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Resumo: Neste artigo é proposta uma ‘viagem’ pela 
implementação de uma sociedade tendencialmente 
democrática, situando a ideia de consumo através 
da industrialização e do acesso crescentemente 
generalizado ao objecto de produção.
Através da reflexão sobre algumas teorias e olhares 
espoletados com a Revolução Industrial, estrutura-
se um enquadramento teórico que explora a forma 
como o sujeito tem, desde o séc. XIX, sido colocado 
perante um contexto crescentemente múltiplo e 
complexo. 
Esta ‘viagem’ culmina com os dias de hoje e com 
a relação que se estabelece entre o sujeito e 
os contextos híbridos impostos com as grandes 
superfícies de comércio, a par de uma importante 
evolução entre um espectador passivo e o 
consumidor multidireccional.

Palavras-chave: Sujeito/Contexto, Promenade, 
Industrialização.

Introdução
Este ensaio surge na sequência de uma 
investigação de doutoramento em Educação 
Artística, na qual se pretendia cruzar conceitos 
de cultura e consumo, avaliando a forma como 
a democratização da imagem vem estabelecer 
dinâmicas distintas nas sociedades e condicionar 
os sujeitos a novos estados de existência.
É proposta, assim, uma abordagem à história do 
consumo, na qual é tido em conta o conceito de 
prazer. Numa primeira abordagem, este estabelece-
se enquanto contemplação do indivíduo perante 
um contexto em forte evolução e, posteriormente, 
atinge um formato de questionamento e 
problematização perante o objecto de consumo. 

Deste modo, o conceito de prazer é inicialmente 
apresentado como resultado de uma oposição 
entre o sujeito e o contexto, num movimento 
unidireccional e atinge, posteriormente, uma 
nova complexidade com confrontos interiores e 
metafísicos. 
Parte-se da ideia de um prazer sensitivo apenas 
acessível a um nicho restrito da população em que 
o espaço público parece subsistir como espaço 
de ‘ser’ para a burguesia, onde esta desfila e se 
mostra.1  
O proletariado emergente surge como elemento 
central nas novas formulações que se seguem, 
com a concepção de espaços que incluem os de 
lazer, seguindo planos de zonamento e permitindo, 
a todos, o acesso a uma qualidade de vida 
generalizada.2 
Manifestações de carácter igualitário vêm reclamar 
não só o acesso de todos a uma vida que siga 
parâmetros de qualidade, mas, ainda, a uma total 
democratização dos espaços públicos, palco por 
eleição de manifestações e reclamações políticas. 
As políticas de mercado que paralelamente 
emergem, vão desenvolver espaços de ‘folia’ e 
de alienação que, aparentemente, desviavam as 
atenções das reais preocupações da vida dos 
cidadãos comuns.
A mercadoria acessível a todos, assim como o 
espaço tendencialmente democratizado, vem 
introduzir questões mentais relevantes nos 
protagonistas destes tempos. A falência na crença 
em deus, na máquina e no sistema, contribui de 
forma significativa para o emergir de um sujeito 
voltado para si mesmo, complexificando a sua 
relação com o contexto. 
A mercadoria torna-se, deste modo, um elemento 

1 Referência à ideia de ‘flâneur’, apenas acessível à classe burguesa, referida em “Le 
Peintre de la vie moderne”, de Baudelaire, em 1863.
2 Referência ao Movimento Moderno na Arquitectura, de génese humanista no qual o ‘ser 
humano’ serviria como medida para todas as coisas (com o ‘modulor’ de Corbusier e mesmo 
com a implementação da Bauhaus, com fortes ideais de igualdade social na concepção de 
espaços democráticos ou no acesso ao trabalho e à criação).
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cidade, Baudelaire, no clímax de uma reformulação 
urbana, descrevia aquilo que seria uma vida 
boémia e supérflua, na qual se deslocava e da qual 
vivia. Os acontecimentos deste contexto foram 
determinantes na estruturação deste conceito de 
‘flâneur’. 
É após a queda da Comuna de Paris – iniciada após 
a determinante Tomada da Bastilha em 1789 – e 
consequentes acontecimentos de 1848, que surge 
um estado letárgico de forte desfragmentação e 
entendimento da condição volátil do ser humano. 
Perante um período de implementação industrial, 
marcado pela falta de condições de habitabilidade 
e salubridade, de uma cidade que protagonizava 
um crescimento exponencial dos bairros centrais, 
é pensada por Napoleão III – que sobe ao poder 
no golpe de estado de 1848 – a implementação de 
um modelo moderno, com base na modernidade 
britânica, através da abertura de grandes vias 
de comunicação. 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 promovia. 
É através desta reforma de modernização que 
Paris se torna a cidade mais imponente da Europa, 
tendo permanecido até então sob um marcante 
traçado medieval. Esta seria a origem daquilo que 
Baudelaire em 1863 viria a referir de ‘flâneur’. 
Este posicionamento perante o contexto surgia, 
assim, directamente associado à reformulação 
urbana de Paris e traduzia-se num deambular 
pela cidade acompanhado de um particular 
encantamento perante os novos espaços 
públicos. Esta postura contemplativa extravasava 
da observação para o imaginário do indivíduo 

