca, até ao momento, o consegui.  
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- 

18 de Junho de 2013 

Da desconstrução de mim à construção de algo:  Sê-lo vs Silo | Apresentação do Projecto de Tese  

Entreguei um projecto minado por mim e pelo meu próprio percurso, pelo que não faria sentido fazer esta primeira 

apresentação sem falar de mim.  

Sou licenciada em arquitectura, mas não sou arquitecta, 1º porque não exerço profissionalmente a disciplina e porque desde 

que ‘na teoria’ me tornei arquitecta (associada a uma à Ordem profissional da disciplina), me fui afastando 

significativamente da ‘classe profissional’ e fui progressivamente não me revendo na mesma.  

O Mestrado que fiz nesta casa, em Arte e Design para o Espaço Público foi um marco na minha vida, porque formalizou esse 

meu afastamento, em relação às questões formais e construtivas da disciplina.  

Foi um momento em que procurei explorar com uma sinceridade genuína aquilo que queria para mim. O que conseguia 

repescar da minha formação base para outras questões que sempre quisera desenvolver, mas onde não encontrara o espaço 

para o fazer.  

Publiquei alguns artigos, estive em alguns encontros nacionais e internacionais onde apresentei comunicações de uma forma 

formal e finalizo o mestrado nas Belas Artes no Porto, inscrita no Programa Doutoral nas Belas Artes em Lisboa.  

Em Lisboa tive muito tempo para pensar e repensar a minha vida, e à medida que subia e descia a Rua Augusta ao longo dos 

dias luminosos da capital, ia-me afastando de forma intensa daquilo que era o método, aulas e seminários a que assistia na 

FBAUL.  

Mas na minha cabeça algo se ia formando, com questões muito específicas... Passava grande parte do meu tempo nos 

Armazéns do Chiado, a ler livros na Fnac com a encosta do Castelo de S. Jorge como pano de fundo.  

Na verdade sentia um enorme vazio, andava à deriva, como se à espera que uma brisa passasse e me arrastasse com ela. Essa 

brisa chega numa das minhas passagens pela Fnac, quando subitamente me deparei com o livro/catálogo “Lisboa Capital do 

Nada”. Mário Caeiro, que tinha conhecido numa das aulas abertas do MADEP, senta-se comigo uma tarde no Chiado onde 
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durante horas falamos do meu percurso, do dele (que acabara de terminar o Doutoramento em Valência) e das minhas 

inquietações.  

O enorme interesse pelos centros comerciais, altamente massacrados nos meus tempos de estudante de arquitectura, no seu 

confronto com o quotidiano acelerado urbano e a dimensão cultural que se interpunha de forma quase que invisível, e 

conscientemente inexistente.  

De repente os “Territórios Transitórios”, que nomeara no mestrado como espaços de passagem, links entre espaços de 

habitação e emprego e lazer, fora dos limites das grandes cidades, continuavam a fazer sentido.   

Filha única das artes em toda uma família, percorro desde a minha existência, um percurso para Nordeste do Porto, muito 

cedo, com muita dificuldade, em que curva e contra curva nos ligava a Felgueiras, onde a minha avó viúva, de grande 

estrutura, puxo na cabeça e galochas nos pés, nos recebia. Penso subitamente na transformação que a paisagem ao longo do 

Vale do Sousa sofreu nas últimas décadas, sendo que essa minha apreensão é apenas visual. 

Questiono-me quanto à alteração das dinâmicas socioeconómicas que estes espaços necessariamente estabeleceram na sua 

estruturação e qual a definição de cultura para aquelas gentes, de rosto queimado pelo sol e pelo fogo, como a minha própria 

avó tinha? “Infelizmente, a ela já não vou a tempo de perguntar...”, pensava eu.  

Decidida a retornar ao Porto, candidato-me a este doutoramento com certezas profundas, certezas essas varridas por brisas 

contrárias que viraram turbilhões e furacões em mim e nas minhas certezas tão estruturadas. 

E parto em busca de mim. Entendo que o vazio que sentia começa a preencher-se de cada vez que escrevo. Necessito voltar 

bem atrás no tempo para que eu mesmo faça sentido e que portanto as minhas inquietações sentido façam... 

Os últimos meses de escrita são o processo de alguém que procura ansiosamente fazer sentido e que por anos camuflou essa 

necessidade com palavras que estruturavam uma realidade lógica mas falsa.  

Ao longo deste pequeno percurso, entendi que a relação que procurava questionar / entender / relacionar, como sendo espaço 

de consumo vs. espaço de cultura, foi ganhando forma ao perceber que a 1km de casa encontro um caso de estudo. 

NorteShopping vs. Silo Espaço Cultural.  

Espaço de Consumo vs. Espaço de Cultura. 
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Sê-lo vs. Silo.  

No momento em que me deparei com o ‘guião’ ou com os elementos essenciais do que deveria conter este projecto procurei 

nas minhas escritas alguns desses elementos que lhe poderiam estar intrínsecos, e assim o fiz. Construi de argamassa e tijolo 

um território que não sei bem como designar mas que vou entendendo que poderá fazer sentido para mim e para quem me lê a 

mim e no entanto constituir escrita de um ‘projecto de tese’. 

Sendo este um processo de auto-conhecimento, pretendo desenvolver uma tese na qual utilizarei um objecto como o Silo para 

explorar todas as dinâmicas que lhe estão implícitas ao se situar no interior de um Centro Comercial, tal como desejava desde 

início, porém debruçando-me na sua preexistência, volvidos 15 anos.  

... 

- 

22 de Novembro, 2013  

Des(Jejum) 

Noite de Inverno, chuvosa e fria. As luzes estridentes do interior do shopping ofuscam-me os olhos e a alma. A incapacidade 

de ter em atenção o que se passa em torno de mim atira-me para um afastamento que se traduz numa ‘preservação’ do meu 

espaço pessoal que incha assim que se depara com a confusão, a artificialidade da luz e de toda a envolvente aparente.  

“Cilindro de Cultura”, diz do meu lado esquerdo, assim que penetro pela viela, que apesar da sua escala - claramente 

reduzida, quando em comparação com a que atravessara anteriormente, - apresenta também uma ambiência estridente nas 

suas luzes e cores amareladas. Amarelo, é isso. Se tentar reproduzir esse momento na minha cabeça, sinto-me de imediato 

mergulhada numa nuvem amarela, com luz amarela, letras amarelas. 

Parada de frente para a expressão “Cilindro de Cultura”, dou por mim imóvel por uns momentos e, de forma automática, 

retiro do bolso o telemóvel e fotografo essa expressão que me remete para um nítido delimitar de uma forma, de um espaço 

como sendo contentor de cultura, no extremo daquele percurso afunilado para onde me dirigia.  
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Recordo as palavras de Álvaro Domingues que caracterizava este ‘cilindro’ como cápsula enquanto que a viela afunilada de 

cores estridentes servia de filtro através do qual se o seu público era ‘seleccionado’. Eu própria não descreveria melhor 

aquele espaço, apesar da importância que aparentemente para mim representa.  

Desde o momento em que decidira repescar este ‘cilindro’, ou ‘silo’, como é chamado, permanecia voluntariamente dele 

afastada, como se me fosse necessário pensar de forma muito analítica e exaustiva sobre o mesmo, antes de o vivenciar.  

Naquela noite quebrava o ‘jejum’. A fragilidade que por esses dias o meu corpo sentia era posta à prova no momento da 

travessia, como que um passadiço tortuoso ou ponte movediça representasse; o ponto máximo daquele filtro de que A. 

Domingues me falara: de um dos lados a extremidade de um Shopping, do outro uma galeria de arte; a meio, circulação 

automóvel realizada através de uma rampa espiralada ascendente, na qual poucos metros me separavam do limite da curva. 

Perigo eminente. Tontura. Vertigem. Sábado à noite e fluxo automóvel considerável. A passadeira que atravessava o chão, de 

um limite ao outro, representava como que uma ilusão de óptica, que levaria o comum dos mortais a sentir-se envolvido por 

uma segurança aparente. Mas nesse dia, ou nessa noite, não era como o comum dos mortais. Não me sentia desse modo, pelo 

menos.  

A chuva, o vento e o medo, pararam assim que dei uma passada para o interior daquele cilindro oco. A escala era 

esmagadora. Um pé direito brutal e a suavidade da luz acolhia os meus olhos sensíveis numa envolvência quase doméstica. 

Isto porque apesar da altura até à cobertura se apresentar tão sobredimensionada era atenuada por uma largura confortável. 

A distância entre o ponto de entrada e o oposto era familiar, a inexistência de cantos e esquinas, acolhia-me de forma – tal 

como apontei anteriormente – encapsulada. Como se a impermeabilidade fosse total, entre o interior deste espaço e o seu 

tortuoso e estridente exterior.  

Dei a volta pela minha direita e de repente recordava o Guggenheim de NY, apenas pelo seu formato circular e acolhedor; 

sem arestas e ortogonalidades. Embora a total discrepância de escalas, recordava a análise ao local nos meus tempos de 

estudante de arquitectura, que remetiam o espaço para um formato feminino, criando um paralelismo entre a sua orgânica e 

dimensão circular à fertilidade e ao conforto do espaço uterino. 
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Os pormenores da colocação do tijolo refractário que no seu conjunto consegue compor um revestimento contínuo e 

homogéneo transmitia-me calor, da mesma forma que a subtileza da luz morna me convidava a ficar. Porém, na base deste 

espaço existe um outro, de cariz cavernoso e que contrapõe aquele que se dispõe sob este.  

Sempre detestei caves. Aquele espaço recordava-me uma cave, como aquelas que as casas que habitei com os meus pais 

sempre tiveram e que eu sempre rejeitei. Um espaço sobrante, pouco iluminado – muito menos do que aquilo que a minha 

vista sensível reconhece como confortável – e frio, muito mais perto do seu exterior. Húmido, com peças perdidas pela sua 

parede e cabos de iluminação um pouco visíveis demais – mesmo para uma personalidade à toa como a minha. 

