
 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Aos meus pais. 



 

Agradecimento 

 

 

Ao meu orientador, José Ramalheira Vaz, professor na FBAUP, pelo seu 

interesse e dedicação ao longo desta jornada; aos Professores Carlos 

Barreira e Jorge Marques, pelas conversas que fomos tendo ao longo da 

fase do projecto; 

ao terceto Maravilha: Inês Osório, Ana Pinto e Rosário Matos, pela amizade 

e pelo apoio incondicional nestes últimos dois anos; 

à equipa de montagem de Terráqueos: Capucho, Cristina Fernandes, Marco 

Fidalgo, Tiago Cruz, Inês Osório, Ana Pinto, José Peneda, Fernando Almeida, 

Ana de Sousa, Joana Moreira e Maria João, sem os quais não seria possível 

erguer esta “montanha”;  

à Patrícia Almeida e ao Lima Mil, pela colaboração ao nível do vídeo, do som 

e da fotografia; ao Carlos Lima, pelos sábios conselhos na fase de 

produção; à funcionária da biblioteca da FBAUP, Carla Beatriz, pela sua 

gentileza e atenção; à Companhia de teatro Panmixia, pela cedência do 

espaço da Instalação; à Sociedade Portuense de Drogas, pelo apoio 

material; e a todos aqueles que de uma maneira ou de outra estiveram 

envolvidos neste projecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



5 

 

 

 

SUMÁRIO 

Sumário     5 

Prefácio       7 

Introdução       11 

 

  

Capítulo I 

As estruturas do imprevisível 

1. Previsibilidade versus imprevisibilidade nas ciências 

físicas      13 

2. Previsibilidade versus imprevisibilidade na arte      16 

2.1-Rudolf Arnheim, Acaso e a necessidade da arte      16 

2.2-Umberto Eco, Obra Aberta      19 

Conclusão      22 

 

3. Os graus da imprevisibilidade 

3.1-Tristan Tzara, Receita para criar poemas      26 

3.2-Alexander Calder, Mobiles      27 

3.3-Pollock, Drip Paintings      28 

3.4-Richard Serra, Peça Moldada      30 

3.5-Robert Morris e o informal      31 

3.6-Gilberto Zório, Piombi      33 

Conclusão       35 

 

 

Capítulo II 

Transferência Recursiva da Matéria Plástica 

1. Carácter laboratorial de uma prática 

O Caso de Intervalos dispersos     37 

2. Terráqueos, uma visão    44 

2.1-A Expansão dos sentidos      45 

3. Desenvolvimento do projecto 

3.1-Descrição técnica de Terráqueos      50 

3.2-Sobre a Montanha      53 

3.3-O desenho      59 

3.4-Sistema modular                                                                



6 

 

 

 

3.4.1-O Cubo      62 

3.4.2-Produção em série     63 

3.4.2.1-Desenho Performativo      65 

3.4.2.2-Processos recursivos      66 

4. (Re-)Desconstrução      68 

Conclusão      72 

 

 

Referências Bibliográficas      74 

 

 

Anexos     76 

  



7 

 

 

“Que termos serão suficientemente simples 

na sua sublimidade, suficientemente sublimes na 

sua simplicidade, próprios para a mera 

enunciação do meu tema?” 

                        Edgar Allan Poe
1
   

  

 

 

         Prefácio 

 

Temos vindo a desenvolver no campo das artes plásticas projectos 

que se relacionam com a temática da paisagem, do território e da sua sina-

lética. Neste âmbito, a cartografia, a topografia, ou os registos obtidos por 

satélite (por exemplo, o Google Earth), têm vindo a ser alvo de uma con-

tínua reflexão e especulação, por apresentarem um campo operativo aberto 

a contínuas e novas fusões, tanto estilísticas, como comunicativas.  

  Os primeiros registos realizados neste domínio ocorreram através da 

prática do desenho e, posteriormente, da prática da serigrafia. Nesta 

última, interessava-nos explorar as potencialidades do múltiplo, para com-

por, decompor e recompor os signos2 — quando inscritos numa mesma 

matriz —, com o objectivo de expandir os seus atributos formais e semióti-

cos. No que se refere ao desenho, a estratégia era semelhante, mas aqui os 

sinais gráficos, ao adquirirem diversas posições no espaço da representa-

ção, e ao estabelecerem diversos níveis de proximidade com outros sinais 

(semelhantes ou não, em grau de parentesco), fazia com que pudessem 

adquirir diversos significados através de uma mesma composição. Exempli-

ficando: considere-se um segmento de recta horizontal, que se secciona em 

intervalos regulares, e faça-se passar um segmento de recta vertical, no 

sentido descendente, por cada um dos pontos assim obtidos. Este sinal grá-

                                    

1  Edgar Allan Poe, Eureka. 
2  Segundo Eco, citando Charles Sanders Pierce, ―o signo pode ser visto em relação a      

si mesmo, em relação ao objecto a que se refere e em relação ao interpretante.‖ 
Citado em Eco, A Estrutura Ausente, p. 93. 
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fico, num nível de elevada simplificação3, poderá aludir a um animal, por 

exemplo, uma centopeia. Agora, se considerarmos que essas mesmas sec-

ções se encontram no sentido ascendente relativamente ao segmento, 

poderemos interpretar uma espécie vegetal, uma erva.  

Este exemplo leva-nos simplesmente a ponderar uma possível via 

para amplificar perceptivamente o significado de um mesmo sinal gráfico. 

Contudo, este não sofrerá uma qualquer dilatação se estiver isolado de um 

dado sistema de representação (como é o caso dos exemplos acima men-

cionados), pois é na interacção e no confronto directo entre as diferenças de 

posição, direcção e proximidade que se poderá incrementar um sentido 

determinado. Trata-se de um sistema de interdependência, no qual cada 

sinal envolvido reforça ou enfraquece o seu sentido com a coexistência de 

outros. A dimensão do signo, neste campo operativo, não deixará de ser 

ambígua, uma vez que poderemos denotar e conotar várias dimensões sig-

nificantes numa mesma configuração.  

É neste jogo, aparente, entre significantes e significados que a expe-

riência perceptiva se vai construindo e reconstruindo. Umberto Eco, ao 

referir-se à ambiguidade da mensagem estética, coloca-a nestes termos: 

 

―Os significantes adquirem significados apropriados só 

pelo interagir contextual; à luz do contexto, eles 

continuamente se revivificam através das clarezas e 

ambiguidades sucessivas; remetem a um determinado 

significado, mas, tão logo feito isso, surgem ainda mais 

prenhes de outras escolhas possíveis. Se altero um elemento 

do contexto, também os demais perdem o seu peso.‖4   

 

 A percepção do signo por nós experienciado não está apenas confi-

nada à sua própria dimensão, mas também à posição em que se inscreve, à 

perspectiva que descreve, à relação que estabelece com os demais signos e 

ainda na percepção pessoal que cada um poderá retirar do mesmo.   

                                    

3   Segundo Eco, ―um signo pode denotar globalmente um perceptum, reduzido a uma 

convenção gráfica simplificada. Justamente porque entre as condições de percepção 
escolhemos os traços pertinentes, esse fenómeno de redução (...) verifica [-se] em 
quase todos os signos icónicos‖ (idem, p. 109).  

4  Idem, p. 56. 
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Assim considerando a questão, tanto o desenho como a serigrafia 

deram-nos a oportunidade de lidar com um campo operativo fértil, para 

dilatar os referentes semióticos de um dado signo, facto este que se tornou 

significativo no nosso universo criativo, reflectindo-se numa das principais 

estratégias de representação a serem também sistematizadas no campo da 

escultura. O fio condutor que atravessava todas estas dimensões do fazer, 

tinha na noção de matriz/módulo, de múltiplo, de transformação e, por fim, 

de (re-)desconstrução um valor expressivo. 

Ao contrário do que acontecia no desenho e na serigrafia, onde a 

transformação era aparente, na escultura esta tornava-se real, ao lidarmos 

com as propriedades físico-químicas do material. A partir desta plataforma, 

criámos ambientes plásticos, onde a forma descreveria ―autonomamente‖ 

configurações no espaço da sua condição.  

 

 

 

 

                       Fig.1-Natureza semi-morta, 2007; água em estado 

  sólido, pigmento branco, vitrina. 60x150x50cm. 
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No entanto, ao admitirmos uma certa autonomia da forma para se 

reconfigurar, estávamos a introduzir, deliberadamente, um certo grau de 

indeterminismo no processo de representação. Este facto não nos satisfazia 

para alcançar a supracitada amplificação dos significados, na medida em 

que se tratava simplesmente de uma dissolução, que nos levava ao princí-

pio do all-over (composição sem dominância de uma forma). Então, sur-

giram-nos as seguintes questões, que vieram a tornar-se parte desta inves-

tigação teórico-prática: seria possível abrir o campo da significação não por 

uma via de contínuas imprevisibilidades, mas sim por uma outra, onde 

fosse possível introduzir na estrutura da obra um certo grau de imprevisibi-

lidade? E se assim fosse, de que forma poderíamos prever a imprevisibi-

lidade? Faria sentido, no fim de contas, prever a imprevisibilidade?    

Para alcançarmos em termos de uma prática, respostas a esta propo-

sição, foi necessário encontrar o material adequado que permitisse realizar 

tal verificação. E, aqui, teremos que apoiar Henri Focillon, quando nos diz 

que as ―matérias comportam um determinado destino, ou, se quisermos, 

uma determinada vocação formal‖5. O fazer escultórico está em grande 

medida relacionado com essa vocação formal, que os materiais tendem a 

promover, e é mediante essas possibilidades latentes que se torna possível 

alcançar determinados efeitos, assim como explorar determinados proces-

sos. Dá-se assim, nesta linha de raciocínio, o início de uma investigação 

teórico-prática que este estudo visa desenvolver.  

  

                                    

5 Citado em Focillon, A vida das formas; seguido de elogio da mão, p. 56. 
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Introdução  

 

 

Considerando os diversos aspectos através dos quais a nossa prática 

tem vindo a delinear-se, tornou-se ambição verificar a partir desta investi-

gação teórico-prática, quais as possibilidades de prever, no corpo estrutural 

de uma obra, um certo grau de imprevisibilidade.  

Se considerarmos a nossa proposição a um nível lógico, não encon-

tramos uma resposta clara. Pois tudo nos indica que a imprevisibilidade não 

pode ser prevista. É uma situação contraditória. 

 A questão centra-se, então, em tentarmos determinar do que 

falamos, quando falamos de um certo grau de imprevisibilidade, para 

sabermos, também, qual será o seu nível de previsão na estrutura de uma 

obra; ou seja, será necessário esclarecer o que poderá ser entendido por 

efeito imprevisível no processo artístico, para virmos a estabelecer poste-

riormente, se poderá ocorrer uma antevisão desses efeitos, aquando da 

produção de uma obra. Por esta via, quando falarmos da estrutura de uma 

obra, estaremos a referir-nos não só aos objectos fisicamente estabeleci-

dos, mas também aos procedimentos que estão por detrás desses objectos, 

assim como alguns comentários de autor, que poderão, em certos casos, vir 

a ajudar-nos a perceber os princípios conceptuais envolvidos nas suas ope-

rações.  

Assim, no primeiro capítulo, iremos envolver-nos, antes de mais, no 

contexto da ciência, para tentarmos perceber o que poderá ser entendido 

por previsão e imprevisibilidade e na sequência disto, por caos, acaso ou 

aleatório. Paralelamente a isto, iremos verificar, através de autores como 

Rudolf Arnheim e Umberto Eco, a aplicabilidade dada a estes termos no 

contexto da arte, a fim de estabelecermos com maior clarividência o meio 

pelo qual estes fenómenos poderão ser interpretados. A partir desta abor-

dagem, passaremos então a ocupar-nos de alguns casos, que vão do 

Dadaísmo até à arte Povera. Aqui tentaremos averiguar as condições em 

que tais procedimentos ocorreram, a fim de reflectirmos na hipótese de 

existir mais do que um grau de imprevisibilidade. É importante salvaguar-

darmos que o facto de admitirmos diversos graus tem que ver com a neces-
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sidade de podermos estabelecer diferentes significados ao termo, para que 

possamos vir a determinar com uma maior nitidez o que poderá ser enten-

dido por previsão de uma imprevisibilidade no corpo estrutural de uma 

obra.    

No segundo capítulo, traremos para análise a nossa prática escultó-

rica, onde, para além de descrevermos o objecto resultante desta investiga-

ção, tentaremos delinear, também, quais os procedimentos em que nos 

concentrámos para antever um certo grau de imprevisibilidade na obra. No 

decurso disto, iremos criar algumas correspondências com os procedimen-

tos mencionados no capítulo anterior, tentando confrontar com a nossa 

prática os diversos graus aí estabelecidos. Posto isto, iremos debruçar-nos 

sobre as várias possibilidades plásticas que surgiram desta prática experi-

mental, e que nos permitiram alcançar a tão ambicionada amplificação dos 

referentes semióticos de que falávamos no prefácio. 
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I capítulo  

AS ESTRUTURAS DO IMPREVISÍVEL.  

1) Previsibilidade versus imprevisibilidade nas ciências 

físicas 

                              

 

Rudolf Arnheim, no ensaio crítico, ―O acaso e a necessidade da arte‖6 

esclarece-nos que a interpretação do mundo sempre esteve relacionada 

com os conceitos de ordem e desordem, e que tanto a ciência como a arte, 

através dos seus procedimentos técnicos, tentam clarificar fenómenos apa-

rentemente acidentais. Neste sentido, e devido à contradição presente na 

nossa proposição, torna-se necessário, antes de mais, esclarecer o que 

poderá ser entendido por previsão, assim como por imprevisibilidade no 

contexto da ciência, e, mais concretamente, a partir da física, para, então, 

nos ocuparmos da nossa questão no contexto da arte.  