natural de transacção entre indivíduos e 
comunidades banalizando-se e entendendo-
se, finalmente, como elemento que sustem a 
sociedade política ocidental.

1. 
A busca incessante pelo prazer tem representado, 
nos últimos anos, o motor do conceito de 
‘consumo’ que, por sua vez, é despoletado pela 
produção em massa de objectos. Através dessa 
busca pelo prazer, os objectos adquirem um 
formato que deixa de se encerrar na sua dimensão 
industrializada e massificada para incorporarem 
uma dimensão afectiva atribuída pelo desejo 
de compra. Este é o processo que transforma o 
objecto de produção em objecto de desejo.3

O acesso generalizado aos objectos de desejo 
introduz possibilidades que se multiplicam 
exponencialmente, originando uma substituição 
constante de produtos que oscilam entre sua 
dimensão desejável e a sua inevitável volatilidade.  
A ideia de prazer, central neste ensaio, oscila entre 
a sua dimensão mais superficial de contemplação 
perante o contexto, até um estado profundo de 
angústia que se instaura pela falta de capacidade 
do objecto de consumo em preencher um vazio 
intrínseco ao sujeito, que constantemente se 
debate entre o objecto desejável e o objecto 
descartável. 
Um primeiro estado de compreensão do prazer, 
estabelece-se ligado à burguesia, num formato 
um tanto superficial, através da ideia de flâneur.4 
Este correspondia a um olhar voyeurista e 
contemplativo de fruição do belo, na busca de 
uma harmonia formal e estética perante uma nova 
urbanidade na Paris oitocentista. Habitante desta 

3 Referência às novas correntes de pensamento dos Estudos do Consumo, surgidos depois 
dos anos 70.
4 Referência à obra de Charles Baudelaire, “Le Peintre de la vie moderne”, de 1863.
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através de novas dinâmicas sociais e lúdicas. Surge, 
deste modo, a ideia de que se poderia, para além 
do ‘trabalho’ e do domínio privado, aceder a uma 
dimensão pública de lazer. 
É envolvido por este ambiente marcado por fortes 
desigualdades sociais que invadia a Europa um 
pouco por toda a parte – e que atingem o seu auge 
nas revoluções de 1848 – que é escrito o Manifesto 
Comunista,5 por Marx e Engels e publicado pela 
primeira vez nesse mesmo ano. Este vem colocar 
em ênfase a importância do proletariado, enquanto 
elemento fundamental do universo industrial, 
aquele que daria resposta às necessidades da 
alta burguesia, buscando um justo equilíbrio 
dos bens socioeconómicos. Conhecido como o 
“Manifesto do Partido Comunista” - Manifest der 
Kommunistischen Partei - vem conquistar duas 
formulações essenciais para a reforma social: a 
diminuição de 12 para 10 horas diárias de trabalho 
e o voto universal, porém ainda e apenas para os 
homens.

