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ESTÉTICA URBANA  
(disciplina eletiva - 2 créditos) 
2° semestre de 1999 
 
Dias 1, 2, 3, 8 e 9 de Setembro 
das 13:30 às 16:30 hs no PROURB 
(tópico especial : Arte e cidade 1 - 1 crédito) 
 
Dias 16, 17, 18, 19 e 22 de Novembro  
das 13:30 às 16:30 hs no PROURB 
(tópico especial : Arte e cidade 2 - 1 crédito)  
 
Prof.  Paola Berenstein Jacques  
com a colaboração da Prof. Glória Ferreira da EBA-UFRJ 
e a participação dos seguintes professores convidados : 
 
Prof. François Séguret - École d’Architecture de Paris-La-Villette 
Filósofo, Sociólogo, último livro publicado: L’entretien des illusions, Paris,éditions de La 
Villette, 1997. 
 
Prof. Henri-Pierre Jeudy - LAIOS/CNRS - Université de Paris 1  
Filósofo, Sociólogo, último livro publicado na França : Le corps comme objet d’art, 
Armand Colin, 1998; livro traduzido em Português, Memórias do social , Forense 
Universitária, 1990. 
 
Prof. Jacques Leenhardt - École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) 
Crítico de Arte, Sociólogo, publicou entre outros: Dans les jardins de Burle Marx, Actes 
Sud, 1994; artigo publicado em português, Duchamp: crítica da razão visual, in 
Artepensamento, Cia das Letras, 1994. 
 
Prof. Maria Cecília Loschiavo - FAU-USP 
Filósofa, publicou entre outros : Móvel moderno no Brasil, Studio Nobel/Edusp, 1995; e 
recentemente, Tenreiro, Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1998. 
 
Prof. Marc Abélès - LAIOS/CNRS (Paris) 
Antropólogo, última publicação: Anthropologie du politique (com H-P.Jeudy), Paris, 
Armand Colin, 1997. 
 
 
 



Objetivo : 
Promover uma ampla discussão conceitual sobre as diferentes relações 
contemporâneas entre arte e cidade. Mostrar um panorama do que vem sendo discutido 
internacionalmente sobre a questão da “Estética Urbana” tentando abranger toda a 
multiplicidade do tema, da estética do espaço urbano - cidade como obra de arte - à 
estética no espaço urbano - obra de arte na cidade - passando por considerações 
estéticas sobre a arte pública, o projeto urbano, a arquitetura, a escultura, o mobiliário 
urbano, a paisagem urbana, as intervenções artísticas efêmeras no espaço público etc. 
O objetivo final do curso é de se chegar a uma múltipla conceituação da idéia de 
Estética Urbana tentando abranger todas as problemáticas que a atravessam. 
 
 
Bibliografia recomendada (textos disponíveis em Agosto no xerox do 5° andar): 
ARANTES O., A ideologia do “lugar público” na Arquitetura contemporânea, in O lugar 
da arquitetura depois dos modernos, São Paulo, edusp, 1995 
BUREN D., À  force de descendre dans la rue, l’art peut-il enfin y monter? , Paris, 
Sens&Tonka, 1998 
BRISSAC PEIXOTO N., Arte/Cidade  in Arte Pública, São Paulo, SESC, 1996 
CAUQUELIN A., A cidade e a arte contemporêa  in Arte&Ensaios , ano 3, n° 3, 1996 
CHEVRIER J-F.,The year 1967, from artobjects to public things - Or variations on the 
conquestof space,  Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, 1997 
CRIMP J-P., The art of exhibition  in October The first decade, Cambridge Mass., MIT 
Press, 1988 
DE DUVE T., Ex situ  in Les Cahiers du Musée Nacional de Art Moderne, n° 27, Paris, 
1989 
FREIRE C., A cidade imaginária  in Além dos mapas,os monumentos no imaginário 
urbano contemporâneo, São Paulo, Annablume, 1997 
FOSTER H., Contra o pluralismo in Recodificação, Arte, Espetáculo, Política Cultural, 
São Paulo, 1996 
FOSTER H., The crux of Minimalism in The return of the real, Cambridge Mass., MIT 
Press, 1996 
JEUDY H.P., Questões sociais dos novos patrimônios  in Memórias do social, Rio de 
Janeiro, Forense Universitária, 1990 
LEENHARDT J., L’activité artistique face à la nature, in Critique, n° 577/578, 1995 
MORRIS R., Notes on art as/and Land reclamation, in October, n° 12, 1980 
POINSOT J-M., L’in situ et la circonstance de sa mise en vue in Les Cahiers du Musée 
Nacional de Art Moderne, n° 27, Paris, 1989 
SEGURET F., L’architecture a perdu son ombre, in L’architecture au corps, Bruxelles, 
Ousia, 1997 
WODICZKO K., Stratégies de parole publique : quel supports, quel publics?, in Art 
public, art critique,  Paris, énsb-a, 1995 
 