  A mecânica clássica, através dos sistemas lineares deterministas, 

propostos por Issac Newton (1642-1767), ou Pierre Laplace7 (1749–1827), 

tinha que ver com a observação dos fenómenos físicos, para elaborar, 

através do cálculo diferencial (baseado no conceito de derivada), teorias 

quantitativas. Através desses cálculos, seria possível prever o comporta-

mento de um dado sistema para o futuro. Esta teoria estabelecia assim as 

suas convicções no facto de que todos os fenómenos poderiam ser explica-

dos numa cadeia entre causas e efeitos e que, ―conhecendo-se com pre-

cisão o estado inicial de qualquer sistema, seria possível enunciar o estado 

desse sistema num qualquer momento a partir das leis que descrevem a 

sua evolução‖8. Contudo, no virar do séc. XIX, o matemático francês Henri 

Poincaré (1854–1912) demonstrou os limites dessas equações, ao descre-

ver o movimento de três corpos em interacção mútua. Através deste 

estudo, Poincaré conclui que o comportamento geral de um ―corpo‖ sob a 

                                    

6  Arnheim, Para uma psicologia da arte, Arte e Entropia. 
7  ―Se um ser soubesse num dado instante as posições e os movimentos de cada 

partícula do universo, então teria ao seu dispor a informação necessária para 
calcular toda a história passada e futura do universo. Citado em Davies, Deus e a 
nova física, p. 148. 

8  Citado em Ruelle, O acaso e o caos, p. 129. 
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influência gravítica de outros dois é imprevisível, na medida em que dois 

corpos com condições iniciais próximas originavam órbitas muito diferentes 

no futuro. Por outras palavras, demonstrava que a natureza não era assim 

tão previsível. 

 Apesar de a ordem e a previsibilidade dos fenómenos na mecânica 

clássica se mostrarem falíveis no decurso das investigações, surge ainda, no 

séc. XIX, a tentativa de compreender o comportamento dos sistemas a par-

tir do método probabilístico elaborado por Ludwing Boltzman (1844-1906). 

Este método servia para medir a entropia9 de um número circunscrito de 

partículas de um gás, para alcançar um cálculo estatístico do seu compor-

tamento global. O determinismo da mecânica clássica fora substituído pelo 

determinismo estatístico da mecânica quântica e, a partir de então, passa-

se a falar de probabilidade em vez de previsão. 

Já no decurso do século XX, opera-se uma revolução que veio a dei-

tar por terra, de uma vez por todas, qualquer possibilidade de prever os 

fenómenos naturais. Esta revolução adveio da mecânica quântica, quando 

se verifica que certos fenómenos atómicos e sub-atómicos são ―incertos‖, 

devido ao carácter aleatório das velocidades e das trajectórias dos elemen-

tos sub-atómicos. A partir de então, tornava-se impossível atribuir, ao 

mesmo tempo, uma posição e uma direcção exacta à partícula, sem inter-

ferir no seu normal dinamismo.  

Ainda nos anos 60, Edward Lorenz (1917-2008), meteorologista 

americano, deparou-se com um fenómeno parecido com o descrito por 

Poincaré, ao simular o movimento de massas de ar com recurso à tecnolo-

gia computacional. Lorenz constatou que ao alterar minimamente os dados 

iniciais dos seus cálculos, se obtinham resultados muito diferentes e com 

grandes discrepâncias entre si. A partir de então, este fenómeno ficou a ser 

conhecido como extrema dependência relativamente às condições iniciais10, 

dando origem, posteriormente, à metáfora do efeito borboleta: ―o bater das 

asas de uma borboleta terá por efeito, algum tempo depois, a mudança 

completa do estado da atmosfera terrestre‖11.  

                                    

9  ―Medida quantitativa do grau de desordem de um sistema‖. V. Arnheim, Arte e 
Entropia, p. 127. 

10  V. Ruelle, O Acaso e o caos, p. 50. 
11  Idem, p. 91. 
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Neste sentido, entendeu-se que comportamentos irregulares, que 

normalmente são associados a sistemas não lineares (por exemplo o clima), 

compreendem na sua dinâmica o caos. A ideia de que pequenas causas 

podem produzir grandes efeitos demonstrou, como tal, que a nossa capaci-

dade de previsão tem limites. Mesmo conhecendo as leis que regem a evo-

lução do sistema, estes mesmos sistemas estarão sempre dependentes da 

precisão que os instrumentos de medição permitem alcançar.  

Nesta sucinta abordagem do universo da ciência física, poderemos 

confirmar que a imprevisibilidade é um termo que diz respeito a certos 

fenómenos caóticos e aleatórios. Nesta imprevisibilidade poderemos ainda 

incluir outros sinónimos, tais como o acaso, o acidente e a contingência. 

Num sentido amplo, são termos que descrevem certos fenómenos físicos 

cujos resultados nem sempre provêm de uma relação entre causa e efeito. 

A previsão, por sua vez, faz referência a uma probabilidade estatística que 

pretende estabelecer, em termos globais, o comportamento de tais fenó-

menos.  

 Posto isto, deveremos reajustar a nossa proposição inicial na 

seguinte perspectiva — qual a probabilidade de prever um certo grau de 

imprevisibilidade no corpo estrutural da obra?  

E, no que se refere ao contexto das artes plásticas, de que forma 

esses conceitos poderão ser entendidos? 

  



16 

 

2) Previsibilidade versus imprevisibilidade na 

arte   

 

2.1 Rudolf Arnheim, Acaso e a necessidade da arte 

 

Rudolf Arnheim (1904-2007), ao analisar a arte ocidental12, leva-nos a 

considerar que o acaso e o aleatório poderão ser interpretados em confor-

midade com o conceito de ordem que se origina em cada época: um deter-

minado cânone de representação poderá parecer acidental, ou fruto do 

acaso, se atendermos a cânones anteriores. Este facto deve-se à entrada de 

uma nova ordem mais complexa13 do que a anterior, que reorganiza 

segundo a sua lógica o plano da composição. Essa complexidade, para 

Arnheim, está relacionada com o facto de a arte se mover ―no sentido de 

uma individualização crescente‖ dos seus temas, fazendo com que em cada 

novo estádio dessa complexidade, se confiram, naturalmente, pormenores 

cada vez mais arbitrários àqueles que foram estabelecidos anteriormente. O 

acaso ou o acidente, nesta perspectiva, são o resultado de uma organização 

premeditada por parte do artista, no sentido de reflectir sobre as mudanças 

de paradigmas que ocorrem numa dada sociedade.  

 Enquanto aspecto radical dessa complexidade crescente, encontra-se 

uma deliberada relação do artista com o acaso e com aleatório, na repre-

sentação de um conjunto de formas. Arnheim dá ênfase àquelas configura-

ções que desenvolvem maior proximidade com uma ―degeneração do sen-

tido da forma‖. Nesta dimensão, e recorrendo a outro ensaio seu, Arte e 

entropia, poderemos encontrar referências à destruição da forma, que 

Arnheim designa como efeito catabólico14. Nestes efeitos, inclui tanto 

aqueles fenómenos que provêm da natureza, como aqueles que resultam da 

acção do homem: derrube, amolecimento, erosão ou fricção.  

                                    

12 Idem. 
13  ―Na arte ocidental, esta complexidade crescente adopta a forma de um realismo 

cada vez maior. As figuras simples e esquemáticas dos estilos arcaicos e, 
posteriormente, da arte bizantina, dão lugar a retratos muito individualizados de 
seres humanos que nos são apresentados numa grande variedade de posturas e 

situações‖ (Arnheim, Arte e entropia, p. 166).   
14  ―Categoria ampla, inclusiva, que abarca toda a sorte de agentes e acontecimentos 

que actuem de maneira imprevisível e desordenada, e que têm em comum o facto 
de que todos eles desfazem as coisas‖ (Arnheim, Arte e entropia, p. 381). 
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Nestas configurações, diz-nos, torna-se mais complicado discernir as 

diversas aparências, uma vez que os constrangimentos ou a tensão ante-

riormente existente, e que fundamentava uma relação hierárquica da 

estrutura (de acordo com a teoria gestáltica defendida por Arnheim), 

implode, deixando de haver uma relação inequívoca entre as partes e um 

todo, e caminhando-se para uma homogeneização crescente, uma indife-

renciação ou dissolução dos princípios inerentes a uma ordem prévia que 

orientava a disposição das formas no espaço.  

O afastamento gradual, por parte de certos artistas modernos, de um 

controlo premeditado sobre a disposição do acaso, leva-os consequente-

mente a trabalhar com aqueles processos aleatórios e ocasionais que repre-

sentam, cada vez mais, um desejo de aproximação a certos fenómenos da 

natureza.  

Neste âmbito, Arnheim faz referência às pinturas ―texturistas‖ (refe-

rência a Pollock), cujos efeitos resultam de uma acção espontânea, na qual 

o acidente, dando-se um nível extremo, é porém entendido do ponto de 

vista em que se opera uma escassa regulamentação das relações entre o 

todo e as partes. Para Arnheim, tais acções enunciam padrões estatísticos 

que resultam de efeitos plásticos globalmente operados. Este facto leva-o a 

analisar, posteriormente, a espontaneidade dos processos, que passa pela 

apreciação da desenvoltura manual e gestual na obra de arte desde o 

Renascimento (época em que se introduz a noção de homem criativo). 

Nesta dimensão, Arnheim, envolve-se com a questão do inconsciente, 

enquanto motor auxiliar, que introduz, através de processos automáticos — 

que tendem a formar-se pela repetição — uma certa ordem espontânea15. 

Através destes processos automáticos, que derivam de uma ―libertação de 

algumas funções psíquicas parciais do controlo central‖, Arnheim leva-nos a 

considerar que as pinturas de ―texturas‖ poderão ser entendidas como um 

meio-termo, entre um trabalho acidental e uma espécie de interpretação 

                                    

15  ―Ticiano, Velásquez ou Rubens (...) [—] o que neles se valorizava e admirava era, 
não tanto a qualidade pictórica da obra, mas a facilidade da sua execução. Era a 

faculdade, adquirida através de décadas de prática, de conseguir um objectivo 
perfeitamente controlado mediante um processo motor em si não controlado, mas 
espontâneo, e cujos rastos na tela mostravam a frescura, elegância, e facilidade, da 
libertação do domínio do consciente‖ (idem, p. 177). 
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dirigida do acaso, que implica um processo auto-regulatório16. Mais à frente, 

na sua análise às pinturas ―texturistas‖ explicita:  

 

―Só mediante uma cuidadosa supervisão, ao longo de 

toda a obra, obterá o artista tão perfeita homogeneidade de 

textura, e o controlo que exerce deve ser guiado por uma 

imagem muito clara do que está a tentar conseguir.‖17  

 

Será que poderemos subentender nesta ―imagem muito clara que 

está a tentar conseguir‖ uma espécie de ―previsão‖? Tal facto poderá 

ocorrer considerando os exemplos das técnicas desenvolvidas por Ticiano e 

Velásquez, de que Arnheim nos fala? Tentaremos perceber um pouco mais 

estas relações processuais no próximo subcapítulo, quando abordarmos, 

com mais atenção, a obra de Jackson Pollock. 

Ora, desta relação da arte com o acaso, de que nos fala Arnheim, 

poderemos estabelecer a ideia de que o homem sempre esteve próximo das 

manifestações do acaso e do acidente, mas a partir de uma necessidade 

ulterior de ordem. Desta necessidade, nascem sempre novas lógicas de 

composição com dimensões operativas muito específicas. Apesar de apre-

sentarem resultados aparentemente desordenados ou resultantes de um 

acaso são, ainda assim, organizadas mediante uma ordem (surgida em 

cada época), que as prescreve enquanto tal. 

                                    

16  ―O funcionamento real de uma pintura ou peça musical é totalmente mental, e o 
impulso do artista para a regularidade é guiado pelas atracções e repulsas 

perceptivas que observa na obra enquanto a modela. Nesta medida, pode 
descrever-se o processo criador como auto-regulatório‖ (Arnheim, Arte e entropia, 
p. 218). 

17  Idem, p. 180. 
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2.2) Umberto Eco e a Obra Aberta 

 

Numa outra perspectiva, Umberto Eco (nascido em 1932), no ensaio 

Obra aberta18, leva-nos a considerar que, embora as práticas artísticas se 

apoiem nos conceitos provenientes da ciência, isso não faz com que os pro-

cedimentos artísticos partilhem dos mesmos fenómenos a que se referem. 

Pois a arte é uma realidade autónoma, que produz ―complementos de 

mundo‖, e, como tal, possui os seus próprios procedimentos. Desta forma, 

Eco indica-nos que essas práticas são a reacção livre dos artistas a uma 

determinada situação histórica, que tende a reflectir, em concomitância com 

outras disciplinas do saber, uma situação cultural, um forma de interpretar 

o mundo19 e as actividades humanas. Como tal, só poderão ser entendidas 

enquanto metáforas epistemológicas20. 

 Obra aberta, de Umberto Eco, é um ensaio que tende a reflectir não 

tanto sobre os processos artísticos, mas os ―jogos‖ interpretativos que os 

mesmos provocam no fruidor. Eco, ao reflectir sobre as múltiplas possibili-

dades de interpretação que uma obra poderá comportar na sua essência, 

fala-nos de um ―um campo de possibilidades‖, no qual a indeterminação dos 

fins e a ambiguidade da mensagem estética se apresentam como um dos 

principais procedimentos que fomentam essa possibilidade de abertura. 

