
i 
 

 
 

Orientador: Professor Doutor Amaral da Cunha 



Aporia da objetualidade - Mimetização de objetos do quotidiano 

ii 
 

Resumo 

O alcance pretendido com esta investigação perpassa o fenómeno Pop, renovado em 

sucessivos legados desde Andy Warhol a Robert Therrien. Mais de meio século depois das 

Brillo Box de Warhol, a arte Pop não sucumbiu à desmaterialização do objeto na escultura 

nem à sua alienação enquanto referente de uma determinada realidade. 

O trabalho de projeto desenvolve-se em torno da referência ao banal na obra de arte, 

porque se supõe que existe esse elemento na origem de qualquer construção artística em 

tanto quanto a arte se relaciona com a vida. Warhol interessou-se pelas coisas comuns da 

vida e justificou esse interesse com a celebração divina do pão e do vinho como símbolos 

de uma vida terrena, para exprimir que o artista tem esse poder de fazer com que um 

objeto pareça material e simultaneamente espiritual, tal como a hóstia sagrada 

(Kattenberg, 2001). 

A escolha dos objetos procura responder à questão da sensatez, se faz sentido utilizá-los 

em arte. Eles fornecem informações ricas sobre a sua existência, que eventualmente 

perdura na memória dos observadores, do mesmo modo que estabelecem relações 

inequívocas com essa realidade, podendo levar à construção de narrativas. A ampliação é 

um meio para desqualificá-los da sua função original, para sublimá-los e consequentemente 

propor o reajustamento do observador. 
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Abstract 

The scope of this research pervades the Pop phenomenon, renovated in successive legacy 

from Andy Warhol to Robert Therrien. Over half a century after Warhol Brillo Box, Pop art 

has not succumbed to the dematerialisation of the object in sculpture or his alienation 

while referring to a particular reality.  

The project work is developed around the reference to the banal in a artwork, because it is 

assumed that there is that element in the origin of any artistic construction in as much as 

the art relates to life. Warhol became interested in the common things of life, and justified 

this interest with divine celebration of bread and wine as symbols of an earthly life, to 

express that the artist has this power to make an object look simultaneously spiritual and 

material, such as the sacred host (Kattenberg, 2001).  

The choice of objects seeks to answer the question of reasonableness, if it makes sense to 

use them in art. They provide rich information about their existence, which eventually 

lingers in the memory of observers in the same way that establishes clear relationships with 

this reality, eventually leading to the construction of narratives. The increase in size is a 

mean to disqualify them from their original function, to sublimate them and consequently 

propose a readjustment of the observer. 
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Introdução 

Uma das qualidades que caracteriza a arte contemporânea, e principalmente a arte 

abstrata, é o facto de não representar a realidade. A obra de Anish Kapoor é paradigmática 

nesse sentido. Apesar de os objetos biomórficos que caracterizam a sua obra sugerirem 

formas de vida de algum modo conhecidas, Kapoor defende que eles não representam 

(Schwerfel, 2011). 

A relação entre esses objetos e a realidade manifesta-se numa subtileza que ascende ao 

nível do simbólico, seja pelo reflexo da realidade nos próprios objetos ou pela relação 

visceral que estabelece com o espectador, ainda que possa ser desencadeada por algum 

tipo de memória. Essa dualidade interpretativa demonstra, por um lado, que a não- 

−representação não está comprometida com a alienação da realidade e, por outro lado, 

que não é limitadora no sentido de a sugerir inequivocamente. Nessa analogia, o interesse 

pela objetualidade e pela forma de alguns objetos comuns tornou-se fundamental no 

projeto, além de que a arte contemporânea não rejeita essa possibilidade. 

Os fundamentos que estão na origem do projeto de investigação reveem-se em questões 

de natureza teórica e prática. Se interessava a dialética entre a arte e as trivialidades do 

quotidiano, interessava também a objetualidade e o trabalho oficinal como meio de 

exploração das possibilidades materiais e construtivas na procura da sublimação, porque se 

entende que o objeto deve ser por si só capaz de revelar algo acerca da sua existência 

artística. 