2. 
A ‘Primavera dos Povos’ – ou Revoluções de 1848 – 
e as reivindicações concretizadas com o Manifesto 
Comunista, representam já um pequeno vislumbre 
daquilo que viria a ser a determinação de uma 
sociedade democrática, que com o Movimento 
Moderno – CIAM, Team X, Bauhaus, ... – que lhe é 
consequente, dará origem ao acesso generalizado 
do objecto de produção.
Na arquitectura, através do Movimento Moderno, 
é apresentada uma resposta possível a este clima 
social conturbado, assumindo a industrialização 
e o funcionalismo como premissas fundamentais 
na sua actuação. Neste período, com os grandes 

burguês, aquele que por eleição seria o principal 
usufruidor destes novos cenários urbanos. Este 
passava a constituir, também, o cenário ideal para 
este sujeito se fazer desfilar: um cenário nobre, 
monumental e moderno. A burguesia identificava-
se com este novo formato de cidade. 
Porém, a abertura dos grandes boulevards de 
Paris vêm acentuar as diferenças entre estratos 
socioeconómicos, excluindo as classes sociais mais 
vulneráveis da reinvenção da cidade. Resultado 
do arrasar das vias orgânicas e das edificações 
medievais, o proletariado é deslocado do centro 
da cidade e isolado em ambientes periféricos, 
abruptamente construídos para fazer face à 
bolha industrial e ao êxodo rural, resultantes da 
Revolução Industrial. Esta inacessibilidade aos 
novos espaços públicos por parte do proletariado, 
é responsável também por uma exclusão face ao 
imaginário da cidade e da urbanidade enquanto 
construção cognitiva e relacional, definida pela 
noção de ‘flâneur’. Ou seja, se apenas os extractos 
sociais mais elevados seriam permitidos no seio de 
uma nova urbanidade então, apenas esse mesmo 
extracto, teria condições para desenvolver um olhar 
implicado com a condição de ‘flâneur’. A condição 
social extravasaria assim, o acesso físico aos 
espaços e às ‘coisas’ e implicava-se directamente 
numa condição de exclusão também ela cognitiva.
As preocupações do proletariado, isolado do 
centro da cidade, prendiam-se naturalmente com 
questões mais profundas, para além dos cenários 
que não equacionavam nas suas vidas, oscilando 
entre a fome, a doença e o vício. 
Paralelamente, manifestações como o teatro, 
traziam até aos estratos sociais mais fragilizados, 
a dimensão de ócio, nunca antes equacionada, 

5 Referência ao Manifesto Comunista - Das Kommunistische Manifest – de Karl Marx e 
Friedrich Engels, publicado pela primeira vez a 21 de Fevereiro de 1848.
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teórico urbanista utópico. 
Este seria o início daquilo que mais tarde se 
concretizaria, com o apogeu do Movimento 
Moderno, de estreita relação com o clima de 
pós-guerra que se vivia. Em 1947, o arquitecto 
franco-suiço Le Corbusier inicia o plano da 
‘Cidade Radiosa’ – Cité Radieuse ou Unités 
d’Habitation – para Marselha, inserido num plano 
de reestruturação do governo francês e que visava, 
através de um edifício monumental recuperar 
a dinâmica da vida urbana. Seria valorizado, 
mais uma vez, as questões de salubridade e 
habitabilidade através da implementação das 
condições ideais de ventilação e exposição solar. 
Este seria um elemento central 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 70 e 80.
Aliás, também Brasília (1956) teria sido um dos 
mais conhecidos casos de planeamento de 
cidade de raiz, estruturado por Óscar Niemeyer 
e Lúcio Costa, assim como Chandigard (1947), 
cidade indiana, planeada também de raiz por Le 
Corbursier.
À semelhança daquilo que em tempos se 
encontrava na base do conceito de flanêur, 
também Le Corbusier definia um novo nível 
de contemplação que, porém, não se centrava 
propriamente numa nova urbanidade. Para 
a ‘promenade architectural’6 o objecto de 
contemplação era personificado pela obra 
arquitectónica na sua relação com o sujeito, que o 
percorria e o assimilava. 
Esta ‘promenade’ era condimentada através de 
elementos arquitectónicos que surgiam ao longo 