Contudo, esta indeterminação não quer dizer que o artista não a tenha pen-

sado, ou previamente estruturado para alcançar tal efeito. Poderá o autor 

não deter a capacidade de previsão de todo o desenvolvimento da obra, 

pois, a partir do momento em que o fruidor entra no universo da arte 

                                    

18  ―O tema comum a estas investigações é a reacção da arte e dos artistas (das 
estruturas formais e dos programas poéticos que a elas presidem) perante a 
provocação do Acaso, do Indeterminado, do provável, do Ambíguo, do 
Plurivalente…» (Eco, Obra Aberta, p. 49). 

19  ―É certo que o princípio da indeterminação e a metodologia quântica nada nos 
dizem sobre a estrutura do mundo, mas apenas sobre um certo modo de descrever 

certos aspectos do mundo: mas dizem-nos, em compensação, que alguns valores 
que se julgavam absolutos, válidos como fundamentos metafísicos do mundo (veja-
se o princípio da causalidade e do terceiro excluído) têm o mesmo valor 
convencional dos novos princípios metodológicos adoptados, e contudo já não são 
indispensáveis para explicar o mundo ou para fundar um outro. Daqui que, nas 
formas de arte, se encontram, mais do que a instauração rigorosa de equivalentes 
de novos conceitos, a negação dos antigos‖ (idem, p. 182).   

20  (...) ―quer dizer que, em cada século, o modo pelo qual as formas de arte se 
estruturam, reflecte — à maneira da similitude, da metaforização, precisamente, 
resolução do conceito de figura — o modo pela qual a ciência, ou, de certo modo, a 
cultura da época vêem a realidade‖ (idem, p. 82).
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enquanto elemento activo, passa a desempenhar, muitas das vezes, o papel 

de co-autor com liberdade criativa para reinterpretar os elementos previa-

mente dispostos. Na execução desta possibilidade colaborativa, o artista 

promove a partir de uma lógica interna, muitas vezes racional, essa possibi-

lidade de indeterminação, que permite que a obra possa abrir-se às mais 

diversas relações estruturais e interpretativas. 

Eco, no seu ensaio, oferece-nos outras possibilidades para perceber-

mos, um pouco melhor, esta questão da imprevisibilidade aquando da sua 

análise da abertura da obra e a teoria da informação.  

O objectivo principal da teoria da informação é o de medir a quanti-

dade de informação que ocorre mediante uma determinada mensagem. 

Sendo que esta medição, ou cálculo, está estreitamente relacionado com o 

conceito de entropia e com o princípio de probabilidade estatística; por 

outras palavras, pretende calcular a desordem ou a ordem a partir da qual 

uma determinada mensagem é organizada. Daí que, quanto mais uma 

mensagem é desordenada, ou imprevisível na sua estrutura, tanto mais 

informação comporta no que respeita à sua origem; enquanto, que, ao 

estar restrita a um probabilidade de combinações possíveis, ou seja, ao 

criar um código, torna-se redundante e previsível. 

 Eco explica-nos, também, que, na teoria da informação, existe uma 

diferença relativa entre significado e informação. Sendo que no primeiro, os 

sinais dependem estreitamente de uma certa ―redundância‖, resultante de 

uma ordem e de uma convenção da estrutura. Neste âmbito, o significado 

reflecte uma lógica organizativa, que resulta de uma probabilidade de 

regras. Enquanto na segunda, ―quanto mais a estrutura se torna imprová-

vel, imprevisível, desordenada, tanto mais aumenta a informação‖21. Con-

tudo, Eco diz-nos que, no que se refere à aplicabilidade destes termos no 

contexto da estética, os mesmos deixam de estar directamente relacionados 

com a ideia estatística de entropia, passando a constituírem-se enquanto 

metáforas. Isto porque, ao introduzirmos uma desordem no sistema 

estético, não obtemos informação, mas ―significado poético‖. Ainda assim, e 

dentro desta relação terminológica, Eco, refere-se à informação para indicar 

que, na arte, ou no ―efeito estético‖, torna-se possível alcançar um outro 

                                    

21  Idem, p. 185. 
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nível de abertura da mensagem estética a variadas direcções interpretati-

vas, em detrimento da redundância que circunscreve o significado num 

sentido unívoco.   

Sobre esta última característica, diz-nos que a desordem, ―organi-

zada‖ dentro de um determinado sistema estético, é uma das particulari-

dades da arte na segunda metade do século XX, uma vez que as matérias 

que enformam os objectos estéticos são, na sua grande maioria, dados a 

uma fragmentação das partes que fomentam a informação, e como tal, a 

sua ambiguidade ao nível interpretativo. Mas quanto a esta última 

dimensão, Eco também nos leva a ponderar que terá que ser mediada a fim 

de evitar o ruído:   

 

―Também aqui a possibilidade de uma comunicação 

tanto mais rica quanto mais aberta, está no delicado 

equilíbrio de um mínimo de ordem admissível e de um 

máximo de desordem.‖           

 

Nestas condições torna-se importante aceder a uma probabilidade já 

estabelecida, assim como um máximo de desordem para encontrar uma 

espécie de ―equilíbrio‖ — a que dá o nome de movimento pendular — e 

fazer com que esta abertura da informação possa aceder a uma capacidade 

de comunicação com significados sempre diversos. 

Eco, no texto ―Informação, ordem e desordem‖, leva-nos também a 

considerar (mediante o estudo desenvolvido por Abraham Moles, sobre 

estética musical e informação) que a imprevisibilidade ocorre na música e 

posiciona-se, justamente, enquanto valor oposto ao do significado. Sobre 

esta dimensão diz-nos: 

 

―tendendo para um máximo de imprevisibilidade, tende-se   

para um máximo de desordem em que não são mais comuns, 

mas todos os significados possíveis, resultam inorganizáveis‖.  
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Mais à frente conclui:  

 

―a tendência para a desordem que caracteriza 

positivamente a poética da abertura deverá ser tendência para 

a desordem dominada, para a possibilidade compreendida 

num campo, para a liberdade vigiada por germens de 

formatividade presentes na forma que se oferece aberta às 

mais livres escolhas do fruidor‖22.   

 

Ora, desta relação com a teoria da informação, e com o fenómeno da 

música em particular, Eco faz-nos pensar que a desordem, normalmente 

associada aos efeitos imprevisíveis, é um conceito que deverá ser, minima-

mente, controlado, para que possa cumprir uma qualquer função semân-

tica. Tal facto leva-nos a considerar que poderá ser possível estabelecermos 

algumas relações entre a ―tendência para a desordem dominada‖, de que 

Eco nos fala, e o ponto de vista de que temos vindo a ocupar-nos, ou seja, 

a de prever um certo grau de imprevisibilidade.  

 

 

Breve conclusão  

 

Desta abordagem que realizámos aos ensaios de Rudolf Arnheim e 

Umberto Eco poderemos considerar que se trata de dois procedimentos 

analíticos que perspectivam os fenómenos do imprevisível em direcções 

distintas, mas complementares. Estas direcções poderão ser reconhecíveis a 

partir dos instrumentos conceptuais que circunscrevem a abordagem de 

cada um dos autores: se, por um lado, Rudolf Arnheim se relaciona com o 

campo da percepção (tal qual a investigou a psicologia gestáltica), reafir-

mando a necessidade de uma mínima regulamentação entre as partes e o 

todo, para que a obra de arte possa continuar a cumprir a sua função 

semântica, por outro lado, deparamo-nos com Umberto Eco a orientar a sua 

análise a partir da fragmentação no plano da composição, com o propósito 

                                    

22  Citado em ECO, Obra Aberta, pp. 146 e 147. 
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de promover novos modelos interpretativos, capazes de alicerçar as mais 

recentes dinâmicas estabelecidas pelo pensamento atomista. 

Esta análise leva-nos a verificar, também, que as manifestações do 

acaso, do aleatório, do indeterminado ou do caos, portanto, fenómenos que 

abreviamos com o termo imprevisibilidade, são fenómenos com os quais 

nos fomos deparando ao longo dos tempos no âmbito da representação. 

Mas foi sobretudo a partir do século XX, e devido às mais recentes desco-

bertas no plano científico, que as práticas artísticas, através dos seus pro-

cedimentos, criaram modelos hipotéticos de tais estruturas do cosmos e da 

(des-)organização da matéria, segundo uma aproximação crescente das 

propriedades físico-químicas dos materiais e das suas ―livres reacções‖.  

Paralelamente a isto, torna-se curioso verificar que certos artistas 

optaram por interpretar as observações científicas segundo uma aproxima-

ção crescente a determinados comportamentos, ditos inconscientes ou irra-

cionais. Tais comportamentos, do nosso ponto de vista, poderão ser enten-

didos enquanto necessidade de subverter constantemente a racionalidade e 

as normas (como por exemplo as do racionalismo cartesiano) que determi-

navam uma visão da cultura, como a do produto artístico. Este facto revela-

se sintomático em várias épocas e segundo os mais diversos movimentos 

artísticos, tais como o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo abstracto 

e ainda o informal. Porém, isso não significa que tais comportamentos fos-

sem completamente irracionais; muito pelo contrário, só o são em relação a 

uma racionalidade vigente. Trata-se, como anteriormente constatámos a 

partir de Rudolf Arnheim, de uma espécie de choque entre ordens, onde 

surge a tensão entre uma racionalidade dominante e a introdução de uma 

outra (ir-)racionalidade que a tende a quebrar.  

Por esta via, a imprevisibilidade poderá ser entendida, enquanto 

estratégia que tendeu a dissipar as antigas ―estruturas‖ do conhecimento, a 

fim de celebrar uma relação mais ampla, e, ao mesmo tempo, mais próxima 

de uma noção pluridimensional de Homem e de Mundo. Em consequência 

deste facto, a transdisciplinaridade crescente do conhecimento impôs-se de 

tal forma à arte contemporânea, que não a podemos ver enquanto 

―desordem fecunda‖, como Umberto Eco nos diz, mas como desordem e 

aparente caos, que (re-) organizou, uma vez mais, o campo da composição. 
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Mais disperso, e bem mais polimorfo, é certo, uma vez que o campo da 

representação implodiu os princípios ou regras inerentes a um fazer. Porém, 

fomentou um campo vasto de possibilidades plásticas e de interpretação da 

mensagem estética. 

No nosso entender, tratou-se de uma espécie de big bang que 

ocorreu no universo do conhecimento, e da arte em particular, que tendeu a 

originar novas constelações em cada dimensão da sua dispersão, assim 

como promoveu novas fusões entre cada área do saber. 

Posto isto, ainda nos resta uma questão – em que sentido é possível 

subentender mais do que um grau do termo imprevisibilidade na estrutura 

de uma obra?  
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3) Os Graus da Imprevisibilidade. 

 

 As diversas relações, que estabelecemos até aqui, fizeram com que 

ponderássemos a hipótese de existirem diversas dinâmicas processuais, que 

nos conduzem a mais do que um significado dos fenómenos que aglomerá-

mos no termo imprevisibilidade. Nesta linha de raciocínio, tentaremos esta-

belecer a partir dos casos que traremos para análise, três graus de imprevi-

sibilidade:  

 

 

1) Por fenómenos imprevisíveis de primeiro grau, denominaremos 

aquelas manifestações que resultaram em efeitos de cuja iminên-

cia o autor jamais esteve ciente. 

 

  

2) Por fenómenos de segundo grau, aquelas manifestações que 

resultaram de uma imprevisibilidade de primeiro grau, mas que, 

ao serem alvo de uma sistematização processual, tenderam a 

converter-se em fenómenos estruturados e ―predizíveis‖. 

 

 

3) Num último e terceiro grau, identificamos estruturas que, apesar 

de não resultarem de nenhum dos graus antecedentes, promovem 

imprevisibilidades de primeiro grau. Nestes casos, a obra é o 

resultado de um raciocínio que desenvolve uma lógica interna, 

para alcançar nos seus resultados a máxima imprevisibilidade. 
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3.1) A receita de criar poemas Tristan Tzara 

 

 

 

―Apanhe um jornal. 

Adquira algumas tesouras. 

Escolha um artigo do tamanho 

que pretende dar ao seu poema. 

Depois recorte cuidadosamente cada palavra 

do artigo e coloque-as num saco. 

Agite levemente. 

Depois retire um recorte após o outro. 

Copie-os conscientemente na ordem em 

que saíram do saco. 

O poema ir-se-á parecer consigo 

E você será um escritor de infinita originalidade e 

encantadora sensibilidade, ainda que  

incompreensível às massas‖
23

. 

 

 

Se em alguns casos o imprevisível se apresenta enquanto resultado 

de um erro processual, que poderá ou não ser incorporado no corpo 

estrutural da obra, outras vezes o imprevisível é estimulado criativamente, 

para originar novas possibilidades estéticas. Tenhamos em consideração, 

por exemplo, as experiências realizadas por dadaístas e surrealistas nas 

primeiras décadas do século XX, onde o caos e a anarquia pretendiam 

libertar e provocar a arte no seio da famosa estratégia ―anti-arte‖. Nesse 

encalço desenvolveram estratégias ou ―jogos‖ de libertação criativa, tal 

como a receita para criar poemas, de Tristan Tzara, ou a técnica surrealista 

do cadavre exquis, onde o imprevisível surgia através de um processo que 

excluía o controlo dos resultados operados. No entanto, ao analisarmos as 

premissas que orientavam esses processos, constatamos que o imprevisível 

ocorre a partir de uma lógica plenamente organizada, para que se 

pudessem alcançar tais efeitos. Assim, este primeiro caso leva-nos a 

                                    

23  Adaptação. Citado em Krauss, Caminhos da Escultura Moderna, p. 127. 
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considerar que o imprevisível poderá suceder a partir da estrutura da obra, 

se a mesma estiver preparada para o estimular. 