Bibliografia complementar : 
ARGAN G-C., História da arte como história da cidade, São Paulo, Martins Fontes, 1989 



AUGÉ M., Não lugares: Introdução a uma antropologia da super modernidade, Papirus, 
Campinas, 1994 
BENJAMIN W., Paris, capitale du XIXe siècle, Paris, éditions du Cerf, 1989  
BRISSAC PEIXOTO N., Paisagens urbanas, São Paulo, Senac/Fapesp, 1996 
CAUQUELIN A. , Essai de philosophie urbaine, Paris, P.U.F., 1982 
CAUQUELIN A., Petit traité d’art contemporain, Paris, Seuil, 1996 
CHARRE A., Art et Urbanisme, Paris, PUF, 1983 (coll.Que sais-je?) 
CULLEN G., Paisagem urbana,  Lisboa, edições 70, 1996 
DEBORD G.,  A sociedade do espetáculo,  Rio de Janeiro, Contraponto,1998 
DE CERTEAU M., L’invention au quotidien 1.Arts de faire,  Paris, Gallimard, 1990 
FREIRE C., Além dos mapas,os monumentos no imaginário urbano contemporâneo, 
São Paulo, Annablume, 1997 
FOSTER H., Recodificação, Arte, Espetáculo, Política Cultural, São Paulo, 1996 
HABERMAS J., L’espace public , Paris, Payot, 1993 (1978) 
JEUDY H.P., Memórias do social, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1990 
KRAUSS R., Passages in modern sculpture,  Cambridge, Massachussets,MIT press, 
1977 
LYNCH K., A imagem da cidade, São Paulo, Martins Fontes, 1997 
MILES M., Art, space and the city, public art and urban futures, London, Routledge, 
1997 
MITCHELL W.J.T. (org.), Art and public sphere, Chicago, Chicago press, 1992 
O’DOHERTY B. , Inside the white cube : the ideology of the gallery space, San 
Francisco, Lapis Press, 1986 
POINSOT J-M, L’atelier sans mur, Villeurbaine, Art edition, 1991 
RIEGL A., Le culte moderne des monuments, Paris, Seuil, 1986 
ROGER A., Court traitée du paysage, Paris, Gallimard, 1997 
ROSSI A., A a rquitetura da cidade, São Paulo, Martins Fontes, 1994 
SANSOT P., La poétique de la ville, Paris, Armand Colin, 1996 
SITTE C., A construção das cidades segundo seus princípios artísticos, São Paulo, 
Ática, 1992 
STRÖM M., L’art public, intégration des arts plastiques à l’espace public, Paris, Dunod, 
1980 
VIRILIO P., O espaço crítico, Rio de Janeiro, edições 34, 1993 
WODICZKO K., Art public, art critique,  Paris, énsb-a, 1995 
 
Atas de colóquios,  revistas,  catálogos e obras coletivas: 
Art et espaces publics, Givors, Maison du Rhône, 1992 (org. Alain Charre) 
Art, ville, images, Lyon, éd. Paroles d’Aube, 1998 
Art & Ville,  bilan de rencontres, IFA/DAP/DATAR/ DAU/DDF/DIV, éd. IFA, 1995 
Catálogo Arte/Cidade, grupo de intervanção urbana, São Paulo,SESC, 1997 
Catáogo Dan Graham, Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, 1998 
Catálogo  Documenta X -  Poetics/Politics, Kassel,1997 
Catálogo Gordon Matta-Clark, A Retrospective, Chicago, Museum of Modern Art, 1985 
Catálogo Hélio Oiticica,  Rio de Janeiro, Projeto HO, 1996 