planos de zonamento e estruturação de cidades 
de raiz são tidas em conta, pela primeira vez, as 
grandes funções espaciais de trabalho, habitação 
e lazer. Surgia aqui a possibilidade de pensar o 
futuro, num clima que oscilava entre períodos 
de guerra mundial, buscando o contributo 
dos avanços tecnológicos, da velocidade e da 
mobilidade para estes projectos, muitas das vezes 
caracterizados por uma forte dinâmica utópica. 
Deste modo, por um lado, as grandes funções 
espaciais passam a abranger também a dimensão 
do lazer e, por outro, são também exploradas as 
possibilidades introduzidas com o automóvel. 
Estes aspectos introduzem nas cidades planeadas 
(concretizadas ou não), uma dimensão humana e 
social fundamental, bem como uma escala que se 
expande, muitas das vezes, dedicada ao automóvel. 
O funcionalismo surgia como um elemento 
essencial na democratização espacial, em que 
os espaços eram pensados, pela primeira vez, 
para todos os estratos sociais. Já em 1918, o 
arquitecto e urbanista francês Tony Garnier, 
pensava e planeava aquilo que nomeava de ‘Cidade 
Industrial’, utilizando como modelo a cidade de 
Lyon, na busca das melhores condições de trabalho 
e habitabilidade, com um plano que albergava 
até 35 mil pessoas. Já aqui a sectorização seria 
um dos princípios fundamentais da proposta, 
com áreas de indústria, habitação, lazer, cultura 
e administração. Este plano era composto pela 
proposta de uma construção em betão armado em 
grande escala, onde a indústria surge separada 
por uma grande mancha verde, na qual se previa a 
eficácia de transportes públicos e salubridade dos 
espaços urbanos. A dimensão utópica do plano é 
de tal forma marcada, que Garnier tornar-se-ia um 

6 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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considero ser mais expressivo entre as décadas de 
10 e 50 - temos também o testemunho da Teoria da 
Deriva (Debord, 1958) na origem da Internacional 
Situacionista que se desenvolve entre 50 e 70.7 
A Teoria da Deriva relaciona-se estreitamente 
com aquela ideia do percurso que se cruza com 
os sentidos; a forma como o trajecto urbano se 
desenrola e se relaciona com as sensações que 
espoleta. Este pensamento estrutura-se através de 
estudos psico-geográficos e mapas cognitivos, nos 
quais pequenos fragmentos espaciais surgem como 
recortes que se interligam com a direccionalidade e 
sentido do percurso em questão. A ideia seria que, 
para além da urbanidade captada pelos sentidos, 
também uma dimensão pessoal e sensorial 
participaria na estruturação de cidade, tendo cada 
indivíduo a capacidade de agente construtor do 
espaço.  
Entendo esta ‘deriva’, como ‘derivação’ entre aquilo

que os sentidos apreendem e a dimensão cognitiva 
que possuem e consigo relacioná-la com a própria 
ideia inicial de flâneur. Será, no entanto, de 
ressalvar que ao assumir formato de ‘deriva’ deixa 
de possuir a superficialidade da contemplação 
da monumentalidade passando a traduzir-se 
uma postura reflexiva, de relação próxima com o 
território urbano. Entendo que mesmo a noção de 
promenade architectural se prende, também ela, 
com esta dimensão, sendo possível aqui criar, entre 
o espaço e os sentidos, uma dialéctica constante 
e próxima. No entanto, não é mais o objecto 
particular de arquitectura de que se fala, mas de 
todos os aspectos referentes à ideia de urbanidade 

do percurso, despojados de elementos decorativos, 
recorrendo às formas geométricas simples, ao 
monocromático dos planos e a uma linguagem 
absolutamente minimalista. 
A par do notável minimalismo que dotava 
os espaços surge, neste período, uma forte 
valorização da mobilidade, com uma referência 
exaustiva ao automóvel - aspecto esse, largamente 
explorado nos projectos para as cidades de raiz 
anteriormente referidos. 
A ‘promenade’ enquanto percurso pode ser aqui 
explorada na sua dimensão sensorial. Se esta se 
traduz na relação que o nosso corpo como matéria 
desenvolve junto da própria materialidade espacial 
- estabelecendo uma dialéctica recíproca – surge, 
então, aqui uma nova dimensão espoletada 
através da percepção e cognição. Esta dimensão 
cognitiva surge do acesso aos espaços e da 
noção de contaminação entre o indivíduo e o seu 
contexto, que nada mais tem a ver com o olhar 
contemplativo (e superficial) do ‘flâneur’. 
Podemos assim considerar que as alterações 
urbanas estabelecidas com o rasgar dos boulevards 
de Paris ou com o estabelecer de novas linguagens 
de zonamento - alterando os seus públicos e 
democratizando os espaços, da burguesia para 
a totalidade - vieram definir novas sensações e 
olhares para aquele que passa a ser também o seu 
fruidor. 
O próximo passo será pensar que ‘promenade’ 
se passa a estabelecer quando o contexto se 
complexifica e abandona os espaços depurados do 
modernismo.