 

3.2) Os mobiles de Alexander Calder 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig.2-Alexander Calder, The Star, 1960 

Chapa de ferro policromada arame de aço, 

35mm,3/4 x 53 3/4 x 17 5/8. 

                                          

 

 

 

Noutra perspectiva, poderemos constatar, na arte cinética, 

mecanismos tecnologicamente simples ou sofisticados, que dão origem a 

obras, em cujo corpo estrutural poderemos subentender um determinado 

grau de imprevisibilidade. Neste contexto, nomearemos os mobiles de 

Calder24, cujo movimento depende estreitamente do vento, ou do impulso 

emprestado pelo próprio observador. 

 Embora essas estruturas estejam rigorosamente pensadas para que, 

em suspensão, originem diversas dinâmicas espaciais, estas não deixam de 

estar circunscritas a determinados movimentos, uma vez que dependem de 

uma relação de pesos e contrapesos que, num equilíbrio inconstante, 

tendem a exercer-se no espaço. Trata-se de um sistema de 

interdependência, na qual as partes que compõem o todo restringem o 

                                    

24  ―Simetria e ordem não fazem uma composição. É o acidente aparente em relação à 
realidade, que o artista controla, pela qual ele faz ou estraga um trabalho‖ 
(Alexander Calder, citado em Waltyher, Arte do século XX, p. 473). 
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espectro do imprevisível a dinâmicas finitas. Ora, o imprevisível de primeiro 

grau ocorre, sem dúvida, nestas estruturas, mas a partir de fenómenos que 

lhes são extrínsecos, ou seja, da direcção e da intensidade da força que 

tanto o vento, como o observador poderá exercer para dar movimento à 

obra. Isto leva-nos, então, a considerar que o imprevisível poderá acontecer 

segundo uma dependência em relação às condições iniciais que, apesar de 

cingir o campo a imprevisibilidades finitas, comporta uma outra amplitude, 

a partir do momento em que os mobiles estão dependentes das alterações 

que o meio exterior lhes proporciona. Neste âmbito, poderemos afirmar que 

as obras que estabeleçam um qualquer nível de interacção com o meio 

exterior possuem tendência para manifestar resultados imprevisíveis de 

primeiro grau.  

 

 

3.3)  As drip paintings de Jackson Pollock 

 

                 

 

 Fig.3-Fotografia de Hans Namuth. 1951 

 

 

Noutra dimensão, encontramos nas manifestações do Expressionismo 

Abstracto, principalmente as desenvolvidas por Jackson Pollock, nas suas 

drip paintings, premissas do fazer que nos indicam possíveis vias para 

reflectir sobre a questão que nos tem vindo a ocupar. 

  Na altura em que estas pinturas faziam sentir os seus efeitos na 

América do pós-guerra, em grande parte devido aos registos fotográficos de 
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Hans Namuth, surgiam comentários relativos ao facto de as suas acções 

serem aleatórias, descontroladas, etc; Robert Coates, por exemplo, afirmou 

serem ―meras explosões desorganizadas de energia aleatória, e portanto, 

sem significado‖25. Pollock, por sua vez, numa entrevista em 1950, com 

William Writh, explica: ―com experiência parece-me possível controlar a 

fluidez da pintura, em grande escala, e eu não uso — eu não uso o acidente 

— porque nego o acidente‖26. 

A ―experiência‖, segundo as suas palavras, afasta a obra do factor 

―acidente‖. Em certa medida, podemos compreender essa posição se 

considerarmos que, a partir de uma sistematização processual, o material, 

submetido a determinadas condicionantes, acaba por revelar as suas 

demais dinâmicas. É na ―experiência‖ que o imprevisível — o de primeiro 

grau — perde o seu sentido, porque deixa de ser novidade, pelo seu 

desenvolvimento experimental. Modifica-se porque é semi-controlado. Dá-

se, então, a origem de uma imprevisibilidade de segundo grau, ponderando, 

ainda assim, os efeitos que resultam da sedimentação da tinta no plano de 

representação, dos seus contornos e das suas fusões27.  

No nosso entender, a imprevisibilidade, em sentido estrito, ocorre no 

trabalho de Pollock naquele hipotético momento em que o artista torna 

consciente os efeitos da acção, de que resultou o primeiro drip. Contudo, 

este, ao ser sistematizado torna-se ―predizível‖. Torna-se parte de uma 

outra expressão que nada possui de imprevisível, a não ser, e uma vez 

mais, nos seus efeitos aparentes. 

 

 

 

 

 

                                    

25  Citado em Emmerling, Pollock., p. 68. 
26  Tradução própria. Jackson Pollock em, New Approaches, the Museum of Modern Art, 

p. 89.  
27  E sobre esta dimensão residual, que permite a comunicação estética, Umberto Eco 

explica-nos que nas ―mais livres explosões das action paitings, o pulular das formas 
que assalta o espectador, permitindo-lhe uma máxima liberdade de 

reconhecimento, não fica com o registo de um acontecimento telúrico casual: é o 
registo de um gesto. E um gesto é um esboço que tem uma direcção espacial e 
temporal, de que o sinal pictórico é o relato […] procura que termina no reencontro 
do gesto, e nele, da intenção comunicativa‖ (Obra Aberta, p. 197). 
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3.4) Peça Moldada — Richard Serra 

 

                        

      

Fig.4-Richard Serra.1969. Chumbo, 4in.x25ft.x25ft. 

Whitney Museum of American Art. New York, 1969.  

Peça destruída.  

 

 

Poderemos ainda neste domínio incluir a Peça moldada, de Richard 

Serra, onde o artista, através de uma contínua acção de arremessar o 

chumbo contra a esquina de um compartimento, origina uma série de 

formas moldadas, posteriormente, dispostas no espaço que as fez surgir. O 

conjunto da obra revela a estrutura de um pensamento, que tendeu a 

interagir com o espaço e com a imprevisível formação da matéria, para 

conferir à obra uma espécie de ―superficialidade,‖ que declara no seu 

processo a acção determinante e precisa do autor. 

  O que de comum têm estes dois últimos artistas é, então, essa nova 

atitude que adequa os utensílios e a natureza dos materiais utilizados na 

construção de um processo do pensar e do fazer imediato, onde matéria, 

tempo e a fisicalidade do próprio acto pressupõem um novo ―léxico‖ a 

explorar, baseado na instantaneidade, gravidade, caos, aleatório, 

irracionalidade, e ainda, e em consequência destas últimas, fenómenos de 

transmutação, fragmentação e dispersão, tanto da matéria formal como do 

seu significado. 
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3.5) Robert Morris  

 

 

Neste contexto, Robert Morris, no seu ensaio ―Some Notes on the 

Phenomenology of Making,‖ oferece-nos um espaço de reflexão sobre essa 

direcção e essa amplitude do fazer, que virá a constituir um dos paradigmas 

ainda vigentes na arte contemporânea.  

Morris, ao introduzir a noção de Presentness, por ele descrita como 

―tempo presente da experiência espacial imediata‖, ―mudança na avaliação 

da experiência‖, ―a consciência de que o espaço real não é experimentado a 

não ser no tempo real" torna presente a relevância de uma nova 

aproximação, como nunca antes haveria acontecido, entre o significado e os 

seus meios na arte, e, por acréscimo, uma aproximação à indeterminação e 

à contingência, como parte dessas manifestações formais. Contudo, Morris, 

no mesmo ensaio, indica-nos que se trata de encontrar as formas pelos 

meios dos respectivos processos: 

 

―O que é particular a Donatello e se aplica a diversos artistas do 

século XX é o facto de uma ou outra parte do processo sistemático 

da criação ter sido automatizado. O emprego da gravidade e de uma 

espécie de ―acaso controlado‖ foi uma característica comum a 

muitos, desde Donatello, na interacção matérias/processo. Qualquer 

que seja a forma como é empregue, a automação serve para 

eliminar o gosto e o toque pessoal pela captação de forças, imagens 

e processos, para substituir um passo anteriormente dado, num 

sentido direccionado, ou decisório pelo artista. Tais passos são 

inovadores e estão localizados em meios anteriores, mas revelados 

nas imagens a posteriori como informação. (…) todos esses 

diferentes métodos envolvem algo a que só poderemos chamar 

automação, e implicam um processo de criação retroactiva a partir 

da obra concluída‖.28 

 

 

                                    

28  Tradução própria. Citado em MORRIS, Some Notes on the Phenomenology of 
Making, p. 87. 
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 Poderemos constatar que Morris entende o acaso como uma 

estratégia para encontrar novos resultados do fazer que escapam a uma 

programação prévia (imagem pré-concebida) e que liberta a obra de um 

sentido unívoco. Por sua vez, a sistematização processual, tornada 

automação29, é então a via pela qual este autor nos dá a entender que se 

efectiva uma espécie de ―controlo‖ das manifestações que o acaso tende a 

criar. Todavia, debrucemo-nos um pouco mais na última oração do texto 

citado: ―E implicam um processo de criação retroactiva a partir da obra 

concluída‖. Se tivermos mais um pouco de atenção, poderemos 

compreender que, com o processo retroactivo de que Morris nos fala, se 

trata de um processo de consciencialização dos efeitos operados na matéria 

sob determinadas condicionantes. 

A partir desta observação poderemos considerar que prever uma 

imprevisibilidade poderá ser assim uma troca de experiências sensitivas 

entre a acção do seu executante e a reacção da matéria. É um diálogo 

efectivo que a interacção tende a criar e cujos efeitos são abertos e 

renováveis a novas dinâmicas. ―Arbitrários‖ mas ―motivados,‖ como Morris 

também nos diz. 

Assim, os resultados do acaso, ao serem sistematizados e 

automatizados, deixam de ser imprevisíveis num primeiro grau, pois 

tornam-se parte das estruturas mentais (sejam elas resultantes de um nível 

consciente ou inconsciente); porém, não quer isso dizer que o processo se 

fecha em si e para si; pelo contrário: abre-se para um devir contínuo, no 

qual a entrada de novos imprevistos fomenta uma interacção em contínua 

reestruturação. Poderemos assim concluir que o imprevisto, enquanto 

resultado de uma dada acção, poderá resultar, ainda assim, numa estrutura 

previsível, quando sistematizada. 

 

 

 

                                    

29  Não nos esqueçamos que esta relação da automação é um processo que advém, 
segundo Arnheim, do período do barroco e poderá ser entendido como o findar de 
um processo que renuncia à iniciativa artística (v. Arnheim, O Acaso como processo 
criativo in Arte e Entropia, p. 177).    
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3.6) Piombi – Gilberto Zório 

 

 

Fig.5-Gilberto Zório, Piombi, 1968. Placa de 

chumbo, sulfato de cobre, ácido clorídrico. 

95x250x160cm  

 

Para finalizarmos a reflexão que temos vindo a desenvolver, 

escolhemos a obra de Gilberto Zório30, na medida em que a mesma 

apresenta uma outra dimensão prática que, ao incluir, aparentemente, uma 

espécie de programação, contrapõe-se aos dois exemplos anteriormente 

dados.  

 Piombo31 abre-se perante o imprevisível das suas reacções, sem 

contudo apresentar um processo onde o caos e o aleatório são 

efectivamente uma consequência da irracionalidade do fazer. Esta obra, 

muito pelo contrário, revela uma construção premeditada na escolha dos 

materiais, para que estes, ao se acomodarem no espaço, iniciem um 

processo no qual a entropia32 intensifica ainda mais o carácter 

representativo da própria peça. A imprevisibilidade que tem aqui a sua 

origem é de menor grau, se a compararmos com os exemplos que até 

                                    

30  Artista Italiano, que desenvolveu a sua investigação nos termos da Arte Povera: 
―Os meus trabalhos são realizados para serem pura energia, porque eles são 
sempre trabalhos com vida, ou são trabalhos em progresso, ou trabalhos para o 
futuro. Nos meus primeiros trabalhos esta energia foi colocada na prática em 
diversas formas físicas, no nível das reacções químicas, no sentido em que o 
trabalho estava incompleto e continuava a viver por ele próprio. Eu coloco-me 
simplesmente como um espectador que observava as suas reacções. Isto é como 

eu entendo a ideia de um processo dentro do meu trabalho‖ (tradução própria; 
―Interview with Jole de Sanna‖ [1972], em Bakargiev, Arte Povera, p. 275).  

31  Peça da colecção de Serralves, Porto.    
32  Considerando a irreversibilidade dos efeitos materiais resultante da sua mistura.   
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agora foram debatidos, mas, no entanto, a sua inclusão no nosso reportório 

deve-se ao facto de colocar em evidência a seguinte questão: trabalhar com 

o imprevisível no corpo estrutural da obra é desenvolver com a matéria um 

determinado raciocínio estético, para tomar parte na sua manifestação e 

significar a partir da mesma. Trata-se de uma mediação entre as partes, 

que leva a própria representação a outras dinâmicas que, num processo de 

(re-)fabricação, faz com que se origine uma outra comunicação entre 

matéria, forma e processos do fazer. 

 

Resumindo um pouco o que até agora foi dito, poderemos constatar 

que a imprevisibilidade poderá adquirir vários graus em consonância com a 

estrutura que a promove. Como referimos:  

 

 

         1) A receita de criar poemas de Tristan Tzara 

 

O imprevisível poderá ocorrer a partir da estrutura da obra, se 

a mesma estiver previamente projectada para o estimular. Neste 

caso, trata-se de uma imprevisibilidade de terceiro grau que tende a 

alcançar uma outra de primeiro grau.  