À saída deste espaço espelho-me nas vitrinas do shopping e não me revejo na imagem que transmito. Os olhos cansados e 

pesados e o fato de treino colorido – quase tão estridente como o interior do próprio shopping – levam-me a questionar tudo. 

É sábado e aos sábados uso roupa confortável  para o corpo e para a alma, no entanto algo estava diferente. Aquela pessoa 

que me olhava, de cabelos pretos e face pálida parecia uma sombra do que eu era, ou pelo menos daquilo que eu pensava ser. 

- 

11-22 Novembro, 2013 

Novamente [Parêntesis] 

Recordo frequentemente As Aventuras de João sem Medo, de José Gomes Ferreira, que li talvez no meu 6º ano, como 

literatura obrigatória para Português. Ao longo dos anos tenho-o relido várias vezes e encontrado fragmentos fundamentais 

para mim enquanto pessoa e enquanto construção do que sou. Não sei bem o porquê, mas associo-o ao Big Fish, aquele filme 

do Tim Burton, antes do seu amor incondicional pelo Johnny Depp. Talvez porque os cenários que João nas suas Aventuras 

atravessava, apresentavam miragens daquilo que Matthew McGrovy vivenciava no seu percurso. Recordo-me de ter visto o 

filme apenas 1 vez e de não conseguir pensar noutra coisa que não fosse nas Aventuras do João sem Medo.  De seguida 

peguei no livro novamente. 
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Gostava de ser um pouco mais destemida como João e por vezes deixar a sede de palavras que tenho e fazer-me ao caminho. 

É como se me compusesse de teoria. Belas palavras, aquelas que leio, digo ou escrevo. Belos conselhos que não aplico em 

mim mas que a toda a hora dou a quem quer que seja. 

É como se as palavras fossem o emaranhado que sou. A teia e a trama que me compõe e que se for puxando alguns dos fios 

que se traçam, a malha vá automaticamente perdendo forma até se desfazer por completo. 

O que fica de mim para além das palavras? 

Sendo isto que não me considero muito boa com as palavras que são faladas, então nem essas poderei considerar para esta 

minha equação. 

Recentemente, ao ver um filme que me fez rir muito pela sua conotação macabra e superficial – Pain and Gain – numa 

palestra palerma de um idiota qualquer em meados de 90, definia-se aquilo que era um ‘doer’ e um don’ter’ - um ‘fazedor’ ou 

um ‘não fazedor’. Não que este filme sirva de exemplo para qualquer elaboração reflexiva da minha parte, no entanto se 

definir à partida a existência dessas duas tipologias, como por exemplo, um seguidor ou um pioneiro, nunca me poderia 

considerar como uma ‘doer’, tudo isso porque sinto que a ‘teoria’ da minha vida é bem mais densa do que aquilo que o 

realizado, ou levado a cabo, representa. 

Penso sobre tudo e de forma demasiado sobreposta. 

Escrevo, leio e falo sobre tudo e de forma interpelada. 

Sinto-me uma alma torta que jamais se endireitará, e que nos dias bons, pensa estar-se a encontrar e, nos maus, verga-se um 

pouco mais, ao descobrir a falácia em que vive. 

As palavras que escrevo são sofridas e profundamente sentidas. São momento severo, no qual questiono todos os sentidos que 

a realidade (real ou imaginada) se me apresenta. 

A exposição nunca me preocupou muito, assim como tantas outras coisas que pessoas ponderadas como João, ponderaria. 

Como me imagino daqui por 5 anos? Daqui por 10 anos? 
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A mítica pergunta com que consecutivamente terminaram entrevistas de emprego a que fui. Há algo de mais castrador? Não 

consigo pensar nisso. É assumir à partida (ou seja, agora) as condições em que estarei no futuro. Como que um racionalizar 

de algo que ainda não aconteceu e que será construído. 

Ver a vida como um projecto, cansa-me. Torna-me maçadora e sou muito má quando tento pensar demasiado sobre algo de 

muito concreto. Porque tenho um pensamento dissociativo, como há poucas semanas ouvi de quem o sabe. Não penso como a 

maioria das pessoas. É mau? Bom? Não sei, nem quero saber. 

Para mim dizer onde vou estar daqui por 5 anos é meter mãos à obra hoje para que, daqui por 5 anos, esteja onde quero 

estar. Tomar decisões hoje que me coloquem naquele determinado ponto. E como já assumi ao não meto mãos à obra. Não 

sou uma ‘fazedora’, como João nas suas Aventuras. 

Acredito que o que faço hoje é porque me dá prazer e o prazer, neste momento, está-me a comandar a vida. E se deveria ter 

pudor em o dizer, então escrevo-o. 

O jejum de escrita que fiz durante meses, fi-lo porque até há poucos dias não me dava de todo prazer em escrever. E para ser 

sincera, se começasse a escrever há umas semanas, com certeza só eu entenderia o seu sentido. Ou se calhar, nem eu mesmo. 

Não que a minha escrita ‘cinzenta’ seja muito ortodoxa. Recentemente dei por mim a justificar o meu afastamento da escrita 

como uma necessidade de me ‘limpar’, ou de limpar a minha escrita de pressupostos que parecera assumir anteriormente. De 

facto, não ter escrito, foi uma necessidade, mas uma necessidade quase que fisiológica. Como que se me fosse impossível pela 

falta de prazer que essa produção de traria. E a verdade é que tentei. Mas vi-me quase que pegar na carga que largara em 

Julho para a transportar para o agora, como se estes meses que passaram não tivessem sido tempo. 

Tempo implica orientação, implica direcção. A direcção que tomo agora parece-me mais fria, mesmo morna, porém mais 

pura, sem preocupações com a imagem, porque essa deixei de ter necessidade de cuidar. O prazer hoje comanda-me. E será 

com prazer que alavancarei com a minha tese de doutoramento. Com as questões fundamentais que determinarei. Hoje não 

quero mais pensar que tenho que pensar nos 5 anos que tenho pela frente. Hoje quero pensar em hoje e nas possibilidades que 

tenho hoje pela frente. Na combinação do melhor que consigo dar de mim com o melhor que se me apresenta, sem postiços e 

burilados. 
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E assim, dou uma passada que é com prazer que é dada e que, para que a tivesse dado, teve de se esperar pelo momento certo. 

Gostaria de ser mais como João. 

Mas sou Inês. 

- 

23-25 Novembro, 2013 

Sentada no Costa, na renovadíssima Praça de Lisboa – sendo que de praça, hoje não terá nada, olho através da vitrina o 

fragmentado céu, como um rasgo que se abre sobre mim, de forma surreal. O seu azul está vivo e hoje sentia-me bem.  

Encostada naquele sofá demasiado mole para a minha lombar magoada, ‘vigiava’ o segurança que atravessava o espaço, de 

um lado ao outro e do outro ao lado, de forma lenta e atenta.  

Algo soava artificial, deslocado, estranho. Era como aquele personagem ali não pertencesse. Disse bem alto “Estou 

confusa!”. João, do outro lado da mesa retirou os olhos do smartphone e olhava-me com ar estranho, como se estivesse a 

dizer o maior disparate do mundo. Se também eu estivesse de olhos postos pelas redes sociais e de repente ouvisse tal 

expressão, também eu faria a mesma cara, quem sabe. Mas a estranheza manteve-se daí em frente, assim que me questiono 

quanto à necessidade da existência de vigilância sobre ‘A Praça de Lisboa”. 

Posicionamento político. Recordo aquilo que tantas vezes coloquei e questão há uns meses atrás e a reafirmação contínua que 

fiz, de incapacidade em assumir um posicionamento politico. Seria entender que uma praça não necessita de vigilância, como 

se de um shopping tradicional se tratasse, que me posiciono politicamente? 

Evidente. Nunca sentira ter negado ao longo de tantos anos determinada realidade.  

João, cujo pensamento se encontra nas antípodas daquilo que é meu pensamento, apresenta-me uma checking list à sua 

maneira, com uma série de pontos nos quais identifico de imediato o shopping tradicional e as suas próprias razões de existir.  
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Aquela praça – parece-me evidente a mim – tem a sua potencialidade de constituir espaço de comércio, tal como na sua 

génese. Seria mercado, terreiro, feira ou venda. Espaço de troca, de transacção. Hoje e sempre o será. Não me parece que 

pudesse existir com uma utilidade diferente, sendo que somos tão nostálgicos. Faz parte de nós, Portugueses.  

Diante da CMP foi em anos realizado projecto de conversão daquele espaço público, redesenhando um jardim em praça, 

calçada e espaço aberto, que a meu ver cumpre função de polis. Espaço de discussão, manifestação, encontro, porém também 

de festa, festejo e união. Espaço público, semi privatizado, a meu ver não funciona. Termos um jardim tratado de forma 

exemplar na frente de uma câmara municipal é tornar esse mesmo espaço como principal, como elemento central desse 

mesmo espaço, do seu desenho e da sua função. A possibilidade que hoje temos, por mais que contorcida ou questionada, é a 

de abranger em si homens e mulheres. Uma comunidade. 

Hoje questiono-me que por aquelas bandas do Café na Praça existia em outros tempos vigilância. Não me recordo. Porém, se 

existisse, é como se a realidade para que hoje chamo a atenção não fosse mais novidade e a minha argumentação fosse 

infundada. Caso não existisse, alguns argumentariam que teria sido pela falta de vigilância que se deu a marginalização e 

queda daquele espaço, que na altura era praça, ao contrário de hoje.  

- 

26 de Novembro de 2013 

Tenho estado a pensar porque são para mim os laços familiares são determinantes em mim, na minha forma de ser, na forma 

de encarar a vida e de estar. Se por um lado existe uma extraordinária sensação de apoio e de conforto, por outro, sinto que 

de certo modo foi condicionando as minhas opções.  