3.
A par do período entusiasta do modernismo - que 

7 O Situacionismo foi considerado um marcante movimento artistico-político que procurava 
uma igualdade de género e cultura. É procurada uma fuga ao modelo capitalista, 
considerando que se entra no ‘nível do espetáculo’ sempre que somos intermediados por 
uma relação socio-capitalista.

Relações Individuo / Contexto
flâneur  -> promenade architectural -> Teoria da Deriva -> ...
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que compõem o percurso pela cidade.
Os acontecimentos de Maio de 1968, vão marcar 
fortemente um período de viragem e crise na 
Internacional Situacionista. Este momento, que 
muitos nomeariam como a 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, reclamava 
essencialmente uma revolução de pensamento 
que virasse costas ao conservadorismo ditado pelo 
governo de Charles de Gaulle. 

complexificação da ‘promenade’ que passa a 
estabelecer-se pela reacção ao espectáculo que 
invadia as cidades e os ambientes de elite, num 
jogo de superficialidades e de imagens mortas. 
A ‘promenade’ passa, assim, a fazer-se acompanhar 
de uma reacção ao contexto que deixa de ser 
aparentemente claro e neutro, minimalista e 
racional. 

4. 
É neste ambiente conturbado que se observa um 
período de desfragmentação do indivíduo e de 
entendimento da sua condição volátil e múltipla, 
que caminha lado a lado com esta ideia de 
globalização e crescimento abrupto dos centros 
urbanos. 
A ideia de descartável, efémero e volátil que se 
revê no objecto, vai também reflectir-se na própria 
intersubjectividade do eu, na origem da teoria da 
psicanálise. 
A ideia de intersubjectividade do sujeito, 
protagonizada de forma marcante pela teoria da 
psicanálise, de Freud, surge no desencadear da 
própria ideia de ‘volatibilidade’ e ‘descartabilidade’ 
do ‘eu’, do ‘outro’ e das coisas. Surge, deste 
modo, como que uma perda de fé no imaterial e 
não visível, quando colocados perante uma era 
caracterizada pelos bens palpáveis.
Lacan, discípulo de Freud refere-se à ideia de 
‘jouissance’ (1953), ou gozo, enquanto necessidade 
de preenchimento das falhas presentes em cada 
ser humano, através da projecção no outro ou nas 
coisas, de um vazio que lhe é intrínseco.

“Marx est mort, Dieu aussi, et 
moi-même je ne me sens pas très 
bien”.
Um dos famosos graffitis nas ruas 
de Paris, Maio 1968.

É neste período de tensão e reacção que 
a Internacional Situacionista vem levar ao 
extremo a crítica à economia mercantilista e à 
‘sociedade do espectáculo’.8 Reclamava-se por 
uma sociedade composta por uma massa crítica, 
capaz de construir a sua própria condição, através 
da exploração das suas capacidades máximas e 
emancipadora perante uma alienação dominante, 
a que correspondia a ‘sociedade do espectáculo’. 
(Debord, 1967) 
Este período corresponde já a uma forte 

8 Referência à obra de Guy Debord “La Société du Spectacle”, publicada em 1967.

Relações Individuo / Contexto
flâneur  -> promenade architectural -> Teoria da Deriva -> jouissance
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Facilmente associada a uma dimensão sexual, 
a ideia de ‘jouissance’ reclama a liberdade e 
satisfação sexual que, mais tarde, em 68, seria 
também exigido através de uma liberdade 
individual e da igualdade entre homens e 
mulheres. Para Lacan, seria o prazer – e a busca 
por este – que daria origem ao gozo, levando 
o sujeito a procurar constantemente formas 
de satisfação, através de variadas formas 
de transgressão. Atingido o desvio, o prazer 
transformar-se-ia em dor, considerando que o 
indivíduo apenas tem a capacidade de suportar 
apenas determinada quantidade de prazer. O gozo 
estaria assim de forma estreita relacionado com o 
prazer da transgressão e a dor consequente. 
A consciência da existência efémera, na lente 
Lacaniana é chave para a própria condição 
‘castrada’ do indivíduo, condicionado às 
convenções e imposições, numa sociedade de 
mercado, de consumo e de substituição constante 
do objecto de desejo. 
Tendo em conta as novas dimensões estabelecidas 
com a globalização e com a produção massificada - 
não só de objectos, mas agora também de espaços 
-, com a vulgarização do consumo, a ‘promenade’ 
torna-se hiper-sensorial, deixando de ser apenas 
relação entre mim e a matéria espacial do contexto. 
Os elementos arquitectónicos de abrandamento 
do percurso perdem a dimensão minimalista 
do modernismo, complexificando a relação do 
indivíduo com o espaço, ganhando uma dimensão 
comunicativa, onde os media e o marketing 
desempenham um papel crucial. Deste modo, 
deixa de ser a matéria a definir o espaço, mas 
a sua dimensão comunicativa a definir novas 
interpretações, reacções, direcções e multi-
direccionalidades. 