 

 

          2) Mobiles de Calder  

 

O imprevisível poderá ocorrer segundo uma dependência 

relativamente às condições iniciais, que restringe o seu espectro, 

amplificando-o, contudo, no confronto da obra com o meio exterior. A 

imprevisibilidade de primeiro grau ocorre, uma vez mais, a partir de 

uma outra de terceiro.    
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3) Drip paintings Pollock / Peça moldada Richard            

Serra 

 

O imprevisível surge enquanto resultado de uma acção 

sistematizada e automatizada, que se afigura mentalmente enquanto 

expressão estruturada. Portanto, imprevisibilidade surge 

gradualmente e atinge os diversos graus. Neste caso, o processo é 

aberto a contínuos imprevistos de primeiro grau, que por sua vez, se 

transforma em segundo e assim sucessivamente. 

 

  

4) Piombi Gilberto Zório. 

 

Entender o imprevisível no corpo estrutural da obra é 

desenvolver com a matéria um determinado raciocínio estético para 

tomar parte na sua manifestação e significar a partir da mesma. 

Neste caso, trata-se, uma vez mais, de uma imprevisibilidade de 

terceiro grau, que tende a tornar-se de primeiro. 

 

 

 

 

 Breve conclusão  

 

Faz-se dos processos algo de imprevisível e aberto a contínuas 

reformulações, tudo se encontra em contínuo devir. Contudo é também 

através desses processos que se desvanecem tais imprevisibilidades e 

nascem outras.  

Prever, ou programar poderá não fazer parte do vocabulário de 

muitos destes autores. No entanto, poderemos ainda assim, e numa espécie 

de probabilidade, subentender que tal facto ocorre, mesmo que nas regiões 

mais remotas do pensamento. Outros negam a imprevisibilidade. Mas, quer 

queiramos, quer não, as artes plásticas (portanto aquelas que dizem 

respeito aos processos tidos como físicos) nunca deixaram de estabelecer 
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os seus termos na velha dicotomia entre causa e efeito; pois é nesta 

relação que vamos aprendendo a lidar seja com o corpo, com a matéria ou 

com o espaço. 

A previsão de uma imprevisibilidade neste contexto não significa que 

se opere uma máxima antevisão de todos os comportamentos que se 

manifestam na matéria, mas sim dos que dizem respeito aos seus efeitos 

globais. 

 Daqui resulta que os fenómenos artísticos encontram uma certa 

afinidade com as metodologias científicas, através do conceito de 

probabilidade estatística, que, como já se referiu em cima, não se relaciona 

com cada unidade (partícula, ou figura) do sistema, mas sim com o seu 

comportamento global.  

Prever uma imprevisibilidade no corpo estrutural da obra é perceber 

as diversas dinâmicas que actuam a partir da matéria; é sistematizá-las 

para obter, estatisticamente, princípios gerais susceptíveis de serem 

estruturados e interiorizados. É comunicar com a matéria, através de uma 

intenção que a projecta para determinadas relações e fins objectivos.  

É previsível o imprevisível, mas até um certo ponto. 
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II capítulo  

Transferência Recursiva da Matéria Plástica 

 

Carácter laboratorial de uma prática  

O caso de Intervalos Dispersos 

 

 

Se pretendêssemos com este estudo legitimar a nossa prática com as 

demais que compõem o extenso e complexo campo da arte, o espaço aqui 

reservado não bastaria para o efeito. Para além deste facto, acreditamos 

que por mais que criemos relações, e por mais que tentemos, natural ou 

forçosamente, admiti-las dentro do nosso processo, as mesmas relações 

serão sempre insuficientes e, por vezes vãs, para atender a toda a 

complexidade de influências que cada prática comporta desde o seu 

princípio. Escusado será, também, renunciarmos radicalmente ao campo 

que deu origem à actual situação da arte contemporânea, principalmente 

àquele que diz respeito às últimas décadas do século passado, ou não 

fossem esses ―movimentos‖ aqueles que inevitavelmente continuam a 

influenciar-nos nessa tarefa de reinventar outras situações de estar e de 

percepcionar o mundo. Deste modo, tentaremos ser concisos e precisos nas 

relações que vierem a ser traçadas. 

 

           Na parte curricular do mestrado, foi-nos proposto, pela 

disciplina de ―Metodologias de Investigação‖, interpretar o conceito de 

intervalo. A nossa abordagem incidiu, essencialmente, na noção de 

intervalo temporal. Para efectivar os pressupostos da citada pesquisa, 

elegeu-se por matéria-prima a cera e, mais concretamente, a vela, na 

medida em que esta continha, na sua composição físico-química, um 

intervalo temporal em estado iminente.  

          A vela33, tal como se nos apresenta hoje, é fruto de um longo 

processo de aperfeiçoamento da especificidade que o fogo ofereceu. Uma 

                                    

33  Sobre este assunto consultar: Bernardo, História da luz e das cores, volume 2. 
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das primeiras referências a este objecto surge no Egipto, datada do ano 

3.000 a. C; tinha a forma de concha. Genericamente, era fabricada a partir 

de gordura animal (sebo), sendo o seu pavio constituído por fibras vegetais. 

Em pleno século XXI, as velas continuam a ser fabricadas, embora com 

outros processos e com outras matérias, nomeadamente parafina (derivado 

de petróleo), e apresentam-se nos mais variados contextos, seja como 

artigo de decoração, seja como acessório de práticas comemorativas ou 

religiosas. 

           A vela, para além de surgir como ferramenta funcional com 

objectivos muito concretos, encarnou desde muito cedo uma dimensão 

mística, fruto em certa medida do fascínio que o homem possui desde 

tempos imemoriais pelo fogo, fazendo com que a vela se associasse, ao 

longo dos tempos, a diversos significados simbólicos, que variam de acordo 

com a religião, a cultura, o país e as crenças pessoais. Tendo em 

consideração estas diversas características simbólicas, onde a vela se 

encontra normalmente ―embebida,‖ pretendeu-se desvincular dos 

pressupostos desta prática escultórica, 

 

       

  Fig.6-Coluna Vertebral I, 2008, 80 Velas em parafina, fogo;  

  Dimensões. 30x30x70; Duração.10m 

 

 

qualquer dimensão simbólica que se organizasse em função das crenças 

religiosas e respectivas práticas ritualistas. A vela é aqui entendida, tal 
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como o dicionário a define, enquanto ―peça cilíndrica de cera ou de outra 

substância gordurosa e combustível com uma torcida ao centro a todo o 

comprimento que serve para dar luz‖34. 

A vela, enquanto matéria combustível de configuração relativamente 

simples, permitiu-nos explorar intervalos formais em composições de 

carácter modular, como também, e recorrendo à sua ignição, permitiu-nos 

alcançar outros tantos intervalos, nomeadamente de carácter sonoro, visual 

e táctil. Este facto fez com que lidássemos directamente com o happening, 

como um meio através do qual é possível aceder à temporalidade específica 

dos conceitos.  

As primeiras composições que surgiram através da manipulação deste 

módulo (vela) organizaram-se:  

a) Através do empilhamento (figs. 6 e 7).  

b) Através da intersecção com o espaço (fig. 8).  

c) Através da suspensão (figs. 9 e 10).  

Nesta última, dada as diferentes distâncias de cada módulo ao solo, e 

devido à liquefacção resultante da combustão da parafina, tornou-se 

possível explorar fenómenos físicos de transferência/registo da matéria, de 

um espaço tridimensional para um outro bidimensional. Esta ocorrência 

remeteu-nos para dentro dum campo plástico, já com longa tradição: a do 

objecto/pintura, enquanto fenómeno formal que interpela o tempo para 

criar marcas e signos no espaço pictórico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

34  Citado em Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea.  
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Fig.7-Coluna Vertebral II, 2008; 150 Velas em parafina, fogo; Várias dimensões; 

Duração. 120m 

                                                                                      

                                                                       

                                                                    

                

  

Fig.8-4/8, 2008. Espaço específico; Ferro oxidado, parafina, fogo; Várias dimensões; 

Duração: 75m                      
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          Fig.9-Intervalos Dispersos I, 2008. 30 Velas em parafina, arame zincado, cartão,  

 fogo. Várias dimensões. Duração, 35m 

                                                           

  

          Fig.10-Intervalos Dispersos II, 2008. Instalação, vídeo - performance e fotografia 

 Técnica: arame zincado, velas em parafina, tela, fogo, dispositivos sonoros. 

 Várias dimensões. Duração. 147m. 

 

 



42 

 

 

A vela demonstrou ser um objecto significativo ao longo do processo, 

na medida em que nos permitiu aceder, a partir de uma conjuntura material 

simples, a múltiplas concepções do significado, num grau de complexidade 

crescente. Este facto garantiu-nos um campo operativo fértil, a que não 

teria sido possível aceder de forma espontânea. Tratava-se exactamente de 

uma prática experimental, onde o processo do fazer nos orientava para 

novas dimensões técnicas, como resposta às necessidades da própria 

matéria/forma.  

A partir desta prática, chegávamos a um esquema, ou, como diria 

Focillon, a uma ―vocação formal‖. A cera poderia ser pensada enquanto 

massa, mas, também, enquanto mancha de cor, que, ao entrar em 

combustão com o pavio, considerado linha ou traço de ignição, resultava na 

liquefacção da mesma. A partir desta liquefacção — e considerando que 

esta massa se encontra suspensa no espaço — seria possível criar registos 

plásticos, aquando da sua transposição de um espaço tridimensional para 

um outro, bidimensional. Dessa transposição resulta ainda o efeito sonoro, 

que varia de intensidade em função dos vários afastamentos que há entre a 

matéria e um plano que se encontra junto ao solo.  

Numa outra perspectiva, a parafina e o pavio resultavam numa 

conjuntura que poderia incorporar uma dada representação-suspensão, sem 

contudo, ocorrer uma combustão (fig.11). Nesta última hipótese, a junção 

resultante destes dois materiais poderá funcionar numa espécie de índice35, 

mas no sentido inverso àquele que atrás referíamos: encontra-se em estado 

latente uma possível acção e reacção do material. 

 

                 

                                    

35  Segundo Umberto Eco, citando Charles Sanders Pierce, ―um índice é algo que dirige 
a atenção para o objecto indicado por meio de impulso cego. É indubitavelmente 
quando vejo uma mancha de molhado, deduzo imediatamente que ali caiu água; 

assim como quando vejo uma seta sinalética, sou levado a dirigir-me na direcção 
sugerida (…) todo o índice visual me comunica alguma coisa através de um impulso 
mais ou menos cego, com base num sistema de convenções ou num sistema de 
experiências apreendidas‖ (citado em Eco, A Estrutura Ausente, p. 99). 
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                               Fig.11-Suspensão, 2008; Parafina e pavio; 

                               150x70x30cm.  

           

Como haveríamos dito no primeiro capítulo, através da análise que 

realizámos do trabalho de Pollock ou de Richard Serra, a previsão de uma 

imprevisibilidade advém, em grande medida, de uma sistematização 

processual, que faz com que o material, submetido a determinadas 

condicionantes, acabe por revelar as suas demais dinâmicas. A cera e o 

pavio e, em consequência destas, o fogo, ao serem alvo de uma contínua 

utilização, fizeram com que pudéssemos, também, apreender certas 

reacções, através do entendimento da sua dinâmica em termos globais.   

Dá-se assim, na nossa prática, uma previsão, cuja origem 

laboratorial36 essa prática colocou em evidência. E de uma imprevisibilidade 

de primeiro grau resultaram outras tantas de segundo, que, e numa prática 

consequente, poderá incluir algumas dinâmicas de terceiro. 

Neste âmbito, surgem alguns princípios operativos que nos orientaram 

para o desenvolvimento do projecto final do presente mestrado, que iremos 

abordar nos próximos subcapítulos. 

 

 

 

 

                                    

36  Entendamos por laboratorial uma prática que se baseia no confronto entre 
hipóteses e soluções processuais, tendo em vista o desenvolvimento de um 
―modelo‖ estético, ou efeito plástico.     
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Terráqueos, uma visão.  

 

 

Fig.12-Pormenor de Terráqueos. 

 

                                                                                                                                                         

A instalação/happening intitulada Terráqueos pretende representar a 

superfície de uma montanha: mediante a repetição modular de cubos de 

tonalidades várias, criados à base de parafina e pavio, exploramos 

potenciais manifestações plástico/performativas que se manifestam a partir 

da sua combustão. Neste contexto, aspiramos alcançar um acontecimento 

de cariz polissémico onde a fisicalidade da experiência sensitiva possibilitará 

transportar-nos para uma outra condição e para um outro tempo de 

interacção, que nem é o nosso por excelência nem é o da própria forma, 

mas sim aquele que nasce desta fusão. Numa relação de interdependência 

efectiva, o happening pretende manifestar uma posição estético-conceptual, 

que apela a uma maior consciencialização da acção dos agentes sociais 

perante o seu ambiente, seja ele artificial ou natural; e reflecte sobre 

noções de possessão e de partilha, assim como pretende promover vias de 

comunicação entre os agentes sociais (utentes), a fim de cada um destes 

experienciar de forma equitativa o ambiente previamente determinado. 
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2.1) Expansão dos sentidos 

 

 

Fig.13- happening. Duração 48m 

 

A instalação, que se encontra imersa no escuro, e como tal 

imperceptível, revela-se lentamente com a entrada dos utentes no espaço. 