‘Condicionar’. Porque será esta expressão tão depreciativa? Condicionar, à partida é ‘dar condição’, tornar algo de 

determinada forma. Influenciar? Exercer influência?  

Uma estrutura familiar é como uma estrutura que segura uma construção. É importante a sua resiliência, a sua solidez e 

durabilidade, mesmo quando exposta a grandes adversidades.  
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Penso mais uma vez no Silo. Aquele grande cilindro oco, completamente estrutural que se segura não só a si, criando um 

espaço interior reservado e impermeável ao que o rodeia mas que segura ainda um espaço exterior ascendente, que lhe é 

totalmente alheio, na realidade, mas que representa e materializa aquilo que é a sua aparência e aquilo que todos veêm. 

Como uma família, ou mesmo como um indivíduo. Como se aquilo que, quem me é exterior apreende, apenas uma fachada, ou 

uma imagem, que me é alheia, na realidade, e que aquilo que contenho em mim seja protegido por essa mesma capa, e que no 

entanto, permite uma passagem tortuosa até mim por alguns outros indivíduos a quem permito uma visita a um interior 

privado. 

Talvez seja isto que tanto me fascina no Silo. Uma capa que encobre um interior privado e acolhedor, que se contrapõe com 

carácter transitório do seu exterior .  

Tomara poder explorar esta ligação poética entre o espaço do silo e o próprio carácter material humano. Esta perspectiva 

similar entre aquilo que este espaço compõe no seu interior e no seu exterior quando colocado em relação com o indivíduo e 

nas suas dimensões individuais, publicas e privadas.  

- 

29 de Novembro de 2013 

Back to Basics 

A análise que faço hoje é a de uma pessoa que precisou começar do zero para retomar a sua própria vida, ou apenas e só, a 

consciência de si. 

Durante um ano vivi uma falácia. Procurei numa actividade profissional encaixar-me nos parâmetros aceites pela sociedade, 

pela vida no interior de uma empresa, de uma marca e dei tudo aquilo que me foi possível, sendo que poucas vezes consegui 

fazer face àquilo que me era exigido.  

A minha desfocalização era tal que, durante um período, procurei não só encaixar-me mas ainda encaixar os afazeres 

‘corporativos’ na minha vida. Enfrentei problemáticas formais e conceptuais de forma sensorial, emotiva e cognitiva, me 
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forma genuína, tal como sempre procurei ser. No entanto, nada daquilo que parecia poder dar como contributo, como mais 

valia, representava benefício ‘corporativo’. Tudo parecia vago, sem sentido, disperso, talvez tal como sempre fui.  

A dada altura o conflito preencheu-me e tornou-se mágoa, perda, oscilação. A constante necessidade de ligar e desligar os 

inputs desgastou-me, ao perceber que não conseguia, apenas sendo eu mesmo, dar resposta capaz àquilo que era uma 

empresa, uma imagem, uma linguagem. Obedecer às premissas que me eram impostas revelou-se como que falso, como se 

precisasse passar para lá dos meus limites, para ser aceite.  

Entendi nesse momento como me custava estar debaixo da norma, de uma cartilha, de regras comuns e ‘corporativas’, de 

forma como nunca imaginara.  

A necessidade de evasão apoderava-se de mim diariamente. Procurava no meu quotidiano formas de fugir àquilo que me era 

ditado. Desvios, que, não sendo eu ao longo de todo o meu dia, encaixava em pequenas formulações, na tentativa de me 

encontrar, de encontrar o equilíbrio que perdera, de cada vez que tentara fazer frente às exigência de um emprego. 

O trauma da perda foi apenas realmente sentido no momento em que me desligo totalmente do espaço que me acolhera ao 

longo de quase um ano. No momento em que finalmente posso deixar de obedecer à cartilha e passar a ser a ‘ave rara’ que 

era aos olhos de quem me rodeava, vejo-me totalmente perdida. Sem identificação. As pequenas formas desviantes 

comportamentais que encaixara nos meus dias, deixam de fazer sentido, porque finalmente posso desligar o input 

‘corporativo’ e ligar o de ‘genuidade’, ou como João frequentemente me aponta, de ‘ingenuidade’. 

A auto-destruição avança, a passos largos para um abismo que nunca na ingenuidade da minha vida vislumbrara.  

Químicos regraram os meus dias, até ao dia (ou à noite) em que esses mesmos quase me ceifaram a existência. Desvio. 

Destruição. Desequilíbrio, perante a ingenuidade de mim.  

Hoje entendo que aquilo que variadas vezes ouço como linguagem corporativa, normas internas ou regras básicas de conduta 

me são tão descabidas que a busca pelo encontro pontual com o cigarro que fumo (ou fumava) à hora do almoço, escondida, 

como uma adolescente de seus pais, foram em certa medida funcionando, sendo que interior e solitariamente, fui buscando 

formas compensação mental, e mesmo física.  
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Regressar à nudez ou à (in)genuidade que trago desde sempre, de um momento para o outro, mesmo que consciente que o 

mesmo se aproximara, desequilibraram as agulhas da minha balança, que deixou de conseguir conter nos seus pratos a 

(in)genuidade que trago, mais o desvio que institucionalizara como compensação à normativa comunitária da vida 

empresarial.  

Como se tivesse necessitado renascer, sem voltar ao útero da minha mãe, volto-me a encaixar na formulação despida que sou 

e recomeço.  

Hoje, sou eu. Ontem, não o era. 

- 

2 de Dezembro de 2013 

João e o Pé de Feijão 

Como que se erguendo aos céus, com caule texturado e ranhurado, estende-se verticalmente até um limite no qual a existência 

é também possível, porém diversa daquela que cá em baixo temos. Uma existência cinzenta como as palavras que escrevo, 

com a frieza de um betão aparente e mal acabado. Cá em baixo, a vida não parece muito melhor. Existe controlo, descrença e 

‘crise’, a variados níveis.  

Limite no qual se deixa de ser absolutamente estrutural, ortogonal, matemático e objectivo e se entra a fundo numa 

formulação orgânica, na qual a aparente estagnação, verticalidade e ordem é tomada pelo movimento que contrapõe a sua 

forma estanque. A espiral que se lhe é cravada, recorda a organicidade de um pé de feijão que ao crescer distende a sua 

rugosidade ao alto.  

Entre o nível dos humanos e o do gigante que lá em cima habita, observo um estado meditativo, no qual nos voltamos para 

dentro e que não se abre a qualquer um. Um estado confortável mas solitário. Tal como quando nascemos.  



 

	  
249 

Hoje ligamos o conforto à existência de outros. Família, amigos, colegas, matéria. No estágio intermédio somos só nós. Eu de 

um lado, tu do outro. Cada um por si, como na gestação de um feto, no interior uterino. Dependente de quem me traz, mas 

inconsciente do mesmo, pela total envolvência serena e morna que nos banha.  

João, sobe e desce. Fala da capacidade da adaptabilidade do Homem, que oscila entre o mundo cinzento do gigante e o dos 

homens tal como ele mesmo. Porém João, que sobe e desce, nunca se deteve na pertinência do estado intermédio, daquele 

onde vivo e do qual desço ao dos humanos, invariavelmente quando um inevitável clic se dá. 

- 

3 de Dezembro de 2013 

À imagem do Homem, ou da Mulher: Sê-lo vs. Silo [versão 2.0] 

Silo é, aos meus olhos, aquilo que pretendo decifrar de mim, a minha posição enquanto pessoa, enquanto racionalidade e 

emotividade.  

A partir de Silo pretendo caminhar até às nuvens, para lá do estado cinzento em que escrevo, e onde o gigante vive e 

encontrar algo novo, que deslinde pertinência, objectividade e reflexão, no entanto realizada numa perspectiva de alguém que 

naturalmente se despe para que permaneça saudável.  

Penso na planta de Sofia e ainda sobre as minhas próprias plantas, aquelas que murcharam ao longo umas semanas negras, 

que passaram ao estado cinzento onde me situava e esmoreceram. Hoje revigoram, tal como eu. Numa ‘reabilitação’ atenta e 

próxima. Tal como elas, as mazelas são parte a partir da qual me ergo, sem possibilidade de alterá-las.  

Tendo Silo do meu lado pretendo ‘sê-lo’ naturalmente e explorá-lo do mesmo modo que eu mesmo me vou explorando, a cada 

dia.  

Não consigo garantir análises estatísticas muito bem formuladas, entrevistas muito bem realizadas e parcerias totalmente 

assíduas. Consigo no entanto assegurar uma entrega de corpo a alma a um projecto que é também de vida, na medida em que 
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o utilizo como análise experimental de mim mesmo, com um delinear de limites, no qual o prazer pela mesma será uma 

constante.  

- 

29 de Junho de 2014 

Projecto de Tese: 2º Ano: Introdução 

Depois de um ano voltado para uma escrita centralizada sobre o conceito de consumo e da monumentalidade dos espaços de 

exposição, democratização espacial e cultural, surge agora a necessidade de condensar todos os conceitos explorados num 

objecto de estudo que se pretende transfigurar entre o shopping, a galeria de arte, a cultura e o desfile.  

Depois de variados conceitos e autores revistos, é proposto um texto que faça a ligação entre aquilo que foi antes explorado e 

aqueles que pretendem ser os estudos de caso desta tese de doutoramento: o Norteshopping e o Silo, no seu cruzamento com 

espaços de comércio e de cultura singulares espalhados pelo Norte do país.  

A forma como o sujeito vouyeur - desde o flâneur, passando pela experiência da ‘deriva’ e o da ‘juissansse’ - se insere e 

entrecruza em ambientes como estes, permitem apreender um espaço denso, por camadas, entre o espectador alienado, ora 

refinado, e o consumidor fruidor, ora angustiado.  