Catálogo L’art renouvelle la ville, urbanisme et art contemporain, Muséee national des 
monuments français, Paris, 1992 
Catálogo La ville, Centre Georges Pompidou, Paris, 1994 
Catálogo Richard Serra, Rio de Janeiro, Centro de Artes Hélio Oiticica, 1998 
Colóquio Art public, Paris, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 1990 
Colóquio  L’art et la ville, Urbanisme et Art contemporain, Paris (Palais du Luxembourg), 
1986 
Colóquio de Aix-en-Provence, L’esthétique urbaine, éd. Droit et ville, 1991 
Colóquio de Amiens, L’esthétique de la rue, Paris, L’Harmattan, 1998 
Colóquio de Genebra, Art Public, AICA, 1992 
Colóquio de São Paulo, Arte pública, São Paulo, SESC, 1998 
Colóquio de Stochholm, City&Culture, 1998 
Espaces publics en villes  - Annales de la recherche urbaine n°57-58, Déc. 1992- Mars 
1993 
La ville. De l’événementiel au permanent, Rennes, Presses Universitaires, 1994 
L’esthétisation de l’espace public, Cahier de l’institut pour l’art e la ville n°2, 1993 
 
Sites Internet : 
www.artecidade.org.br 
www.institut-art-et-ville.asso.fr 
 
Inscrições : 
A partir do dia 20 de Julho na secretaria do PROURB - Prédio da Reitoria - 5° andar - 
sala 529. Os alunos do PROURB podem optar pelo curso inteiro como disciplina eletiva 
(10 aulas, 2 créditos) ou por um tópico especial (5 aulas, 1 crédito). Os alunos do 
mestrado em História da Arte (ou outros) devem se inscrever no curso integral para 
poder obter os créditos relativos a uma disciplina eletiva. Pede-se para que os alunos 
que queiram assistir às aulas como ouvintes, ou às palestras dos professores 
convidados, também se inscrevam antecipadamente. 
 
 
Avaliação : 
Todos os alunos inscritos (na disciplina eletiva ou em um tópico especial) deverão 
apresentar um trabalho final para efeito de avaliação, que deverá ter a forma de um 
texto monográfico, de 10 a 15 páginas (curto artigo que poderá conter ilustrações), 
sobre um tema (a ser escolhido pelo aluno) que permita estabelecer relações entre a 
temática discutida durante o curso e o tema de pesquisa do aluno. Este trabalho deverá 
ser entregue na secretaria do PROURB até o dia 10 de Dezembro impreterivelmente.  
 
Programa do curso e ementa das aulas: 
 
em Setembro : 
quarta-feira, dia 1  
Paola Berenstein Jacques : “Apresentação geral do programa do curso e dos 
professores convidados. Apresentação das diferentes abordagens e problemáticas. 



Apresentação dos temas de pesquisa dos alunos. Comentários sobre a bibliografia. 
Delimitação do campo de reflexão e pesquisa denominado “Estética Urbana”. 
Investigação sobre as possibilidades de pesquisa na interface entre duas disciplinas :  
Estética e Urbanismo. Interrogações sobre a noção de paisagem urbana, sobre  a 
“artialisação” da cidade que a transforma em paisagem.” 
 
quinta-feira, dia 2  
 Glória Ferreira :  “O seminário abordará o investimento dos espaços públicos pela arte 
contemporânea. Entre a “dissolução da arte na vida” e os novos termos da relação 
arte/realidade, como se articulam as críticas ao projeto moderno e ao objeto de arte 
auto-referencial? Em que medida a extensão do espaço artístico, operado pela arte 
contemporânea coloca em xeque a noção de autonomia de um saber auto-regulado da 
arte e do objeto de arte.” 
 