Os utentes, por sua vez, ao organizarem-se em torno do objecto, 

descrevem acções repetidas, quase ritualistas, com o objectivo de 

―accionar‖ perceptivamente a forma no espaço. Esta ritualidade de que 

falamos é entendida do ponto de vista que exclui uma qualquer simbologia 

de ordem mística. Tal como haveríamos constatado em Intervalos 

dispersos, a cera e o pavio são entendidos pelas suas potencialidades 

plásticas/performativas. Esta acção, do nosso ponto de vista, é, então, 

entendida pela sua função prática, ou seja, a de activar perceptivamente o 

ambiente. Citando Lygia Clark: 

 

―Na realidade é uma questão de ritual sem mito: mitologia que 

é metafisicamente exterior ao homem, é abandonada no 
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sentido em que o homem poderá tomar o seu lugar e conceber 

o seu próprio mito nestes rituais do gesto‖ 37. 

 

O utente é então elemento primordial para a criação do ambiente e da 

sua significação. Ele integra-se na totalidade da obra, ao conferir, através 

do seu envolvimento corpóreo, ―vivacidade‖ à forma que, por sua vez, se 

traduz na temporalidade do acontecimento38. A sua presença não se 

efectiva simplesmente na interpretação dos sinais e dos signos que a obra 

comporta, mas permite aceder a um complexo campo de funções que se 

articulam e se reorganizam segundo o intelecto, a emotividade e a acção, 

em patamares paralelos. Origina-se uma partilha, uma intercomunicação 

entre obra, criador e usuário. Tal como afirma Rita Gusmão: 

 

― (…) O espectador penetra a obra, passa a fazer parte dela e 

a vivência como material integrante da sua forma. Este topos 

místico, onde a obra se transforma na relação e o tempo 

presente na matéria da obra. Criador e espectador-criador se 

integram e a representação da integração entre eles é a 

próxima fase da obra, é a nova obra (…) ‖ 39 

 

Para além desta partilha ocorre uma outra, proporcionada pela 

ferramenta de accionamento. Esta ferramenta, ao estar circunscrita a um 

número reduzido de dez exemplares, faz com que os utentes estabeleçam 

entre si um plano de comunicação, a fim de partilhar o ambiente. 

 A noção de interacção a que aqui se alude, e que se estabelece entre 

os utentes a partir desta ferramenta, é entendida segundo a perspectiva 

que normalmente encontramos na natureza dos jogos: enquanto um grupo 

se encontra numa relação comunicativa interna, acedendo a estratégias e 

tácticas para alcançar um dado objectivo, aqueles que os observam 

apreendem essas mesmas jogadas, e num certo sentido, revêem-se nelas. 

O jogo é assim um meio pela qual surge uma reflexividade, ou seja, onde 

se coloca em evidência a consciência das nossas acções.  

                                    

37  Citado em Popper, Art Action and Participation, p. 15. 
38  Consultar anexo de imagens, pp. 84 e 85.  
39  Gusmão, Espectador na performance, tempo presente, p. 147. 
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Fig.14-Activação do ambiente plástico através das ferramentas de accionamento.  

 

A forma, que antes se encontrava inerte, ―desperta‖ através da sua 

transformação/amplificação, de um ambiente plástico polissémico, que 

expande a experiência estética, para além da morfologia da própria 

matéria. Trata-se, no nosso entender, de uma expansão dos sentidos que 

fomenta uma transcendência do ser. A forma, por sua vez, dá-se no 

espaço-tempo, enquanto exaltação das suas componentes performativas. 

Como tal, a sua transformação não deverá ser entendida enquanto princípio 

destrutivo, mas, e ao invés, como uma possibilidade de expansão dos seus 

múltiplos significados (tácteis, visuais, sonoros, olfactivos), numa espécie 

de processamento que aprimora a sua identidade física. 

Terráqueos, surge, neste sentido, como uma espécie de actor 

específico que teatraliza40 o espaço em que se circunscreve. Todavia, ao 

radicalizar a importância da acção proveniente dos utentes, confere também 

a estes um certo estatuto de actor. Rosalind Krauss poderá ajudar-nos a 

clarificar esta relação, quando aborda a obra de Pol Bury: 

                                    

40  ―É um termo de sentido amplo, que se pode vincular tanto à arte cinética como à 
arte das luzes, e à escultura ambiental e aos quadros vivos, além das artes 
performativas mais explícitas, como os happenings (...)‖ (Krauss, Caminhos da 
Escultura Moderna, p. 244).  
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― O drama do movimento é um drama completado pelo 

espectador ou impresso por este no trabalho, no seu 

conjunto, a sua participação ao desempenhar em larga 

escala, ou em gestos explícitos, a ―actividade subliminar‖ 

sugerida pelo trabalho. A escultura faz do observador um 

cúmplice da direcção da sua ―jornada‖ através do tempo; ao 

ser a sua plateia, o espectador converte-se, 

automaticamente, no seu actor.‖41 

 

 

É neste processo, através do qual os utentes ganham poder de 

accionar o ambiente no espaço, e, como tal, conferir à obra uma certa 

autonomia para se transfigurar, que ocorre a imprevisibilidade na sua 

máxima expressão. Os utentes são então entendidos enquanto elementos 

aleatórios que introduzem na obra a desordem e o caos, na medida em que 

são eles que determinam um sentido espacial ao conjunto, ao accionar as 

partes que compõem o todo42. Em certo sentido, poderemos entender esta 

imprevisibilidade a partir da dependência relativamente a condições iniciais, 

que verificámos nos mobiles de Calder. A estrutura formal, apesar de estar 

circunscrita a imprevisibilidades finitas, aguarda por uma energia exógena, 

para se projectar no espaço-tempo e na imprevisibilidade das suas 

configurações. 

 

                                    

41  Adaptação. Citado em Krauss, Caminhos da Escultura Moderna, p. 271.  
42 Haveríamos pressuposto que os utentes iriam accionar a forma no sentido 

ascendente, como que ― desbravando‖ perceptivamente uma espécie de trilho na 
montanha. Mas este era o nosso esquema mental de acção, ou, melhor dizendo, o 
nosso ideal.  
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       Fig.15 e 16 – Activação do ambiente plástico. 

         

Neste ―ambiente‖, abre-se um outro tempo, um tempo onde a 

―montanha‖ se aprimora e recria a sua identidade e significação. José Gil 

caracteriza, em certa medida, este tempo, a pretexto da obra do artista 

Joseph Beuys: 

―É o tempo da génese das formas, a lentidão ontológica da 

formação. Mas esta formação, na medida em que supõe um 

―agora‖ absoluto (mais exactamente um ―aqui agora‖ absoluto), 

unidade padrão de todos os tempos, equivale ao surgimento do 

próprio tempo‖43. 

 

Este tempo ―absoluto,‖ de que José Gil nos fala, entende-se segundo 

essa relação entre o plano da composição e o plano da vida, onde nascem 

as possíveis manifestações a partir da desordem inicial que o aleatório 

instala.  

É neste cenário, onde a transubstanciação formal descreve uma 

narrativa específica, que a própria matéria determina um fim, e, ao 

desvanecer-se, retrai novamente o espaço para o nada. 

                                    

43  Gil, A Imagem-Nua e as Pequenas Percepções, p. 197.  
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3) Desenvolvimento do projecto.  

 

3.1) Descrição técnica de Terráqueos 

 

      

Fig.17-Pormenor de Terráqueos.  

 

Num nível técnico mais descritivo, Terráqueos é composto por 

duzentos e sessenta e nove cubos com seis centímetros de lado, fundidos 

em parafina de várias tonalidades, dentro da gama dos verdes e dos 

castanhos. Nas diagonais de cada um destes, há um canal: a primeira 

diagonal diz respeito à posição do pavio (fio de algodão embebido em cera), 

de vários comprimentos, sendo que a outra diagonal diz respeito ao canal 

pelo qual atravessa uma vareta de ferro calibrado de três milímetros e meio 

de diâmetro, e que suspende o cubo.                                                            

O cubo é suspenso numa estrutura construída em tubo quadrado, de  

quatro milímetros, e define uma grelha ortogonal, que é a planta da 

montanha. Esta estrutura possui três metros e setenta de comprimento por 

um metro e setenta de largura, está suspensa a dois metros e cinquenta do 
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solo, pelos quatro cabos de aço que sustêm os noventa e sete quilos 

correspondentes ao peso total do objecto. 

 

              

Fig.18 e 19 

 

Ainda no que se refere à grelha, esta foi construída a pensar no raio de 

acção de que cada um dos cubos necessitava, para que assim pudéssemos 

evitar fenómenos de combustão em cadeia. Para que tal não sucedesse, 

subdividimos a grelha em quadrados de onze centímetros e meio de lado, 

sendo que, no centro, local onde o cubo é suspenso, se encontra uma chapa 

de ferro de cinco milímetros (fig. 21). Esta chapa, mais do que um elemento 

estrutural, é um elemento referencial que auxilia, na fase da montagem, o 

adequado posicionamento dos pavios, para evitar, como já referimos, os 

fenómenos em cadeia. Concretizando, seccionámos a grelha segundo um 

quadrado maior, que se subdivide em quatro quadrados menores. Dentro 

de cada um destes, orientámos uma chapa horizontal junto de uma vertical 

e uma outra vertical, segundo uma horizontal. 
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             Fig.20-Esquema Circular                                 Fig.21-Estudo referente à grelha   

 

Segundo este esquema circular (fig. 20), garantimos que cada um dos 

pavios possuísse o afastamento necessário para, repetindo o que já se 

dissera em cima, realizar a sua combustão sem influenciar os demais.  

No final, a forma total que compõe a ―elevação montanhosa‖ encontra-

se delimitada por um primeiro módulo, que dista um metro do solo, e um 

último, a dois metros e quarenta do mesmo, o que perfaz um metro e 

quarenta de superfície formal. Portanto, nem se trata de um objecto 

facilmente manipulável, nem tampouco de um monumento inalcançável, 

mas, sim, daquele tamanho que nos permite estabelecer visualmente uma 

comunicação próxima e ao mesmo tempo distante, para que, assim, 

possamos continuar a manter a imponência devida a uma montanha no seu 

meio natural.  

Para finalizar, encontra-se junto ao solo um plano construído em chapa 

de ferro de cinco milímetros. Tal plano subdivide-se posteriormente em 

quatro planos menores, cujas dimensões máximas se situam nos dois 

metros de comprimento por um metro de largura, sendo que a chapa se 

afasta do solo dez centímetros (fig. 19). Sobre a mesma, repousa um 

desenho (planta) do tamanho real do objecto a ser construído. Este 

desenho, realizado com marcador permanente preto, sobre papel de 

cenário, teve por objectivo auxiliar-nos na construção da grelha na qual os 

cubos são suspensos.  
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Ainda sobre este plano44, poderemos alegar que se trata de uma 

espécie de resumo de todo o processo, uma vez que ele encerra na sua 

dimensão: a) o desenho referente à planta da ―montanha‖; b) resíduos 

resultantes do acto de construção da grelha; c) registo proveniente da 

liquefacção da forma e da sua sedimentação no plano, aquando do 

happening. 

 

3.2) Sobre a montanha 

. 

     

     Fig.22-Desenho a partir das ferramentas do Paint 

 

A ―montanha‖ tem vindo a ser uma temática recorrente no nosso 

processo criativo, sendo desenvolvida segundo as mais diversas técnicas e 

materiais, nomeadamente o gelo e o barro. Esta relação com a montanha 

advém do facto de, desde tenra idade, termos estabelecido com ela as mais 

diversas experiências sensoriais: a montanha encerra as mais diversas 

manifestações dentro de uma aparente configuração formal, mas os seus 

significantes são múltiplos e de várias ordens (fauna, flora, etc.). Contudo, 

devido à grandiosidade do espaço que a mesma comporta, a capacidade 

física de experienciar num único espaço-tempo a multiplicidade dos seus 

fenómenos fica restringida. 

 Observar uma montanha não é sensitivamente a mesma relação que 

percorrê-la. Ao observá-la, entram em jogo diversas implicações, que fazem 

                                    

44  Consultar anexo de imagens, pp. 86 e 87. 
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com que ora definamos em zoom out os seus contornos, ora detenhamos, 

em zoom in, particularidades da sua identidade material. Estas diversas 

focagens encontram outras tantas significações através da extensão física 

da experiência e, aqui, o significado da montanha transforma-se e expande-

se para outras realidades sensitivas que raramente se organizam segundo 

uma única perspectiva, pois o conceito altera-se de indivíduo para indivíduo 

e em consonância com a acção por que cada um destes opta, a fim de 

apreendê-la. Contudo, para qualquer um dos indivíduos, o significado dá-se 

através da fusão de diversos fragmentos de informação (visual, táctil, 

olfactiva, sonora), que se vão constituindo e reconstituindo mentalmente. 

O significado não provém de um único referente material, nem de uma 

única configuração formal, tampouco provém da especificidade de uma 

dada percepção,  mas sim do somatório de todas estas. 

Para além da relação activa que desempenhamos no espaço físico, e 

que alicerça um determinado conhecimento empírico, surge-nos o 

conhecimento científico, com a sua objectividade, que demarca outras 

tantas dimensões do significado, em conformidade com as diversas 

disciplinas: a cartografia, geografia, vulcanologia, sismografia, botânica, 

etc.   

Assim considerada, a montanha surge no nosso processo enquanto 

espaço dado à exploração das mais diversas sensações, individualmente 

apreendidas e culturalmente construídas que, num processo cumulativo, 

originam um reportório aberto a possíveis vias de (re-)apresentação. 

A representação da montanha compõe um vasto e denso campo de 

referências. No contexto reservado à tridimensionalidade, apresenta-se, por 

vezes, em representações tanto orgânicas assim como geométricas. 