É fortemente revisitada a temática da democratização do espaço, numa viragem entre uma sociedade industrial e o movimento 

moderno, com o surgir de uma sociedade democrática, e mais tarde, destas formulações, quando conjugadas com um 

posterior posicionamento pós-moderno, que vem compor uma panorâmica na qual surgem as grandes superfícies periféricas 

direccionadas para o comércio.   

- 

A alienação da sociedade de consumo, estabelecida por marcas e imagens desconexas, em prol de uma ambiência 

uniformizada, surge aqui como elemento fundamental para repensar a questão do consumo, da cultura, do consumo de 

cultura e do próprio sujeito como consumista e voyeurista; instrumentalizado pela máquina que comanda os novos espaços 
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que se pretendem públicos, porém muito mais alerta para necessidade de ‘refinamento’ deste mesmo sistema, quase que 

exigido pelo próprio ‘refinar’ do sujeito de consumo e de fruição. 

- 

Espaços de grandes áreas, foram-se ancorando muitas das vezes às saídas/entradas das maiores cidades ocidentais, em 

territórios periféricos, onde o solo permanece sem utilização definida, com traços ruralizados e/ou industrializados. 

As últimas décadas de bolha imobiliária e crescimento abrupto dos centros urbanos determinaram quase que o delimitar de 

uma muralha imaginária anual, que determinaram designações que deixaram de ser as de cidade x ou y, mas a de AM, ou 

Área Metropolitana, entendendo-se conjuntos de cidades próximas que funcionam em rede, como metrópoles.  

Estes espaços implementados em grande parte envolvidos por climas ‘pós-guerra’ e ‘pós-revoluções’ verificadas um pouco 

por toda a Europa e EUA, tendo em linha de conta as revoluções de Maio de 68, e em Portugal apenas em 74, vão aglutinar 

um estados antagónicos de êxtase e abstracção, deslumbramento e desilusão.  

Rapidamente, no caso de Portugal, vai observar-se uma onda tsunâmica que engole rapidamente estes espaços de grandes 

superfícies periféricas, no interior de uma grande área metropolitana, que passa a funcionar, também esta como mais um 

elemento de funcional da rede que compõe toda esta malha de que vive a ‘metrópole’.  

Tal como os elementos naturais de ancoragem, os barcos, também estes elementos permanecem assim, colocados de frente 

para o seu porto – nestes casos, muitas das vezes, uma via principal de tráfego acelerado – feitos à semelhança dos outros da 

sua ‘espécie’ e voltados para dentro: todas as suas funções existem no seu interior e instauram-se religiosamente segundo um 

esquema funcional. 

A referenciação, tal como na cidade tradicional, realiza-se para quem se move, de forma a ‘situar’ aquele que está em 

trânsito. Apesar de voltados para dentro, com fachadas muitas das vezes cegas que transmitem a falta de importância da luz 

natural, painéis publicitários referentes ao seu interior reduzem-se ao lado das letras garrafais que ‘nomeiam’ estes espaços, 

consoante a sua localização – Norteshopping, situado de frente para o IC1, estrada litoral-norte de saída do país; 
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Marshopping, situado nas imediações de Leça da Palmeira e de importantes povoações de origem piscatória, também no IC1; 

ou Ferrara-Plaza, de Paços de Ferreira, situado na A42. 

Tendo como origem um estado de industrialização do ocidente, corresponde a um período que como vimos, foi de crescimento 

da cidade tradicional e fixação periférica dos emergentes bairros industriais e do proletariado.  

Do mesmo modo que as grandes superfícies se estabeleceram nestes territórios, também a industria teria seguido a mesma 

premissa, de uso à data indeterminado e fixação em território de fácil expansão.  

Se hoje, numa cidade como o Porto, verificamos a existência dos bairros industriais muito mais a centro do que estes espaços 

comerciais, deve-se a uma tardia revolução militar, mas ainda a um tardio instaurar de uma economia capitalista.  

É deste modo caricato que se ponha de um dos lados noções como a de revolução e capitalismo. Se a localização de espaços 

de grande superfície de comercio em ambientes periféricos, e com condições de vivência melhoradas, poderia de alguma 

forma associar-se facilmente a uma ‘celebração’ do povo, com a sua fácil proximidade ao indivíduo comum, sabemos que 

também estes mesmos espaços, são símbolo de uma economia capitalista.  

A sua aparente monumentalidade, dada pela envergadura da sua estrutura, que como já vimos, referencia o território, 

recorda a imponência dos grandes palácios da Nobreza Francesa, retirados dos seus portões, resguardados de olhares 

indiscretos, ou de palacetes Burgueses Italianos, que esmagavam pela sua força e robustez. Também estes espaços se querem 

encapsular sobre si, porém, ao invés de isolar dos olhares do exterior, pretende condensar no seu interior o olhar e a atenção 

do seu utilizador, sem falhas de atenção. O movimento aqui é inverso, àquele que se observava anteriormente: não pretende 

isolar no interior apenas uma faixa privilegiada da população, e deste ponto de vista mantém-se como símbolo de democracia, 

porém pretende impor sobre os seus ‘livre-utilizadores’, uma ambiência que se isola de desvios de atenção e pontuação 

temporal.  

A sua ‘monumentalidade’ já não se centra na intencionalidade de criar a maior torre da cidade como símbolo de poder - 

como acontecia frequentemente nas cidades italianas – mas de referenciar um território, mas ainda de dissimular a sua 

envergadura, letras garrafais de referência ao local, como se de uma grande tela se tratasse, retirando atenção para a sua 

tridimensionalidade, que com certeza permanece como símbolo de poder, sendo que retém em si uma implícita capacidade 
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financeira, que obrigatoriamente remete para a alienação económica que acabou por se cumprir nos últimos anos, com uma 

economia de mercado, abstracção financeira e contracção do crédito bancário.  

- 

Tal como referido, na origem destes espaços estão momentos reactivos da nossa história ocidental, com guerras, revoluções e 

movimentos de contra-cultura. Envolvidos neste mesmo ambiente, surgem assim com uma intencionalidade marcada de 

romper com um movimento moderno - depurado e centrado no futuro e mantendo um total respeito pelo passado – com uma 

desvalorização da história e das correntes artísticas nas suas singularidades. Ao invés, provocou-se aqui, um conjugar de 

vários elementos de cada fracção histórica num só espaço, resultando num pastiche ou revivalismo, permitindo por um lado o 

acesso geral ao individuo contemporâneo e ainda, uma ilusão de que, esse mesmo acesso geral, determina uma igualdade que 

reclama um estado democrático, em que todos somos iguais, representamos o mesmo e sabemos as mesmas coisas. 

Tendo, por um lado, o acesso geral e democratizado ao espaço de consumo, e por outro, um aparente alienar da condição do 

eu, no qual a minha mesma condição se determina pelo meu poder de compra, ditado pelo espaço de consumo, e que me 

iguala ao outro, é então aqui estabelecida uma aparência na qual, me entendo como pertencente a uma peça constituinte de 

toda uma ‘consciência global’, ou de ‘cultura geral’.  

O que na realidade se observa é um estado total de intersecção e cruzamento de intencionalidade, uso, apropriação, postura e 

necessidade, na utilização do espaço, que cria por conseguinte um escalonamento da condição do seu utilizador, porém 

dissimulada na ambiência criada. 

No interior de um shopping entendem-se cruzamentos vários, entre uma panóplia de indivíduos, de massas, intencionalidades 

e apropriações. Começando por pensar os sujeitos que não possuem ocupação profissional, distinguem-se os reformados que 

religiosamente tomam o seu pequeno almoço neste espaço, que se pretende sempre igual e eterno, como se o tempo não 

passasse, permanecesse igual a ontem e a amanhã, sem envelhecer, tal como o sujeito se pretende, tomando a cada dia o seu 

pão com manteiga e a sua meia de leite. Lêem os jornais, conversam com outros indivíduos nas mesmas condições e 

prolongam a sua estadia por este espaço deslocando-se até ao hipermercado existente em cada shopping, para ler mais 

jornais e mais revistas, na secção de livraria.  
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Por outro lado, o desempregado, ou em aquele que permanece em suspenso à espera que o telemóvel toque à espera de um 

biscate, faz-se deambular pelo espaço, numa passada descomprometida, olhando montras e sentando pontualmente em sofás 

ou bancos semeados por estas superfícies. A sua intenção não é a de comprar, é a de passar tempo, com a certeza de que uma 

intempérie não o levará a procurar abrigo no interior de uma loja. Por estas ‘ruas’ e ‘bifurcações’, não chove, não faz vento. 

É sempre igual. À semelhança do indivíduo que se encontra já aposentado e que busca uma eternização e repetição até ao 

infinito do seu quotidiano, também este indivíduo, permanece num estado contínuo entre o caminho e a espera. A necessidade 

de esperar pelo trabalho que pontualmente surge é neste tempo um contínuo, a sensação de que entre ontem, hoje e amanhã, 

não há rupturas. A ruptura surge apenas quando o telefone toca, que o leva a retirar-se do shopping, e a retomar a sua 

caminhada e espera novamente, no dia seguinte. Ininterruptamente.  

No momento em que estas sujeitos se retiram para o almoço em casa, ditado pelas suas senhoras, surgem aqueles a que 

chamo de ocupantes sazonais. Os funcionários das estruturas – de serviços, como bancos e empresas – que rodeiam 

normalmente estes shoppings, invadem os espaços de alimentação, a “praça da alimentação”, o postiço de praça coberta, 

determinado por um ‘open space’ comum e rodeado de uma mescla infinita de tipologias de alimentação, na maior parte das 

vezes reduzida a um pequeno balcão e a um enorme rótulo que o anuncia. O tabuleiro é o instrumento de maior uso neste 

momento, no interior da superfície comercial. Entre o pedido ao balcão e a busca de um espaço para sentar podem passar 

alguns minutos, até que os primeiros que chegaram, deixem de vago os seus lugares. Aqui cruzam-se diversas tipologias 

populacionais, que porém constituem uma permanência sazonal, que se reduz ao período do almoço.  