5.
Concordemos ou não com a existência das 
grandes superfícies de comércio, a realidade é que 
novas centralidades se impõem. E, com elas, que 
‘promenade’?
Pequenas comunidades, passam a sentir que têm 
um lugar de ‘ser’, como os burgueses do século 
XIX, que se passeavam pelos espaços públicos 
das melhores condições. Agora, também estas 
condições lhes são acessíveis. 
Perde-se a necessidade de efectuar grandes 
movimentos migratórios entre o interior e o litoral 
– no caso português – para aceder ao trabalho. A 
estes, já o transporte próprio é generalizado e a 
localização para mais próximo destes centros não 
só de comércio, mas de trabalho e cívicos, torna-se 
natural. 
O próprio habitante da cidade tradicional deixa de 
entender os seus condicionamentos espaciais, de 
mobilidade e agitação, como questões de privilégio. 
Fora da cidade tradicional - e pelo mesmo preço 
- ampliam o espaço de residência, o número de 
lugares de garagem e usufruem de espaços ainda 
ruralizados. Mesmo nestes casos, é essencial a 
proximidade aos centros de comércio e de serviços. 
Estes tornam-se necessariamente espaços híbridos, 
de cruzamento quase anfíbio, com dualidade 
marcada, na qual as classes sociais se cruzam 
por motivos diferentes e que representam, por 
conseguinte, para cada um deles, diferentes 
formatos: espaço público, recreio, trabalho, 
necessidade, consumo, ...
Do mesmo modo que, em outros tempos, as vias de 
comunicação existiam como ponto incontornável 
de fixação – primeiro, com o acesso marítimo, 
mais tarde a proximidade aos caminhos de ferro 
– também hoje, a acessibilidade aos espaços 
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de trânsito acelerado, aos principais eixos de 
deslocação Norte/Sul, Este/Oeste, e pontos chave 
como os aeroportos, são responsáveis pela fixação 
populacional e evidentemente, pelo planeamento 
destas plataformas híbridas, que se ancoram 
nestes espaços como referencial, onde a variação, 
na sua configuração, é mínima.
Totalmente voltados para dentro, estes espaços, 
pretendem colocar o seu utilizador à vontade, 
sem preocupações temporais, climatéricas, de 
segurança ou desorientação. O seu exterior apenas 
se destaca na paisagem pela sua imponência 
dimensional e alguns painéis publicitários na 
fachada, de lojas existentes no interior. 
E a “cultura”, aquela que seria composta pelas 
dimensões artísticas e performativas, onde 
se localizam? Persistem no interior da cidade 
tradicional? Também. A verdade é que a questão 
do consumo veio transfigurar por completo aquilo 
a que chamamos (ou chamávamos) de cultura. 
Cultura cinematográfica, literária, musical ou até 
futebolística. Todas estas derivações encaixam 
naquilo que é de ‘cultura geral’, ou de ‘consumo 
generalizado’.
Consumo pode, portanto, considerar-se hoje uma 
forma de ‘aculturação’ ao verificar-se a existência 
daquilo a que Lipovetzky chamaria de ‘cultura-
mundo’ (2010), cada vez mais universalizada pelos 
media e por uma crescente manipulação espácio-
temporal. Observamos hoje um achatamento 
daquilo que é, por exemplo, a cultura ocidental, 
com padrões muito próximos, com liberdade de 
expressão e de acesso. 
É, no entanto, curioso procurarmos manifestações 
‘culturais’ em espaços híbridos como aqueles 
referidos anteriormente, que não obedeçam 