Tenhamos, por exemplo, em conta as obras de Anish Kapoor, As if to 

celebrate, I discovered a moutain, blooming whith the red flowers (1981)45, 

a instalação de Hans Haacke, a Grass Grows (1969)46 e a instalação de 

Betty Beumont, Ocean Landmarck Project: the object, de 1978–80.47  

 Deveremos ainda fazer referência àquelas práticas que nascem no 

período pós-minimalista, que Rosalind Krauss designou por expanded fields 

                                    

45  V. The British Council, Transformations, New Sculpture from Britain, p. 49.   
46  V. Kastner, Land and Environmental Art, p. 138. 
47  Idem, p.157. 
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(campo expandido da arte). Neste contexto, a montanha, enquanto 

elemento incluído na paisagem, é motivo para um extenso reportório de 

intervenções, que fomentam um refinamento dos sentidos. 

A relação que podemos estabelecer com essas práticas não se 

efectivam unicamente pelo carácter temático, mas também por certas 

preocupações de ordem perceptiva que, e num sentido espacial inverso, 

criam determinadas afinidades. Isto, se considerarmos que muitas das 

experiências desenvolvidas por estes artistas estavam direccionadas para a 

relação do corpo com a paisagem. Tenhamos em consideração por exemplo 

Duplo negativo, de Michael Heizer. 

 

                 

                      Fig.23-Michael Heizer (1944-): 

                    Duplo Negativo, 1969. 

                    Deserto de Mohave, Nevada. 

                    Foto de Gianfranco Gorgoni   

 

Esta terraplenagem, criada em 1969 no deserto de Nevada, ao conter 

a partir do seu centro, uma ravina, faz com que o espectador não possa 

realizar uma efectiva transposição no espaço, a não ser através de uma 

projecção mental do seu efeito. Como nos dá conta Rosalind Krauss, só 

mediante a presença do outro na dimensão diametralmente oposta do 

espaço 

 

―[é] que podemos formar uma imagem do espaço no qual nos 

encontramos. Ao impor-nos essa posição excêntrica relativamente 
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ao centro do trabalho, o duplo negativo sugere uma alternativa 

para a imagem que temos do nosso conhecimento de nós mesmos. 

Leva-nos a meditar acerca do conhecimento de nós mesmos, 

formado pela atitude de se olhar para fora em busca das respostas 

dos outros, ao devolverem-nos esse olhar. É uma metáfora do eu, 

tal como conhecido mediante a sua aparência para o outro. O 

efeito de duplo negativo é declarar a excentricidade da posição que 

ocupamos relativamente aos nossos centros físicos e psicológicos 

‖48       

 

Esta relação espacial, que leva o espectador a rever-se através da 

posição e da acção do outro, assim como essa ―excentricidade‖ 

relativamente ao ―eu‖, leva-nos a traçar algumas relações com Terráqueos, 

quando o descrevemos como sendo de natureza auto-reflexiva.  

Noutra relação mais sensitiva, Duplo negativo convida-nos não só a 

uma experiência que se dá num contínuo vislumbre dos diversos contornos 

da forma, mas também a uma projecção mental, a fim de alcançá-la em 

toda a sua plenitude. Em Terráqueos, acontece isto, mas através do 

happening. O utente, neste ambiente, apesar de não se deslocar 

fisicamente numa extensa paisagem, está implícito nela e em constante 

relação: diversos contornos desta ―paisagem‖ surgem da luminosidade que 

o fogo lhe empresta, e que permite ao utente apreendê-la segundo as mais 

diversas configurações e sensações da sua dimensão.    

Noutra visão mais ampla, poderemos considerar a representação da 

montanha através de mapas, dos desenhos cartográficos até às mais 

recentes inovações tecnológicas, nas quais as representações do território 

são cada vez mais fidedignas. Vejamos nesta última hipótese, por exemplo, 

o Google Earth. Este programa, interactivo e de fácil acesso, tornou-se num 

espaço com o qual nos relacionamos regularmente e influenciou-nos, 

sobremaneira, no desenvolvimento estilístico de Terráqueos. Um dos 

principais motivos para isso adveio das secções de imagens que o próprio 

programa dispõe: em contínuas sobreposições, resultantes das 

actualizações do sistema, poderemos subentender uma certa autonomia das 

partes que compõem o todo, e que permite que a imagem se encontre em 

                                    

48 Krauss, Caminhos da Escultura Moderna, p. 334. 
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constante reformulação. Esta característica associou-se à nossa instalação, 

quando decidimos subdividir o plano que se encontra junto ao solo em 

quatro planos menores. Esta relação justifica-se pelo simples facto de vir, 

também ela, a autonomizar-se, no sentido de originar novos ―jogos‖ de 

composição. 

  

 

       

        Figs.24 e 25-Imagens do Google Earth.  

        Figs.26,27,28-Terráqueos, plano bidimensional.   

 

Voltando um pouco atrás, e tendo ainda em mente a descrição técnica 

de Terráqueos, podemos examinar que esta instalação resulta de um 

pensamento racional que tende a controlar, até ao mais ínfimo pormenor, a 

relação entre matéria, forma e espaço.  

Se, em Intervalos Dispersos, nos deparávamos com uma 

imprevisibilidade de primeiro grau, que, através de uma sistematização 

processual, se transformava numa outra de segundo grau, em Terráqueos, 

ocorre uma imprevisibilidade de terceiro grau, que pretende aceder a uma 

outra de primeiro. Passamos a explicar: como haveríamos determinado no 

primeiro capítulo, a imprevisibilidade de terceiro grau é aquela que ocorre 

de um raciocínio lógico que tende a alcançar através dos seus resultados a 

máxima imprevisibilidade. Assim acontece em Terráqueos, na medida em 
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que todo o processo, que envolve a projectação, construção e instalação no 

espaço, se organiza através de um procedimento lógico e calculador que 

trabalha o todo segundo as partes e vice-versa.  

Nesta necessidade de uma ordem, pretendíamos criar um sistema 

formal no qual nem a matéria nem as suas reacções (indissociáveis do fogo) 

se deveriam sobrepor à forma, nem a forma sobrepor-se à matéria, e 

tampouco a soma destas sobrepor-se ao espaço. Se, porventura, a última 

hipótese ocorresse, o ―ambiente‖ resultaria no descontrolo total, levando-o 

às mais imprevisíveis reacções. Este era o último dos estágios em que 

pretendíamos que este desembocasse, pois resultaria num acidente sem 

interesse, ou com pouco interesse. Só impondo uma determinada ordem ao 

sistema é que seria possível admitir um certo grau de desordem ou de 

imprevisibilidade no ―corpo‖ estrutural da obra. Trata-se de uma espécie de 

movimento pendular, que, como vimos a partir de Umberto Eco, estabelece 

uma ordem a partir de uma probabilidade já estabelecida, para que a 

entrada de uma máxima desordem permita aceder a uma plataforma 

estética de significados sempre diversos.  

Por esta via, tentaremos, no desenvolvimento dos próximos 

subcapítulos, abordar um pouco mais as estratégias de construção e os 

procedimentos que estiveram envolvidos neste projecto, com o objectivo de 

antever a imprevisibilidade no corpo estrutural da obra.  
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3.3) Desenho de projecto 

 

         

           Fig.29-Estudo referente à planta da ―montanha‖                                         

 

 

Pensar pelo desenho, ver pelo desenho, conceber, verificar, organizar, 

construir. 

Falar do desenho a partir da nossa prática49 é ter em mente o seu 

carácter funcional: o desenho tem que ser prático e versátil e tem que se 

prestar às mais diversas necessidades de construção espacial: plantas, 

alçados, cortes, perspectivas.  

É um desenho que se apresenta à mão livre, outras vezes em régua e 

esquadro, outras ainda por cálculo computacional (em desenho de Autocad, 

no qual a simulação permite antever as dinâmicas que o objecto poderá vir 

a adquirir no espaço).     

     

                                    

49  Consultar anexo de imagens, p. 71. 
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         Fig.30-Simulação em Autocad  

     

 Noutra perspectiva, o desenho é um auxiliar de construção: 

verificamos essa situação no desenho referente à construção da grelha. Este 

desenho auxiliar, em termos descritivos, apresenta-se como uma espécie de 

cartone50, que nos permitiu uma simplificação do processo.  

Falar do desenho neste projecto é então falar de objectividade de 

antevisão e de controlo. 

 

 

                  Fig.31-Constução da grelha a partir da técnica do cartone 

                  Fotografia de Ricardo Gonçalves  

 

                                    

50   Técnica que surge no renascimento e poderá ser descrita como uma espécie de 
modelo, em tamanho natural, que serve para transpor as figuras para o plano da 
representação, por exemplo, em frescos.  
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Esta objectividade, que se pretende encontrar, possui certas afinidades 

práticas com as estratégias provenientes do minimalismo. Se observarmos, 

por exemplo, os desenhos de Mel Bochner ou Sol LeWitt, estes apresentam-

se enquanto modelos sistemáticos que revelam um procedimento racional, 

mas, também, relacional, que emprega sinais gráficos, matemáticos, 

caligráficos, etc., como para criar uma narrativa que se pretende comunicar 

de forma eficaz. Entendemos, portanto, que não se trata de um desenho 

ilustrativo, mas antes, de um desenho prático, que explora, com a devida 

liberdade criativa, as demais possibilidades de configuração formal. No que 

se refere à produção de Sol Lewitt, poderemos constatar esse método 

através dos seus projectos, Wall drawings, ou em termos tridimensionais, 

Open Structure e Serial Project.  

Para além dessa exploração finita da forma, uma vez por outra os 

desenhos de LeWitt cumprem a função de instrução: são estudos rigorosos 

e esquemáticos, através dos quais será possível delegar em técnicos 

altamente especializados todo o processo de construção. Esta modalidade 

de desenho é uma das características gerais aos autores do minimalismo, 

dada a sua ambição de retirar da obra qualquer vestígio da presença de um 

autor. Contudo no nosso processo, o desenho, como ―modelo de instrução‖, 

não pressupõe essa necessidade de entregar o processo de construção a 

terceiros. Como iremos verificar, a nossa posição é diametralmente oposta. 

Todavia, a estratégia do desenho de instrução surge pela necessidade de 

estabelecermos, com a maior objectividade possível, as relações que virão a 

operar-se na estrutura da forma aquando do happening, assim como 

simplificar e ordenar os processos de produção, tendo em vista a sua 

máxima eficácia. Desta relação sucede que, quando passarmos à fase da 

produção, já ela está pensada, deixando-nos livres para outras relações que 

poderão surgir durante o seu processo.  

Se o desenho nos serviu para pensar sobre a construção, a construção, 

por sua vez, serve-nos para pensar no processo de montagem. Tudo tem 

que ser simples para resultar simples. Falar de simplicidade é, então, 

encontrar estratégias de construção que tornem eficiente o processo. A 

produção dos cubos surge nesta dinâmica. 
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3.4) Sistemas modulares 

3.4.1 O cubo 

 

 

  

     Figs.32 e 33-Estudos desenvolvidos em 2007;Pedra e pigmentos  

     sobre papel.   

 

                                        

O cubo, elemento da geometria elementar cujas referências são 

infindáveis no universo da representação e da construção, veio a demarcar-

se na nossa prática segundo duas perspectivas. No que respeita à primeira, 

este elemento surge no nosso imaginário criativo aquando da reformulação 

da calçada na baixa da cidade do Porto. Mediante as caminhadas que 

realizávamos durante este tempo, deparávamo-nos com diversos 

amontoados de pequenos cubos, que denotavam, a partir da sua 

desorganização temporal, uma espécie de elevação montanhosa. Sobre 

estas perspectivas diárias, sistematizou-se uma prática experimental 

através do desenho, assim como de algumas experiências ao nível 

tridimensional. 

 Numa outra perspectiva, e na medida em que o campo digital (por 

exemplo, o do constituído pelas imagens do Google Earth) vinha a tornar-se 

significativo em termos temáticos e estilísticos na configuração de 

Terráqueos, admitimos, nas propriedades resultantes do cubo em cera, uma 
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certa afinidade estrutural com o pixel e o voxel51. Esta comparação, apesar 

de envolver realidades dissemelhantes em termos da natureza do 

―material‖, encontra ainda assim uma certa similitude estrutural, se 

considerarmos que a junção entre a cera e pavio está para a nossa prática, 

assim como o 0 e o 1 está para o campo digital, ou seja, a conjugação entre 

a cera e o pavio funcionam como uma espécie de linguagem binária que 

codifica diversos níveis de representação formal. 

 

 

3.4.2) Produção em série 

 

                 

             Fig.34-Armazenamento dos cubos.  

 

A produção de 269 cubos tornou-se a razão pela qual viemos a lidar 

com a serialização. Em termos técnicos, optamos pelo sistema de moldes 

por fundição, pois este sistema permitia-nos desenvolver através de um 

mesmo procedimento os seguintes factores: a) colocação do pavio; b) 

colocação de uma vareta de ferro (canal de suspensão); c) cor desejada; d) 

odor desejado. 

                                    

51  No campo digital, o voxel é um elemento volumétrico que representa um valor numa grelha 

regular no espaço tridimensional. Normalmente não tem a sua posição explicitamente 
codificada, através de coordenadas. Em vez disso, a posição é inferida a partir da posição de 
um voxel em relação a outros (de onde deriva a sua posição na estrutura de dados que 
formam uma única imagem volumétrica).  
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 Tendo em conta a quantidade de que iríamos necessitar para compor 

a elevação montanhosa, optámos por desenvolver a seguinte linha de 

produção: 5 moldes, cada um com 5 módulos, de onde resulta a quantia de 

25 módulos.  