No início da tarde, na maior parte das vezes, aqueles que permanecem sem ocupação profissional recorrem ao shopping, 

como uma grande ‘sala de estar’. Entre tomar um café, fazer as compras no hipermercado com as suas senhoras ou 

deambular novamente pelo espaço, é quase que exigida esta plenitude temporal, climatérica, onde tudo flui de forma 

aparentemente natural.  

O grande pico de compras realizadas no interior do Shopping, é por norma, ao final da tarde e é o momento onde o 

cruzamento entre a maior diversidade de indivíduos se faz. A saída do trabalho de quem cumpre horários das 9h às 17h, leva 

a que se recorra ao hipermercado para comprar algo para o jantar, a esta ou àquela loja para comprar uma prenda de 

aniversário, ou fazer a revisão aos saldos.  
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A hora de almoço no shopping nunca se replica à hora de jantar. Já há alguns anos, algumas campanhas têm surgido com 

preços apetecíveis que compatibilizem cinema + jantar, entre segundas e quintas-feiras. Durante a semana observa-se alguma 

dispersão e mesmo ausência no shopping dos seus públicos. O jantar é por norma mais uma opção do que uma imposição 

ditada pela obrigatoriedade de comer perto do local de trabalho. O jantar implica juntar família, implica mais gastos e de 

alguma forma, e quando realizado no interior de um shopping, representa ainda menos qualidade no tempo que se dispensa 

com filhos e conjugues.  

Para além deste aspecto, a revolução imposta pela televisão, estendeu-se até hoje, com ideias como ‘horário nobre’ televisivo, 

aquele no qual as audiências atingem os seus picos, com programas ligeiros e telenovelas que se estendem pela noite dentro.  

Questiono-me muito quanto a esta produção de gentes que oscila entre o passeio aligeirado e quotidiano no shopping e a 

presença assídua do horário nobre da televisão portuguesa.  

O que mais me intriga, são as camadas mais jovens, que absorvem da forma mais directa e passiva a informação que lhes é 

passada. São contudo estas mesmas camadas, aquelas que têm perante si uma maior panóplia opcional de cenários, gadgets e 

apêndices, que exigem de si uma atenção nunca antes tão fraccionada.  

Uma exterioridade em que os espaços públicos se configurem com diversos materiais, vegetação natural,  contacto com os 

fluxos da cidade, ou de pedaços da mesma, é indiscutível a sua importância. Um espaço público que surge como simulacro de 

cidade, do mesmo modo, como a televisão se configura como simulacro de uma cultura, sendo esta geral, global, homogénea e 

ligeira.  

Simulacros entre os quais nos vamos deslocando, atirados de uns para os outros, que procuram reduzir a massa critica ao 

mínimo.  

Recordo-me da forma como alterações no centro da cidade do Porto protagonizaram movimentos severos de reacção 

populacional, que viam a imagem – ou o imaginário criado desta cidade – ser alterado, com novos materiais, novos usos e 

novas configurações. Independentemente da postura tomada, existiu neste momento uma postura reactiva de massa critica, de 

defesa por um espaço que era/é de todos os seus habitantes.  
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No interior de um shopping seria no mínimo caricato que alguém de facto reparasse na alteração de materiais dos seus 

equipamentos, ou da cor dos tabuleiros que todos os dias sempre os mesmos elementos utilizam.  

Quanto à televisão, recordo-me em tempos de um programa de infância que tinha o nome de ‘você decide’. Recordo que talvez 

tenha sido a ultima das vezes que o espectador televisivo supostamente ‘decidiu’ algo – se é que alguma vez o fez –, interveio 

de alguma forma no que era iria em poucos momentos ver transmitido.  

Existem efectivamente as audiências, que determinam a programação televisiva, no entanto é quase de imediato que se 

entende uma forte tendência para uma preferência pelos programas populares, de interacção com o espectador que apesar 

mais passivo se ilude na interacção com o seu apresentador, como é o caso dos programas da manhã e dos da tarde dos fins 

de semana, que procuram fazer uma síntese eclética e pastiche daquilo que é a cultura popular portuguesa em cada canto do 

seu território.  

É um oscilar constante entre simulacros, e mesmo sentados nos sofás de nossas casas nos vemos envolvidos em formulações 

postiças de realidade. E quanto menos questionável melhor.  

É assim também o shopping. Nele vemos e revemos uma formulação repetitiva e constante na relação entre os espaços. A 

necessidade que cada um de nós tem em pensar e repensar o seu percurso praticamente não existe. É tudo realizado de forma 

automática. Os WCs surgem de x em x metros, em cada bifurcação temos escadas rolantes e elevadores que deduzem ao 

mínimo e esforço na deslocação e que anulam a ‘promenade architectural’ do Modernismo, demarcando um tempo que 

passada a pós-modernidade, vive nos tempos dos hipers. Hipermercados tal como ‘hipermodernidade’. A necessidade de 

tempo para a apreensão de um espaço em particular, para uma formulação específica ou vaga, que permita desenvolver 

massa critica, comprime-se com a existência de mecanismos que aceleram a nossa mobilidade autónoma. 

A necessidade será a de fugirmos em constante a esta formulação que nos é dada a troco de nada, que nos entra pelos olhos e 

manipula a nossa memoria e cognição. A ficção da TV, o cenário definido no interior do shopping; é tudo calculado ao 

mínimo pormenor, e o risco que corremos em ser mais 1 número, uma marioneta cujas acções estão já predeterminadas por 

um cenário pré-concebido.  
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Uma atitude voyeur, na qual consiste uma observação assumida, é também a de deambular e de se fazer ver pelas galerias 

comerciais que compõem estes espaços. A possibilidade de se ver é automaticamente e quase a de existir, a se ter a 

oportunidade de ‘ser’ igual ao outro que também de desloca pelo mesmo caminho, porém muitas das vezes com posturas e 

apropriações diversas.  

- 

O shopping tem vindo a representar uma forma dissimulada de clímax da sociedade democrática, no que toca à sua 

espacialidade e ainda e principalmente ao conhecimento, à ‘cultura geral’, que por imediato se torna aquilo a que apreende 

nas montras e nos grandes painéis publicitários, ou nas televisões espalhadas por aqui e ali, aludindo a um conjunto, a um 

estado comum, que me identifica com o outro, que é ‘igual’ a mim, na medida em que ‘sabe tanto quanto eu’. 

Este espaço de ‘democracia’,  é tão simulação de cidade, como dissimulação do controlo que lhe está adjacente. A ideia que 

hoje quase representa ‘dado adquirido’ de que eu me identifico com o outro e de que, em conjunto, correspondemos a uma 

formulação homogénea quanto à ‘possibilidade de ser’ de que falava, é uma falácia, quando nos deparamos com uma 

condição em que somos ‘politicamente’ e ‘democraticamente’ livres, mas que porém, naquele espaço público, que replica 

tantos outros lá fora, se manifesta uma mescla tão mais diversa do que aquela que se observa por determinadas ruas ou 

praças por certas zonas das cidades, muito mais voltadas para uma unificação populacional e aí sim, de total identificação 

com o próximo. No Shopping, a aparente identificação surge de um isolamento em relação ao outro, que não serve, como na 

praça tradicional, para comentar a novela da noite anterior, regatear preço do peixe ou da fruta ou noticiar quem engravidou 

ou quem morreu. No shopping cria-se uma bolha em torno no seu visitante que se torna intransponível, como que 

representasse um empolar do espaço pessoal de cada um dos indivíduos que pretende, se possível, entrar e sair sem ter de 

quebrar a horizontalidade desse espaço, a sua organização linear, o percurso automatizado até à loja desejada ou o 

quotidiano que a dada altura se estabeleceu, sem surpresas e sem imprevistos.  

Esta questão do espaço ‘democrático’, é evidentemente questionado ainda quando pensamos todo o sistema montado por 

detrás do espaço visível. O estado controlado e estabilizado que se apreende provém de uma máquina de videovigilância, 

complementada por alguns elementos que se diluem pela multidão. Seres humanos, que como numa rua em dia de 

manifestação popular, recordam elementos da polícia, prontos a manter a ordem e a pedir reforços, se necessário. Neste 
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Shopping, esta figura não é tão marcante. Como dizia, quase se dilui por entre os outros transeuntes. A ideia não é a de 

afugentar, a de recordar a ordem e a necessidade da mesma, mas apenas dar apoio ao sistema de videovigilância, com 

pequenas e pontuais manifestações de ‘existência’.  

Na praça ‘popularizada’, observa-se a um estado ainda purificado daquilo que é o conhecimento e cerne de um povo. As 

contaminações daquilo que se assume e aclama facilmente de ‘cultura geral’ e que nos coloca a todos no mesmo – ilusório – 

patamar de conhecimento. O saber é aqui direccionado, representa um nicho populacional e os seus costumes. Aqui sim, a 

democracia espacial é plena, quando partilhada pelos seus semelhantes. À primeira vista, quem de fora chega, não é visto 

desde logo como pertencente a este mesmo sistema. É necessário e certo distanciamento ‘hierárquico’ cognitivo que venha a 

permitir a aceitação por parte de todos.  

A gentrificação, utilizada tantas vezes como manobra para a alteração de habitantes e costumes de determinados pontos da 

cidade tradicional, não chega a estes sistemas sociais e democráticos, que montados pelos seus próprios utilizadores, formam 

uma malha densa que quebra apenas com a falta de vitalidade – falecimentos ou movimentos migratórios. 

No shopping, nem de gentrificação se fala. No shopping, o que se observa, é um pedaço simulado de cidade, planeado de raiz, 

correspondendo quase por completo ao zonamento Moderno. Porém, sendo planeado de raiz como espaço ‘público’, surge-

nos aqui inevitavelmente uma mescla populacional, que não possui, de todo, uma traça popular ou conhecimento singular. 

Reina a imagem e a deriva. 