O corpo prático do projeto desenvolve-se com cinco objetos facilmente identificáveis do 

quotidiano com o propósito de definir uma abordagem ao corpo enquanto matéria e 

enquanto valor estético. Esses objetos foram artificialmente descontextualizados do seu 

ambiente e da sua função através da ampliação, numa pretensa afirmação de autonomia 

que aspira a uma realidade artística. Os objetos implicados neste projeto operam entre 

uma realidade mundana e uma realidade científica. A realidade mundana resulta da adição 

de camadas superficiais de conhecimento, veiculadas pelo senso comum e percecionadas 

por uma visão puramente retiniana, enquanto a realidade científica resulta de uma análise 

sistemática, através da sucessiva decomposição do objeto de estudo, e apresenta-se como 
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uma verdade factual fundamentada em determinadas premissas que a validam de acordo 

com essa necessidade. 

O argumento que fundamenta o corpo teórico do projeto desenvolve-se em torno de uma 

hipotética dificuldade irresolúvel entre a forma dos objetos produzidos, livre da sua 

condição primária de vida mundana, e a pretensa ascensão ao nível de obra de arte, 

relacionando sempre que possível o trabalho desenvolvido com obras e teorias de autores 

contemporâneos. 

O início deste projeto implicou um distanciamento face aos padrões de trabalho anteriores, 

quer técnicos, conceptuais ou de análise. Neste confronto esteve, por exemplo, a formação 

em arquitetura por estar geralmente obstinada às questões espaciais e envolventes e por 

reduzir metodologicamente a escala entre a realidade e o processo de trabalho.  

O alcance pretendido com o trabalho compreende também que cada objeto produzido é 

um documento que para ser legível precisa de um tempo de maturação. Apesar de não ser 

ainda possível definir com exatidão o que caracteriza a arte contemporânea, pelo simples 

facto de ainda não existir um distanciamento suficiente, facto que remete para a questão 

da legibilidade das imagens de Didi-Huberman (2010), existe um equilíbrio intencional no 

desenvolvimento de cada obra, onde a escala e a proporcionalidade também são 

determinantes para o seu entendimento.  

O interesse pela cultura Pop americana não se restringiu à exacerbação da realidade social 

do pós-guerra ou ao facto de fazer referencia a objetos e imagens do quotidiano. 

Interessava também a realidade incorpórea alcançada com as imagens e com o facto de 

tornarem o mundo mais fantástico e mais real, reflexo também da prosperidade alcançada 

com o fim da II guerra mundial, ainda que sob a ameaça latente da guerra fria nas décadas 

seguintes. A cultura Pop afirmou-se como uma espécie de celebração da felicidade social 

que configurava o sonho americano.  
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Fatores autobiográficos 

Na sequência de um percurso de experiências formais, porém sem educação artística, o 

interesse crítico pela escultura surgiu recentemente com alguma naturalidade, tal como já 

tinha surgido o interesse pela arquitetura e antes pela talha em pedra. A maior parte dessas 

experiências formais tinha carácter quase científico e resultava de uma curiosidade natural 

pelo mistério das coisas, sobretudo daquelas que faziam parte do quotidiano. O interesse 

pela construção dos objetos seguiu-se ao interesse pela representação e pressupunha mais 

a transformação do que a reorganização de formas preexistentes. Os primeiros objetos 

construídos utilizavam materiais que de algum modo estavam próximos, desde resíduos 

domésticos a fabris, tais como cartão, poliestireno expandido, couro ou madeira. A escolha 

desses materiais era também ajustada aos meios disponíveis para os transformar e à 

facilidade de serem fixados ou aglutinados. Por isso, interessava muito tudo o que se 

relacionasse com essa ação de cortar, fixar ou colar. 

Do ponto de vista conceptual, a produção desses objetos estava sujeita a uma moral 

latente, determinada em parte pela tradição ou pela função, mas também pela tecnicidade. 

Para um objeto ser verdadeiro deveria representar uma determinada realidade. Contudo, 

durante o percurso educacional na ciência, percebeu-se lenta e progressivamente que esta 

não respondia satisfatoriamente à questão do entendimento das coisas para além da 

existência material, da tradição ou da função e que ela própria reivindicava um território 

próprio de descoberta da verdade, desmistificando por vezes outros meios para a alcançar.  