Estas diversas implicações técnicas compuseram, a partir de então, o 

nosso modus operandi, assim como definiram um centro de projecção para 

o desenvolvimento de tantas outras relações ao nível plástico.   

 

 

 

 

 

Figs.35,36,37-Linha de produção  
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3.4.2.1) Produção pavios/Desenhos performativos  

 

 

                Fig.38-Registo nº3 

 

No que se refere à produção dos pavios, este processo consiste na 

acção de fazer passar uma linha de algodão numa tina com uma emulsão 

(parafina e pigmento). Após essa passagem ocorrer, a linha/pavio é 

suspensa no espaço, a fim de secar pelo período de 2 minutos. Tal processo 

organizava-se numa série de passos, dos quais, repetindo-se, resultava um 

processo quase mecânico: enrolar a linha entre 25 a 30 vezes através de 

quatro dedos da mão e dar um nó; retirar o nó, desenrolar a linha, passar 

pela emulsão e colocá-la a secar, voltar a enrolar e a dar o nó. Porém, 

neste processo repetitivo, a mente tende a encontrar fugas à monotonia do 

gesto e a encontrar estratégias para suavizar a sua aridez técnica. Logo que 

a mente está desperta, surgem desvios à mecanização que normalmente se 

impõe, aquando da produção em série.  

Dá-se por esta via uma nova dinâmica no processo, que advém de 

uma consciência de um efeito operado: no gesto de retirar a linha da 

emulsão e colocá-la a secar, originava-se uma leve derrapagem do pavio 

com o plano do chão. Deste facto, ocorre um efeito imprevisível de primeiro 

grau, que tende a transformar-se num segundo, através de uma 

―derrapagem‖ intencionada e semi-controlada. A partir daqui, surgem 



66 

 

registos que reproduzem, na sua versão mais tardia, possíveis paisagens 

dessa montanha que viria ainda a ser construída.   

 

3.4.2.2) Processos recursivos. 

 

 

     Fig.39-Souvenirs                       Fig.40-Ferramenta de Accionamento 

 

 

A produção dos cubos dá-se a par e passo com essas dinâmicas 

cíclicas do fazer, num contexto em que a necessidade de fuga mental é 

constante. Dessa necessidade, tendem a surgir processos simultâneos, 

mediante um mesmo esquema de produção. Neste esquema, poderemos 

incluir, as peças intituladas souvenirs, assim como as ferramentas de 

accionamento. 

Souvenirs e ferramentas de accionamento apresentam-se como o 

resultado de um pensamento que tendeu a regredir no processo para 

reinterpretar o esquema de fundição, e transferir, a partir deste, novas 

configurações. Em termos mais descritivos, estes objectos são o resultado 

da relação que se estabelece entre os canais de vazamento e ―respiro‖ (que 

permitem a materialização de um conteúdo formal) e o próprio conteúdo 

formal, ou seja, o cubo. 
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Socorrendo-nos da fig. 41, podemos constatar que os souvenirs se 

apresentam como resultado da conjugação entre a configuração referente 

ao canal de vazamento e o primeiro cubo que compõe o conjunto  

 

                               Fig.41-sistema de fundição. 

 

da fundição (1), enquanto as ferramentas de accionamento resultam da 

união entre o último cubo e o canal de ―respiro‖(2).  

Ainda sobre estas ferramentas, optámos por colocar em todas as 

diagonais do cubo um pavio, para que assim fosse possível aos utentes 

obterem diversas possibilidades de combustão a partir da mesma forma. 

Nesta linha de raciocínio, e fazendo um aparte, no momento da 

manipulação, o canal de ―respiro‖ transforma-se na pega pela qual o utente 

tende a usar a ferramenta. A partir desta relação, poderemos considerar 

que o dito canal desempenha a mesma função da condição anterior, mas no 

sentido inverso, ou seja, auxilia na passagem de uma outra energia 

(indissociável do fogo), que promove a transubstanciação dos cubos e da 

forma no seu sentido global. 

 Mediante estas relações processuais, dá-se um modus operandi que 

nomeamos transferência recursiva da matéria plástica. Esta transferência, 

segundo uma lógica interna, promove renovadas dimensões significantes a 

partir de uma mesma base de trabalho.    

Apesar de no nosso processo haver uma imagem pré-concebida, tal 

não faz com que o processo, quando circunscrito a uma produção 

específica, deixe de ocasionar novas dinâmicas formais. Em certa medida a 
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relação com a ―experiência espacial imediata‖, de que nos falava Morris, 

poderá ser aqui analisada, mas a partir de uma outra dimensão. Como 

anteriormente referimos, Morris declara que o acto de produção deverá ser 

desencadeado sem uma imagem pré-concebida, mas, ainda assim, com 

uma intenção. Tal postura, invariavelmente, permite uma infinita 

possibilidade de configurações da matéria formal; um universo de 

possibilidades, como Umberto Eco também nos diria. Mas, a partir de uma 

imagem, nascem outras. Daí que estas manifestações plásticas, que surgem 

mediante o nosso processo, nos levam a estabelecer que, em termos 

operativos, a nossa prática se poderá relacionar com os princípios inerentes 

a uma lógica de produção desenvolvida, por exemplo, por Sol Lewitt, assim 

como com a indeterminação informal desencadeada por Robert Morris. Não 

que tenhamos que nos localizar, num sentido taxativo, a uma qualquer 

dimensão estética, porém, esta relação demonstra que entre a radicalidade 

das situações, existe um universo com múltiplas possibilidades de 

combinações. 

 

4) (Re) Desconstrução. 

 

Na contemporaneidade, grande parte dos processos são construtivos 

e, neste âmbito, a fragmentação, a mobilidade, a decomposição e a 

recomposição permitem amplificar a relação entre elementos, a fim de criar 

outras possibilidades de composição. Já havíamos constatado estas 

dinâmicas a partir da técnica da serigrafia, do desenho, ou da utilização da 

vela enquanto módulo. Mas foi sobretudo a partir desta estética do 

―montável‖ que se tornou possível alcançar uma nova posição perante a 

escultura.  

Pensamos o processo escultórico, e mais concretamente, o processo de 

construir objectos, enquanto dimensão do fazer que não se encerra em si e 

para si. Ao invés, consideramos que a partir de uma dada conjuntura 

material/formal, poderemos despoletar outras tantas possibilidades físicas, 

perceptivas, poéticas e conceptuais, que se vão configurando e 

reconfigurando em subsistemas a partir de um conceito mais geral.  
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 Construir é, no nosso entender, projectar um evento de natureza 

inconstante e efémera, no qual é possível acedermos à temporalidade dos 

significados, não para ―temporalizar‖ simplesmente a sua identidade, mas 

para alcançar um contínuo desenvolvimento das suas particularidades 

plásticas. Por esta via, trata-se de pensar a representação como sistema 

operativo, que permite criar várias ramificações e subdivisões em diversas 

dimensões do significado a partir de uma mesma base, matriz. Fenómeno 

este que descrevemos, em termos latos, como sendo um sistema que se 

processa em tempo variável e que geralmente parte de uma conjuntura 

estrutural simples com tendência para ganhar em complexidade. 

Através do pensamento recursivo e auto-reflexivo que se veio a 

desenvolver durante o processo de Terráqueos, estávamos a encontrar as 

estratégias necessárias para fomentar, em cada nova relação entre os 

objectos, a amplificação dos referentes semióticos de que falávamos no 

prefácio.  

Se no plano do happening, a interacção do utente com o objecto nos 

permitiu expandir os sentidos (tacto, visão, audição, olfacto), durante o 

processo de transubstanciação da matéria, operou-se, também, uma 

dilatação das possibilidades de representação (vídeo, fotografia, 

sonoplastia, índice de um acontecimento). Ora, nesta última relação surgiu 

um novo espaço de trabalho com novas dimensões plásticas, que, ligados 

aos resultados provenientes do processo anterior, ou seja, desenhos 

performativos, souvenirs etc., promoveram novos dados, para serem 

pensados e reorganizados tendo em vista uma outra amplificação. Assim 

consideradas as coisas, neste projecto nada é deixado para trás, pois todas 

as partes se complementam e se projectam para novas reformulações, 

dentro de um princípio mais geral — o da montanha.  

Nesta dimensão plástica, que compreende uma constante (re)-

desconstrução dos seus pressupostos, origina-se uma nova fase de 

trabalho, que compreende novas dinâmicas de instalação com novas 

relações ainda a serem desenvolvidas. Trata-se de pequenas instalações 

que promovem micro-percepções dessa ―montanha‖, ou, simplesmente, 

instalações que provocam novas relações sobre os dados adquiridos durante 
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todo o processo52. Por esta via, iremos aludir a algumas dinâmicas que virão 

a ocorrer, sem as ir contemplar nesta componente teórica, uma vez que o 

tempo reservado à mesma não nos permitiu a sua inclusão. Contudo, 

voltemos a socorrer-nos do desenho de projecto, no sentido de 

estabelecermos as suas possíveis dinâmicas.  

                

 

 

 

 

 

 

                                    

 52 Esta terceira fase do projecto Terráqueos, foi apresentada na exposição 

final dos Mestrados em Escultura. Realizou-se nos espaços da Casa Museu 
António Carneiro e na galeria da torre da Associação de Estudantes da FBAUP 
e esteve patente ao público entre o dia 20 de Novembro a 14 de Dezembro 
de 2009. Consultar anexo de imagens, pag.92  
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Fig.42- A grelha que diz respeito à planta da montanha, após cumprir a sua função  

anterior, transformar-se-á num campo de espigas, ao ser colocada numa outra relação com 

o espaço.  
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Fig.43- Os moldes referentes à fundição dos 269 cubos serão suspensos com o seu 

normal conteúdo (cera e pavio), com o intuito de que a atracção resultante do peso e 

da gravidade, permita a sua desmoldagem e consequente embate no plano do solo. 

Deste facto resulta a relação entre um grupo de formas suspensas, que concebemos 

enquanto bando de pássaros, e os moldes fragmentados no solo, enquanto índice da 

sua origem.    

 

 



73 

 

 

Conclusão 

 

 

Tendo em consideração as questões que desencadearam este estudo, 

poderemos estabelecer com maior clarividência que prever um certo grau 

de imprevisibilidade na estrutura de uma obra não significa que se opere 

uma máxima antevisão de todos os comportamentos que se manifestam a 

partir do material, mas, sim, os que respeitam aos seus efeitos globais. 

Neste contexto, arte e ciência partilham certas afinidades nos métodos que 

empregam (envolvendo a probabilidade estatística), cada uma mediante os 

seus procedimentos, promovendo do mesmo passo um entendimento das 

hipóteses a serem operadas.  

Prever uma imprevisibilidade na estrutura da obra é, então, 

acompanhar os diversos estágios de um processo que implica:  

1) Uma deliberada relação com fenómenos imprevisíveis.  

2) Uma retroacção a partir dos efeitos operados.  

3) Sistematização processual desses efeitos.  

4) Automação.  

Ora, neste último estágio, poderemos estabelecer que tais 

imprevisibilidades poderão já encontrar-se estruturadas ao nível mental, ou 

ao nível psicofísico da acção, sem contudo os seus efeitos, ou os seus 

resultados, deixarem de ser imprevisíveis.  

No que concerne à nossa prática escultórica, a cera e o pavio, e, em 

consequência destas, o fogo, definiram um processo que implicou também 

experienciar, teorizar e controlar as suas várias dinâmicas, a fim de 

comunicar com a matéria e poetizar perceptivamente a sua performance. 

Apesar de que, ao lidarmos com reacções físico-químicas dos materiais, 

todas as configurações surjam através da desordem aparente que o 

aleatório instala, as mesmas configurações não deixam de reflectir uma 

consequência directa da sua própria estrutura/composição. Trata-se de um 

aprimorar da forma através do tempo, num processo onde a mesma é 

levada a revelar as suas demais possibilidades plásticas. 
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 Entendemos portanto que o acto do fazer escultórico, neste domínio, 

deverá realizar-se em concomitância com as reacções dos materiais, mas 

através de um processo que implica uma consciencialização, por vezes 

racional, das suas dinâmicas, para que seja possível alcançar em ―devir‖ 

outros tantos processos do fazer. O processo envolvido em Terráqueos 

surgiu mediante essa racionalidade, com que se deliberou uma espécie de 

controlo sobre a matéria. Deste facto resultou uma aproximação crescente 

a processos simultâneos, assim como recursivos, que nos permitiram abrir 

o campo de significação plástica num nível de complexidade crescente.     

Assim considerando, esta prática escultórica ao surgir da necessidade 

de ―dialogar‖ com a matéria, através das suas reacções e segundo um 

processo do fazer consciente e auto-reflexivo, veio a consolidar um modo 

operativo que reflectiu, também, sobre os diversos estágios que um ―corpo‖ 

poderá desenvolver no espaço bi/tridimensional e sobre as diversas vias 

(técnicas) que o mesmo poderá adoptar para se (re) apresentar.  

A expansão dos significados a que nos referíamos no início deste 

estudo definiu-se, desta forma, segundo um centro originário de projecção, 

que é, no final de contas, todo o processo envolvido na construção de 

Terráqueos, e poderá ser descrito, metodologicamente, como o acto de 

construir e de (re-)desconstruir a desconstrução, projectando novas 

relações/interpretações. 

A partir desta nova posição perante o processo do fazer escultórico, 

impuseram-se novas direcções, ainda a ser exploradas. Como tal, este 

estudo teórico prático não se encerra, simplesmente, para os fins aqui 

considerados, mas abre-se para um processo em constante expansão e 

redefinição. 
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