- 

Tendo como ponto de partida o silo, torna-se difícil trocar por palavras aquilo que se pretende analisar. Estudar o Silo é 

necessariamente estudar o Norteshopping; o fascínio deste espaço encontra-se irremediavelmente ancorado à peça que lhe dá 

existência. 

A distinção que possui, que se anula para o exterior e se agrava marginalmente no tratamento da sua comunicação, seguindo 

as pisadas de uma ancoração periférica e também marginal, quando assumido como espaço cultural e contrapondo-se com o 

espaço de lazer, fetiche, de associação capitalista e contornos pós-modernos que define a ideia de shopping.  
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Uma formulação sociológica será necessariamente tida em conta, nomeadamente na leitura deste local como espaço de 

excepção, porém e ainda, como elemento ‘revelador’. (O professor Vítor Martins falava-me deste conceito no passado dia 10 

de Maio, aquando da apresentação à turma, marcando um revisitar a Bourdieu.) Esta dimensão surge ao entendermos este 

espaço nos seus contornos sociológicos, no seu papel enquanto elemento que despoleta dinâmicas, responsável por ‘revelar’ 

questões de condição social e inter-relações entre estratos económico e culturais.  

Do mesmo modo que Bourdieu evocava a sociologia ou o sociólogo como ‘revelador’ para as outras ciências, possuindo 

confrontos mais críticos e visíveis, devido a uma impossibilidade de ignorar a não resolução de problemas, aqueles que outras 

ciências podem dissimular ter resolvido, também este elemento entra assim numa dimensão ‘modelo’, onde se poderá 

configurar como espaço de análise como ‘revelador’ perante outros espaços de ‘galeria’ ou de comercio. Também retirado de 

Bourdieu, a ideia de que texto e contexto se cruzam na interpretação deste lugar, como forma visível e palpável, porém 

inevitavelmente contaminado de uma herança pós-moderna, com traços capitalistas, que servem ainda para dar conta de uma 

representatividade na qual o estudo de uma peça representa ou retrata uma singularidade única, servindo para um deslindar 

de dimensões à partida não apreendidas. Silo como campo, ‘campo cultural’, onde texto e contexto constroem determinada 

condição e onde agente(s) e instituição(ões) produzem, reproduzem e difundem conhecimento (Sonae, Norteshopping, Nuno 

Sarmento?).  

A ideia de que este espaço expositivo se relaciona de forma subtil com toda a estrutura em que pousa, como elemento 

dissimulado, sobre simulacro de cidade, que permite que lhe dêem existência, porém, que corta tanto quanto possível a sua 

relação com a sua origem. 

O que representa este espaço? O que é (na realidade) este espaço? Silo pode ser uma outra coisa que não o ‘espaço cultural’? 

Que representatividade alternativa poderia este ter, que se relacionasse de forma mais franca e directa com quem por lá 

anda? 

E o shopping? Que espaço é este onde todos vamos e onde representamos todos papeis tão diversos?  

As questões políticas, de cidadania e poder transfiguram-se. É aqui observado um contexto no qual o acesso ao espaço que se 

consideraria no passado ‘privilegiado’, mais democrático à primeira vista.  
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Um espaço com condições de salubridade, habitabilidade, mobilidade extraordinárias. É um espaço de todos. A ‘globalidade’ 

impõe-se e generaliza-se. Porém, à medida que estes espaços se democratizam e passam a fazer parte de um quotidiano 

transversal, outros ‘espaços’ se tornam ora marginais, ora de ‘privilégio’. Dimensões alternativas como redes sociais, são 

‘sitios’ de privilégio, onde ainda não é uma generalidade que os usam, nomeadamente indivíduos que entendem ainda com 

alguma ingenuidade o espaço de shopping. Dimensão de estar e ser (como na língua inglesa se cruzam no verbo ‘to be’) 

trazem até ao indivíduo comum um entendimento de que o estar e participar de uma celebração do hoje e do agora, da 

compra e do mecanismo publicitário, é condição também esta de ser. O individuo concretiza-se fazendo parte destes espaços e 

entendendo-se participante de um sistema de espaços geridos pelo conforto. (+conforto-dúvida+acomodação-

questionamento) 

O poder executa-se hoje de forma dissimulada. Dá-se ao indivíduo a liberdade de habitar espaços nunca antes de tão grande 

conforto, espaços estes que se configuram numa linguagem próxima da de espaço comum, e portanto de espaço público. O 

poder está no controlo que se tem sobre os indivíduos (mais ou menos conscientes desta sua condição), através de uma 

máquina publicitária montada com o intuito da venda e o de circuitos fechados de vigilância, que asseguram a aparente 

serenidade vivida.  

Se antes os símbolos de poder mais incisivos se apresentavam de forma mais clara e directa possível, sem espaço para 

questionamentos e más interpretações, hoje é oferecida uma sensação de poder e de liberdade de escolha, muitas das vezes 

ilusórias, implicando sistemas bem engendrados na estruturação de uma máquina capitalista bem oleada.  

O irromper de uma sociedade democrática implicou, no mundo ocidental, o estabelecer deste sistema capitalista montado 

através da economia de mercado que lhe deu forma.  

Servirá esta tese para questionar aquilo que hoje se entende por cultura, percebendo noções delimitadoras de uma ‘cultura’ 

definida por um povo, a ideia de cultura geral, originária deste estado generalizado de poder, liberdade e igualdade, que me 

lembra o mote da Tomada da Bastilha, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A Revolução Francesa demarca-se na história 

europeia como momento de aclamação dos direitos humanos e de reacção embrionária de um modelo democrático. Fazer a 

comparação com o mote que desta revolução com o de uma cultura emergente capitalista, é entender uma importante 

alteração entre a imposição de um ‘ideal’ e o ‘desfazer’ de ingenuidades que se observa na sua realização.  
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Todos nos sentimos à vontade para falar de tudo. O fenómeno Google veio ditar um acesso também generalizado ao saber. 

Um saber que se atinge não implicativo de mobilidade física. A falta de conhecimento que se observava antes desta 

generalização das TI, vem ditar que o cidadão comum já não se encontra excluído do olhar da Monalisa mesmo não tendo 

nunca visitado o Louvre; que qualquer um conhece aquilo que determina os contornos da nano ciência ou das situações 

politico-regiliosas no oriente, e que, ainda, já não se encontra preso apenas a uma programação televisiva, mas que pode, por 

si só utilizar os media não só como ‘espectador’, mas como ‘utilizador. Este espectador activo, que vai puxando pelo fio do 

novelo até onde quer, vai ainda poder navegar sem limites sem ter de sair do sofá em que está. 

De qualquer forma, este achatamento geográfico e cultural que se encontra aqui implícito, promove ainda a ideia de que 

conheço o mundo, sem o conhecer. Melhor, que não o preciso conhecer, no sentido da visitar, para efectivamente o conhecer.  

Texto e contexto, novamente, como na definição de ‘campo’ para Bourdieu, pode ser aqui aplicado, percebendo o ‘virtual 

known’ como texto, e a sua densidade apreendida no seu vivenciar, com tensões sociais, sensações cognitivas de perigo ou 

conforto e de apelo aos sentidos, como cheiros, paladares ou o toque de um pé descalço num prado da Escócia, como 

contexto.  

A singularidade de um espaço que se diz cultural e que se reveste de ‘texto capital-democrata’ reside na sua análise 

contextual, na leitura do ‘poder’ exercido por cada um dos seus agentes, na sua relação entre si e na relação com o que se 

encontra fisicamente fora, e que porém contamina, condiciona, dá ‘contexto’ bidireccional. 

- 

Pretende-se observar o Silo + Norteshopping, analisando as relações sociais de poder que existem em ambos os espaços, e 

comparando-os nesta dinâmica ‘hierárquica’ com outros modelos de análise.  

São seleccionados dois modelos de análise: o primeiro, situado no interior da cidade tradicional, Miguel Bombarda e as suas 

galerias, com a análise da ‘paródização’ da rua como democratização do espaço da arte, e o segundo, situado numa ‘cidade 

satélite’ situada a Norte do pais e ainda com um forte traçado rural, como modelo de ‘migração sensorial’, representativa de 

uma mutação de costumes, entre a ruralização e o desfile.  
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Manifestações de poder originárias de uma sociedade democrática, que como referi anteriormente se mascaram numa 

abertura espacial ao indivíduo comum, e que, conjugadas com a revolução tecnológica, demarcada pela reconversão do 

‘espectador’ em ‘utilizador’, provocam um empolar de uma sociedade mais activa, nomeadamente no delinear de uma nova 

ideia de cultura, a de pertencer a uma cultura ‘geral’, de ‘senso comum’.   

Os(1+1)+2 modelos propostos, dão corpo a uma análise que se propõe debater entre os contornos emergentes do conceito de 

‘cultura’ e as relações sociais de poder existentes em cada um destes espaços. 

- 

Pretende-se utilizar os modelos de análise propostos para desenvolver um estudo comparativo cuidado que catalogue o estado 

actual dos espaços públicos contemporâneos, analisando o campo de forças, tensões e dinâmicas existente em cada um deles.  

Tendo sempre como ponto de partida uma análise ao espaço através do espectro sócio-cultural , parte-se de elementos com 

uma dimensão comercial forte, assumindo o forte papel económico que hoje os espaços contêm.  

Foram escolhidos (1+1)+2 modelos representativos de diferentes dinâmicas sócio-culturais, fundamentais no entendimento de 

distintas camadas de apreensão, que se concretizarão através de um ‘mapeamento das relações sociais de poder’ que em cada 

um dos elementos existe.  

Através da observação e vivenciação dos espaços, será possível: 

1º Através dos sentidos, apreender diferentes tipologias de espaço – comercio ou serviços, loja ou galeria, cabeleireiro ou 

correios – bem como publicidades e marcas, exteriores à montra de cada um dos espaços. Nesta fase pretender-se-à entender 

o número e o tipo de publicidade, sendo um cartaz publicitário, ou vendedor, que procura personalizar essa mesma 

publicidade. 