sexta-feira, dia 3  
Paola Berenstein Jacques e Glória Ferreira : “Apresentação de exemplos de obras 
públicas e exemplos de intervenções artísticas no espaço público. Obras públicas 
tradicionais, obras “in situ”, instalações efêmeras, experiências diversas no espaço 
urbano. Questionamento sobre as diferentes formas de intervenções artísticas.” 
 
quarta-feira, dia 8  
Henri-Pierre Jeudy : “Crítica das funções sociais da arte” - “A cultura ocupou o lugar do 
trabalho social em época de crise. Ultilizada como uma arma de integração social, ela 
está encarregada de produzir laços sociais em uma “paisagem multicultural”. Podemos 
apreciar essas novas funções mas podemos nos chocar com sua instrumentação 
política. Qual será o futuro desta “cultura esparadrapo”? A própria arte se torna uma 
“arte cidadã” como se o seu objetivo fosse o de dar lições de civismo e de exibir a 
criação como uma terapia social! A cultura e a arte sempre tiveram uma vocação social 
implícita que não corresponde a nenhuma função determinada. Será que se trata 
somente de um blefe institucional que proporciona aos artistas de continuarem suas 
criações?” 
“A cidade, constelação de imagens” - “Um contágio de indícios visuais e sonoros 
acompanham as metamorfoses das megalópoles. Os nostálgicos da cidade que perdeu 
seus “vestígios sensíveis” se refugiam em uma crítica da “poluição visual”... Esta 
proliferação de indícios e sinais não deixaria, ao contrário, se imaginar uma riqueza 
inesgotável de “imagens da cidade”?” 
 
quinta-feira, dia 9 
François Séguret : “Questionamento sobre a relação socio-antropológica entre a 
arquitetura, a cidade e a forma. As estéticas contemporâneas tropeçam no problema da 
representação da arquitetura e da cidade. A cidade histórica desaparece, e o que 
aparece no lugar da cidade? A arquitetura pode achar algum sentido ou dar algum 
sentido a esta dissolução? Outras formas de integração de modelos (como no Japão)?” 
“A proliferação dos objetos, o imperativo do design existencial, as novas práticas do 
investimento territorial (ambiente, paisagem...), a “disneylandização” da cultura, se 



acompanham de transformações de modelos na ocupação do espaço físico e social 
contemporâneo. A duração se torna aí um álibi da dissolução das formas. Uma reflexão 
sobre estes elementos da (pós-) modernidade pode nos ajudar a entender os debates 
éticos e estéticos que os atravessam?” 
 
Marc Abélès : “As políticas culturais e a Europa” - “A antropologia, confrontada à 
modernidade, tenta, no campo político, analisar a organização das perspectivas 
culturais que os Estados instauram dentro do contexto da globalização. A dinâmica 
cultural das regiões se diferenciam daquelas das cidades, e sobretudo das 
megalópoles?” 
 
sexta-feira, dia 10 (optativo) - os professores estrangeiros estarão dando palestras no 
Instituto de Artes e Comunicação da UFF (Nitéroi) com a Prof. Marielva Barbosa. 
 
em Novembro :  
da sexta-feira 12 ao Domingo 14 (optativo) - apresentação dos trabalhos dos 
integrantes da equipe brasileira do projeto de pesquisa “A dimensão cultural e artística 
nas transformações do espaço público contemporâneo” (USP-COFECUB) e dos alunos 
da FAU/USP orientados pela Prof. M. Cecília Loschiavo, na FAU/USP (São Paulo). 
 