propriamente a uma ‘cultura geral’ ou de ‘consumo 
generalizado’. À excepção das performances, 
concertos ou mesmo exposições pontuais, no 
interior de alguns destes espaços, existe uma 
tipologia que não se coloca à disposição do público 
geral, que se espalha pelos espaços de circulação, 
de forma a tornar-se acessível e legível a todos. 
A ‘promenade’ hiper-sensorial aqui vai-se 
atenuando, relativamente às posturas mais 
reaccionárias como referia com o movimento 
Situacionista em oposição à Sociedade do 
Espectáculo. Aspectos complexos como aqueles 
vulgarizados com a pós-Modernidade em que 
a comunicação atingia o seu auge com neons e 
cores, neutralizam-se e isto, porque, fomos já 
familiarizados com tais elementos. 
O contexto que tanto se complexificou nas 
últimas décadas, exigiu dos indivíduos enquanto 
consumidores, atenções redobradas, divididas 
entre todos os elementos presentes nos espaços 
hiper-textuais e os gadgets que rapidamente 
invadiram as nossas vidas. 

6.
Situado no Norteshopping, à entrada da cidade 
do Porto – Portugal – observamos um espaço 
introspectivo, que à semelhança da sua estrutura 
mãe, se volta para dentro, sem qualquer anúncio 
de si. Este fechamento permite, de certo modo um 
filtrar do público a que aqui recorre. 
A sua existência no limbo da fachada do 
Norteshopping permite-lhe, por um lado, 
emancipar-se da sua forma mãe e, por outro, 
recriar uma identidade singular, própria. 
Pretende-se aqui destacar que, apesar do acesso 
generalizado que a sociedade democrática 
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permitiu, surgem ainda espaços que se pretendem 
manter ‘à margem’ da generalização, mantendo um 
certo anonimato, mas que, porém, acompanham a 
tendência da formulação híbrida de que se falava. 
Esta filtragem, não impede o acesso físico ao local, 
apenas o mantém diluído num dos corredores do 
shopping, não chamando a atenção a quem este 
espaço conceptualmente não interessa, sendo que 
quem o procura, encontra-o.
Pergunto-me se este não poderá ser considerado 
um pequeno resquício daquela ideia contemplativa 
‘burguesa’, de mãos cruzadas atrás das costas, 
na qual o objecto de fruição permanece apenas 
conceptualmente acessível a uma pequena franja 
populacional. 
Seja como for, este espaço e a sua configuração 
no interior de um Shopping, traz em si condições 
singulares ao estudo dos seus públicos, elementos 
de uma sociedade democrática e igualitária e 
que, no entanto, se inscrevem inevitavelmente 
no interior de estratos sociais, variando ainda de 
forma notável o seu acesso à educação e cultura. 
Se em outros momentos da história se observava 
o manifesto pelo acesso geral ao objecto de 
produção e à fruição dos espaços públicos, hoje 
esta questão complexifica-se, tratando-se não 
mais de uma questão física e de contornos claros, 
passando-se a verificar divergências ambíguas, 
consequentes de um acesso que se mantém 
privilegiado aos códigos culturais.
A oscilação entre os espaços que compõem o 
conjunto permite uma ‘promenade’ que também 
ela oscila entre formatos distintos, exigindo dos 
seus públicos diferentes níveis de atenção. 
Diria que hoje, a ‘promenade’ hiper-sensorial que 
define a relação entre os espaços de consumo 

(como o do Norteshopping) e o sujeito, apresenta 
já uma certa neutralidade adquirida através de 
uma familiaridade intensa com esses modelos 
espaciais. No que toca ao Silo, a ‘promenade’ 
diferencia-se, altera-se. Todo o espaço se 
volta para dentro numa existência subtil e em 
suspenso que exige de quem o visita também uma 
determinada subtileza, moderação. 
Esta alternância corresponde ainda a um refinar 
sensorial que recorda a postura voyerista do 
passado, de contemplação perante a harmonia 
estética de uma composição formal, que não é 
já mais sobre a urbanidade, mas sobre a obra 
arquitectónica. Talvez aqui permaneçam resquícios 
daquilo que em tempos Le Corbusier definiu 
como sendo a sua ‘promenade architectural’, ou 
talvez essa noção se tenha já perdido, como uma 
inocência que se perde perante as últimas décadas 
de tumulto, de relação hiper-sensorial com um 
contexto (ainda) crescentemente hiper-textual.
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