2º Fazer o cruzamento entre aquilo que foi apreendido e os ‘agentes’ económicos ou culturais que cada um dos espaços 

implica. Este cruzamento servirá de alguma forma para entender uma hierarquia social de poder, cruzando publicidade com 

agente e medindo o peso de cada um dos elementos no campo visível. 
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3º Partir para um questionamento sensorial e cognitivo de avaliação de cada um dos agentes, que muitas das vezes se diluem 

numa dimensão ‘invisível’ ou dissimulada do que é apreendido. (Por exemplo, no shopping, a entidade promotora passa 

despercebida, apesar de ser esta que ‘controla’ todo o dispositivo) 

4º Através de uma escrita quotidiana, que representa instrumento a partir do qual construo pensamento, pretende-se realizar 

uma reflexão sistematizada da estruturação dos ‘novos espaços públicos’ como elementos de cultura social. Pretende-se aqui 

definir um ‘campo’, dentro daquilo que se poderá entender como ‘campo cultural’, sendo que se sobrepõe, nos dias de hoje, a 

‘campo económico’, com ‘contexto’ demarcado por pré-existências, envolvências e traças culturais em cada um dos 

elementos.  

5º Paralelamente à escrita, conversas com orientadora, co-orientadora, e agentes destes espaços, serão fundamentais na 

busca de conceitos a desenvolver. 

6º Silo será tido sempre como ponto de referencia na estruturação da investigação, tendo-o como ‘revelador’ social de 

procura cultural esporádica, assídua, sazonal ou pontual na construção de uma identidade cultural actual, aquela que cruza 

uma ‘cultura geral’ com uma ‘erudita’ mas também ‘marginal’, que se exclui e se pretende exclusiva.  

7º O modelo de análise ‘satélite’ não se encontra definido, sendo que ficará entre o Ferrara Plaza em Paços de Ferreira, o 

Centro Comercial Continente da Lixa ou o Bragança Shopping (dependendo de por onde a minha vida passará nos próximos 

meses). 

8º Em Dezembro existirá uma primeira versão draft da tese, com índice e capítulos definidos. Em Maio do próximo ano, uma 

segunda versão mais completa e definida estará composta. Em Setembro a tese estará finalizada. 

- 

O desenrolar proposto, surge no enquadramento de conceitos desenvolvidos ao logo do ultimo ano, através de percurso entre 

pensamentos muito próprios, divagares, confusos e incertos. Nesse período, o entendimento daquilo que pretendia estudar 

parecia muito mais delineado.  
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Ao entrar nas temáticas que pretendia desenvolver, os conceitos afunilaram-se, buscando raízes para o conceito de consumo, 

originando inevitavelmente o emergir de uma sociedade democrática, dominada pela economia de mercado que se instalou, 

mas ainda aprofundando ideias que tocara de forma ténue anteriormente, como a de ‘promenade architectural’, ‘flaneur’ ou 

‘juissance’.  

Referências a espaços expositivos, nomeadamente a rua de Miguel Bombarda, fez-me entender a sua similaridade com um 

próprio espaço de comercio temático, à semelhança daquilo que se observa no interior de diversos corredores de shopping.  

Protagonizou-se um amadurecer de ideias. Como que um ‘eleger’ daquilo que quero desenvolver. Do que interessa e do que 

não interessa.  

A dimensão política vai dominar assim os meus pensamentos, estes muito mais focalizados agora, e preparados para um ano 

em cheio. 

- 

22 de Maio 15 

(sobre a política) 

Em pequena gostava de pensar que a ‘direita’ era assim apelidada por causa das mãos direitas dos homens, cheias de calos e 

de força, à semelhança do punho serrado do meu pai que embatia sobre a mesa de quando em vez, como se um martelo de juiz 

se tratasse. 

Essa analogia completava-se quando associava a ‘esquerda’ ao lado esquerdo do meu corpo, de onde sentia as batidas 

frenéticas do coração. 
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Tabela I 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo Desconheço Desconheço 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim 

Constantemente ou mais 

do que 1 vez por 

semana 

Já ouvi falar Silo - - 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo discreto interessante 

Sim Todos os meses Já ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo Difícil Escuro 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo curvo peculiar 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Nunca Já visitei 1 ou 2 vezes - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo inesperado cilíndrico 

Sim Todos os meses Já ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo Difícil Interessante 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo - - 
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Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo discreto belo 

Sim Todos os meses Já ouvi falar - pouco visível nunca visitei 

Sim 

Constantemente ou mais 

do que 1 vez por 

semana 

Já ouvi falar Silo Cultural Estimulante Intimista 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo pouco explicito interessante 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes 
Silo-Espaço 

Cultural 
Singular Acolhedor 

Não Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar - mau - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes silo disfarçado apelativo 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo discreto escuro 

Sim Todos os meses Já ouvi falar -   

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes SILO escondido surpreendente 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes silo cultural indiana jónico intimista 

Sim Todos os meses Já ouvi falar - - - 

Não Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo Fraco Pobre 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo Perigoso Cilíndrico 

Sim Todas as semanas Nunca ouvi falar - - - 
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Sim Todos os meses Já ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes - mau interessante 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes silo camuflado frio 

Sim Todas as semanas Já ouvi falar silo difícil rústico 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Já ouvi falar - péssimo - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Visito frequentemente PromoFans Diversificado Acolhedor 

Sim Outra Já visitei 1 ou 2 vezes Silo razoável interessante 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo - - 

Sim Outra Já ouvi falar SILO - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim 

Constantemente ou mais 

do que 1 vez por 

semana 

Já ouvi falar silo lindo lindo 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Já ouvi falar Silo auto Estranho Souto moura 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todas as semanas Já visitei 1 ou 2 vezes silo escondido curioso 
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Sim Outra Já visitei 1 ou 2 vezes Silo Escondido Subaproveitado 

Não Nunca Já ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Visito frequentemente Silo escondido frio 

Sim Outra Outra - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes 
Silo espaço 

cultural 
labiríntico inacessível 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes silo confuso redondo 

Sim Outra Nunca ouvi falar - Impossível Vazio 

Sim Todos os meses Já ouvi falar - - - 

Sim Outra Já visitei 1 ou 2 vezes Silo Escondido escuro 

Sim Todos os meses Já ouvi falar - - - 

Não Outra Já ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo perigoso minimalista 

Não Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Já ouvi falar Silo escondido - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo estranho - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo Auto singular particular 
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Sim Todos os meses Já ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar Silo - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Já ouvi falar Silos - - 

Sim Outra Já ouvi falar Silo confuso - 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim 

Constantemente ou mais 

do que 1 vez por 

semana 

Já visitei 1 ou 2 vezes Silo Difícil original 

Não Nunca Já ouvi falar - - - 

Sim 

Constantemente ou mais 

do que 1 vez por 

semana 

Já ouvi falar Silo escondido - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo inovador interessante 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar fnac simpático sim 

Sim Outra Já visitei 1 ou 2 vezes Silo Secundário Expositivo 

Sim Outra Já ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo cultural difícil amplo 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Não Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Já visitei 1 ou 2 vezes silo - - 
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Sim Outra Outra Silo Escondido Interessante 

Sim Outra Já visitei 1 ou 2 vezes silo difícil tijolo 

Sim Todos os meses Visito frequentemente Silo Desapercebido Agradável 

Sim Outra Visito frequentemente FNAC Razoável Prático 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Já visitei 1 ou 2 vezes 
Espaço Cultural 

Silo 
pouco evidente dinâmico 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo - - 

Não Outra Já ouvi falar - -  

Sim Outra Já visitei 1 ou 2 vezes - - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Não Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Nunca Nunca ouvi falar - - - 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todas as semanas Visito frequentemente SILO simples prático 

Não Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todas as semanas Visito frequentemente SILO simples prático 

Sim Outra Já ouvi falar silo - - 

Sim Todos os meses Já ouvi falar Silo Invisível - 
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Sim Outra Já ouvi falar silo - - 

Sim Todos os meses Nunca ouvi falar - - - 

Sim 

Constantemente ou mais 

do que 1 vez por 

semana 

Já visitei 1 ou 2 vezes Silo escuro frio 

Sim Outra Nunca ouvi falar - - - 

Sim Todos os meses Já visitei 1 ou 2 vezes Silo Difícil Fechado 

Sim Outra Já ouvi falar Silo Misterioso Não sei 
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Tabela II 

Legenda:  

‘i’: ilegível 

‘s’: sozinho; ‘f’: familia; ‘ac’: amigos ou colegas; ‘--‘: especificou nomes. 

‘a’: assíduo; ‘vss’: visita shopping combinada com visita silo; ‘ds’: dias de semana; ‘fds’: fins de semana. 