da terça-feira 16  à sexta-feira 19  
Seminário aberto do projeto de pesquisa “A dimensão cultural e artística nas 
transformações do espaço público contemporâneo” (USP-COFECUB), apresentação 
dos trabalhos em andamento. 
Integrantes do grupo de pesquisa :  
equipe brasileira - Maria Cecília Loschiavo e Paola Berenstein Jacques  
equipe francesa - Henri-Pierre Jeudy e Jacques Leenhardt 
“O conceito de espaço público foi o objeto privilegiado das pesquisas em ciências 
humanas e continua mais do que nunca a suscitar interpretações diferentes e talvez 
contraditórias, que são devidas às transformações constantes do espaço urbano. De 
maneira geral, o espaço público não é, e não pode tornar-se, o produto unicamente dos 
“gestionários da cidade”, suas metamorfoses dependem das modalidades de 
investimentos próprios aos cidadãos. A tendência que predomina hoje, no quadro das 
transformações dos espaços públicos, é a restauração patrimonial, mas ela não é 
necessariamente satisfatória para as cidades ou aglomerações que não tem centro 
histórico. Além disso, os sociólogos do urbano consideram que este privilégio atribuído 
à dimensão patrimonial conduz frequentemente à transformação dos centros das 
cidades em museus. As intervenções artísticas efêmeras ou duradouras, realizadas nos 
espaços públicos nem sempre se conformam a essa lógica da patrimonialização, eles 
têm sobretudo a função de introduzir visões do presente ou do futuro da vida urbana. O 
que constitui problema é a própria definição dos gêneros de intervenção e suas 
finalidades políticas e culturais.” 
  
segunda-feira, dia 22 



Paola Berenstein Jacques e Glória Ferreira : “Discussão final sobre o que foi mostrado 
durante o curso,  resumo das temáticas e problemáticas abordadas, tentativa de 
conceituação das idéias discutidas.” 
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ESTÉTICA URBANA  
2° semestre de 1999 
TÓPICO ESPECIAL 
 
“A DIMENSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL NAS TRANSFORMAÇÕES DO 
ESPAÇO PÚBLICO CONTEMPORÂNEO” 
 
 
Dias 16, 17, 18, 19 e 22 de Novembro  
das 13:30 às 16:30 hs no PROURB 
(tópico especial : 1 crédito)  
 
Participantes : 
Prof. Paola Berenstein Jacques (organização) 
Prof. Margareth da Silva Pereira 
Prof. Glória Ferreira da EBA-UFRJ 
e os integrantes do grupo de pesquisa USP-COFECUB : 
 
Henri-Pierre Jeudy - LAIOS/CNRS - Université de Paris 1  
Filósofo, Sociólogo, últimos livros publicados na França : Les usages sociaux de l’art, 
Circé, 1999, Le corps comme objet d’art, Armand Colin, 1998; livro traduzido em 
Português, Memórias do social , Forense , 1990. 
 
Jacques Leenhardt - École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) 
Crítico de Arte, Sociólogo, publicou entre outros: Dans les jardins de Burle Marx, Actes 
Sud, 1994; artigo publicado em português, Duchamp: crítica da razão visual, in 
Artepensamento, Cia das Letras, 1994. 
 
Maria Cecília Loschiavo - FAU-USP 
Filósofa, publicou entre outros : Móvel moderno no Brasil, Studio Nobel/Edusp, 1995; e 
recentemente, Tenreiro, Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, 1998. 
 
 



Resumo : 
O conceito de espaço público foi o objeto privilegiado das pesquisas em ciências 
humanas e continua mais do que nunca a suscitar interpretações diferentes e talvez 
contraditórias, que são devidas às transformações constantes do espaço urbano. De 
maneira geral, o espaço público não é, e não pode tornar-se, o produto unicamente dos 
“gestionários da cidade”, suas metamorfoses dependem das modalidades de 
investimentos próprios aos cidadãos. A tendência que predomina hoje, no quadro das 
transformações dos espaços públicos, é a restauração patrimonial, mas ela não é 
necessariamente satisfatória para as cidades ou aglomerações que não tem centro 
histórico. Além disso, os sociólogos do urbano consideram que este privilégio atribuído 
à dimensão patrimonial conduz frequentemente à transformação dos centros das 
cidades em museus. As intervenções artísticas efêmeras ou duradouras, realizadas nos 
espaços públicos nem sempre se conformam a essa lógica da patrimonialização, eles 
têm sobretudo a função de introduzir visões do presente ou do futuro da vida urbana. O 
que constitui problema é a própria definição dos gêneros de intervenção e suas 
finalidades políticas e culturais. 
 
 