‘G’: Gosto; ‘NG’: Não gosto. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Data idade M/F Cidade Profissão 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 N s S N ‘mesura’ vss s S S 
G: 

convívio 
27.11.14 73 M Matosinhos 

Bancário 

reformado 

3 N - S N ‘relativa’ vss s I I - 27.11.14 50 M Porto Fotógrafo 

4 N f S S 

‘talento; 

técnica; 

estética’ 

vss f S N 

G: 

espaço e 

exposições 

28.11.14 44 F Valongo Professora 

5 N f S N 
‘muito 

importa.’ 

vss 

fds 

s 

f 

ac 

S S G: arte 29.11.14 34 M Porto - 

6 S f N N ‘muita’ - f S I 

G/NG: 

escadas 

assustam 

29.11.14 10 F Porto Estudante 

7 N f S S ‘paixão’ vss f S S - 30.11.14 52 F Porto Professora 

8 S f N N ‘crucial’ vss f S N - 30.11.14 34 M Coimbra Eng. Inf. 
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9 S f S N - vss - N S - 30.11.14 33 F Viana do C Economist 

10 S - S N 
‘aguça a 

percepção 
- - N S 

G: espaço 

intrigante 
30.11.14 29 F Porto Estudante 

11 S f S N 
‘legado 

eterno’ 
- - S S - 30.11.14 25 F Matosinhos 

Relações 

Públicas 

12 S a N N - - ac S S - 04.12.14 19 F Maia Estudante 

13 N a S N transmitir vss 
f 

ac 
I S 

G/NG: 

original; 

não mt 

dinâmico 

04.12.14 18 F Matosinhos Estudante 

14 S a N N - - ac S S - 04.12.14 19 M Aveiro Estudante 

15 S a N N - - ac S S - 04.12.14 18 M Gondomar Estudante 

16 N f S N 

inspiração 

cresci/ e 

cultura 

a 

vss 
f S S 

G/NG: 

encontro; 

shopping/ 

consumo 

05.12.14 20 F Maia Estudante 

17 N f S S 
Desenvol/ 

do gosto 

a 

vss 

ds 

s 

f 

ac 

S S 

G: 

Pintura e 

ambiente 

05.12.14 24 F Maia 
Educadora 

Infância 

18 N s S N toda 
vss 

ds 
s S S 

é tudo 

belo 
05.12.14 46 M Porto Pintor 

19 N s S N vaidade 

a 

vss 

ds 

fds 

s 

ac 
S S 

espaço 

conforto 
05.12.14 47 M Porto Marinha 
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20 - - - - - - - - - - - - - - - 

21 N s S S questio/ a s N N 

espaço 

diferente 

conforto 

06.12.14 23 F Porto 
Artista 

Plástica 

22 N s S N cultura a s S I 
fácil 

chegar 
09.12.14 64 M Porto Eng. 

23 N a S N total vss ac S N 
> obra 

Souto M. 
08.12.14 30 M Porto Advogado 

24 N s S S faz parte 
vss 

ds 
s S I arq. 11.12.14 60 M Porto pre-refor. 

25 S f S N relevante - - S S 

G: 

misterioso 

(filme) 

13.12.14 38 F Matosinhos economist 

26 S f S S eu amo - f S S bonito 13.12.14 42 F Porto economist 

27 N s S S 
razão de 

viver 
vss s - I 

G/NG: 

Arq.; 

shopping 

16.12.14 62 F Porto Eng. Civil 

28 S s S N really big - s S S - 16.12.14 38 M Porto Artist 

29 N f S S é grande 
a 

vss 
f N S 

novos e 

bons 

artistas 

15.12.14 18 M Porto Estudante 

30 S f S S 
forma de 

expressão 
- ac S N 

espaço 

inspirador 
18.12.14 50 F Porto Ed. Inf. 

31 N a S S riqueza - ac S I agradável 18.12.14 67 F Matosinhos Ref. edp 

32 - - - - - - - - - - - - - - - 
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33 - - - - - - - - - - - - - - - 

34 N s S N 
tudo é 

arte 
a s I I 

G: 

existe 
20.12.14 19 F Matosinhos Estudante 

35 N f S N 
mt 

importa. 
vss s S S 

esp.difer. 

e 

interessant 

20.12.14 45 M Maia Fotógrafo 

36 N s S N comunica. vss s S I arq. 20.12.14 24 M Matosinhos Arquitecto 

37 - - - - - - - - - - - - - - - 

38 N f S N ficção - ac S I - 20.12.14 27 F Estrangeiro Estudante 

39 N f S N explorar - - S N 
G: 

shopping 
20.12.14 28 M Estrangeiro Economist 

40 - - - - - - - - - - - - - - - 

41 S -- N N - - - S S único 10.01.15 25 M Maia Estudante 

42 N f S N mt imp. vss f S S esp. inter. 09.01.15 39 F - - 

43 S f S N agradável - - S N G: shoppi - 37 F Porto Estudante 

44 S f N N inexplicáv - - S S gratuito 13.01.15 19 F Porto Estudante 

45 S f S N s/ funda/ - - S N gratuito 13.01.15 18 M Gaia Estudante 

46 S -- S S total - ac N N 

possibili// 

da arq c/o 

suporte 

15.01.15 36 M Coimbra 
Artista 

Curador 

47 * S f S N 
conheci/, 

cultura 
- f S S 

espaço 

combina 

c/ a arte 

17.01.15 58 F Guimarães Professora 
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48 N s S N 
Beleza e 

vida 
vss s S S 

espaço 

agradável 

p/ expos. 

17.01.15 46 F Gaia 
Assistente 

Técnica 

49 N - S S Muita a 
f 

ac 
S N 

oportunid. 

p/ a arte 
18.01.15 60 M Porto 

Artista 

Plástico 

50 - - - - - - - - - - - - - - - 

51 S f S N Beleza fds f S N discreto 19.01.15 50 M Matosinhos Professor 

52 S c S N memória - - S N inspirador 19.01.15 20 F Seia Estudante 

53 N a S N 
n cabe na 

linha 
- ac S S 

G/NG: 

agradável 

escondido 

10.01.15 21 M 
Sta. Maria 

da Feira 
Estudante 

54 N 
a 

c 
S N 

desenvol 

sensibili/ 
- ac S I 

G: grelha 

cilíndrica 
19.01.15 21 M Porto Estudante 

55 N a S N depressão - - I N frm e esp. 19.01.15 20 F Caminha Estudante 

56 N a S N cultura - ac S N agradavel 19.01.15 20 F Leiria Estudante 

57 S f S N beleza - 
f 

ac 
S I 

G: esp. 

dif. junto 

shopping 

23.01.15 18 F Porto Estudante 

58 S f S N mt imp - ac S S 
G: 

shopping 
23.01.15 19 M Gaia Estudante 

59 N s S N 
alimenta 

esprito 
vss s S S 

unico e 

belo 
31.01.15 55 F Porto Escritora 

60 N s S N especial ds s S I 
respira 

arte 
31.01.15 55 F Porto 

Historia- 

dora 

61 S f S N - - - S - esp bem 01.02.15 - - Matosinhos gestor 
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aproveitad comercial 

62 N f S S - vss f I S exposições 01.02.15 60 F Matosinhos emp escrit 

63 - - - - - - - - - - - - - - - 

64 - - - - - - - - - - - - - - - 

65 - - - - - - - - - - - - - - - 

66 N a S S sonho ds s S S 
forma de 

divulgaç 
05.02.15 32 M Porto 

Designer 

Gráfico 

67 N a S N educaçã ds ac I N 
esp p/ a 

arte 
05.02.15 31 M Porto 

Artista 

Investigad 

68 S f S N muita - f - - - 05.02.15 6 M Porto Estudante 

69 S f S S 
é elevado 

faz parte 
- - S S 

pode 

dinamizar 
05.02.15 - F Porto Economist 

70 - - - - - - - - - - - - - - - 

71 - - - - - - - - - - - - - - - 

72 N s S S 
apresent a 

vida 
- s I I i 07.02.15 39 M Lisboa 

Analista 

TI 

73 - - - - - - - - - - - - - - - 

74 - - - - - - - - - - - - - - - 

75 S f N N relativa - f S S NG: Shop 15.02.15 60 F Valongo TOC 

76 - - - - - - - - - - - - - - - 

77 S f S N - - - S S G: difer. 24.02.15 22 F Sta. Mª Fei Estudante 

78 S f S S 
> do que 

o espaç. 
- - I S - 24.02.15 21 M 

Castelo de 

Paiva 
Estudante 



 

	  
17 

79 - - - - - - - - - - - - - - - 

80 N s S N toda - f S S 
satisfaz a 

vista 
05.03.15 38 M Braga Soldador 

81 S s S S 
relativa 

subjectiv 
- - S S 

n há esp 

como este 
06.03.15 19 F Porto - 

82 S f S S impresci vss f S N acolhedor 10.03.15 60 F Leiria Aposenta 

83 S a N N cultura - - S N acessibili 12.03.15 25 F Maia Médica 

84 S -- S S inspirad vss f S S 
diferente 

lindo 
10.03.15 63 F Coimbra 

Assistente 

Social 

85 S a S S beleza - - S S bonito 12.03.15 26 F Gaia Médica 

86 N f N S 

imp. frm 

de ver o 

mundo 

a 

vss 

ds 

s 

f 

ac 

S S 

esp incriv 

e exp 

diferentes 

14.03.15 56 F Maia 
Prof Ens 

Sup 

87 N f S N imp p/ tds - s S N bonito 14.03.15 40 F Porto Arquitecta 

88 S - S N 
social e 

cultural 
- - S N 

esp 

interessa 
14.03.15 24 F Porto Designer 

89 N f N N alta vss f S S arq 14.03.15 39 M Porto Inspector 

90 S - S N - - - - - - 14.03.15 24 M Porto Multimedi 

91 S f N N - - f S - - 14.03.15 11 M Porto Estudante 

92 S a S S necessário - ac I I - 14.03.15 25 M Maia Gestor 

93 N f S N - vss s S S 
exp. 

debates 
14.03.15 81 F Maia Médica 

94 S 
a 

f 
S N 

cultura 

valores 
- - - - - 14.03.15 27 F Valongo Médica 
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educação 

95 S f S N - a f I S ambiente 14.03.15 36 M Maia Juiz 

96 S f S S essencial - - S I 
novos 

públicos 
14.03.15 28 F 

Ponta 

Delgada 

Program. 

Cultural 

97 S f S N faz parte - - S - 

nova 

program/ 

ao esp 

comerc. 

14.03.15 24 F Porto Estudante 

98 S -- N N 
esp. 

insufici. 
- - I S 

parece 

forno 
14.03.15 20 F Porto Estudante 

99 N -- S N - a s I N 
paixão do 

galerista 
14.03.15 20 F Maia Estudante 

100 S a S S 
estabele. 

cultura 
- ac S S 

esp. de 

divulgaç. 

de arte 

14.03.15 25 F Gondomar Designer 

* refere que conheceu o Silo através do Porto Canal 
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