De certo modo, esta reflexão marca também o início da desconstrução de algum ceticismo 

adquirido, sobretudo naquilo que se refere à explicação dos fenómenos da natureza, da 

matéria e da vida, veiculada, por exemplo, pela física, pela química ou pela biologia. 

Durante o ensino secundário, o interesse pelas componentes científicas da área da saúde 

resultou numa multiplicidade de interesses, que mais tarde se converteram noutros de 

carácter mais técnico, ainda mais racional e menos biológico. O interesse pela engenharia 

mecânica predominou como uma vocação e, apesar não ter sido seguido, manifestou-se 

definitivamente em todas as ações seguintes desde a escultura à arquitetura. 

O interesse pela formação técnica em rochas ornamentais tinha subjacente o interesse pela 

manufatura, mas nunca se afastou totalmente da engenharia. Se a tecnicidade utilizada 
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para esculpir o mármore devia muito à indústria da transformação das rochas, a evolução 

desta devia muito à engenharia. Portanto, a relação entre a manufatura e a engenharia era 

uma questão mais factual do que epistemológica. Relativamente à indústria de 

transformação das rochas, a fisicalidade presente em todos os processos não se limitava à 

mecânica visível nas ferramentas de desgaste ou nas transmissões motrizes dos engenhos, 

havia ainda a hidráulica e a pneumática, que são disciplinas da engenharia mecânica. 

Contudo, nos processos de transformação mais próximos do produto final, essa realidade 

mecânica é menos preponderante. 

A experiência técnica nas rochas ornamentais, iniciada em 1994, introduziu pela primeira 

vez o processo de talhar a o mármore, facto que suscitou uma paixão pela escultura e pela 

representação. Os primeiros objetos concretizados em mármore ganhavam sentido quando 

se reviam em formas objetivamente conhecidas. Além das características naturais do 

mármore, as características impressas na sua superfície eram reveladoras do processo de 

trabalho e denunciavam a unicidade da obra, sendo uma característica tradicionalmente 

exigida à obra de arte. Quanto ao valor do mármore nos objetos, ele é mensurável 

sobretudo pelas características físicas do material e pelo trabalho do escultor, dado que o 

seu valor comercial, sem custos de transporte e manipulação, só é significativo em 

dimensões não inferiores às de um bloco destinado aos engenhos de serração da indústria 

de transformação de rochas, que raramente tem volume inferior a 6 m3. 

Contudo, o valor do mármore não se restringe às suas características físicas nem ao valor 

comercial, que tem decrescido nas últimas décadas. Ele transporta uma carga simbólica, 

associada à escultura e aos monumentos, que perdura na memória desde o período 

clássico ao moderno. O mármore português de Vila Viçosa tem características 

extremamente interessantes, sobretudo uma translucidez invulgar que se deve à elevada 

percentagem de cristais na sua composição, característica que o aproxima do alabastro. A 

translucidez e a alvura são características físicas que induzem à perceção de um 

determinado estado de pureza, procurado sobretudo na arte sacra, e que confere ao 

mármore um carácter nobre e intemporal, sustentado na ideia de que é eterno. 

A facilidade de acesso a este material e a capacidade técnica para o trabalhar permitiram 

desenvolver uma atividade de produção de objetos, destinados sobretudo à 

comercialização, desde o ano de 1995 a 2000. A concepção desses objetos, como condição 
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necessária para poderem vender, procurava a consensualidade por um determinado valor 

estético e material que em parte já existia, mas que não se revia exatamente nos temas 

enunciados por John Baldessari, apesar de no limite do seu alcance também permitirem 

evoluir para a criticidade.  

 

 

  Fig. 1   John Baldessari, Tips for artists, 1966-1968. 

A beleza procurada nesses objetos era influenciada, por exemplo, pelas obras mais 

mediáticas de escultores como Auguste Rodin, (1840-1917), na transição para o período 

moderno, ou pelas obras de João Cutileiro, (1937-). O torso feminino era o objeto que mais 

interesse suscitava e por isso era também o mais explorado, mas nem sempre era despido. 

Todavia, na sua concepção formal, as superfícies em mármore amaciadas ensaiavam 

continuidades e ruturas intencionais que se distanciavam dos cânones tradicionais, apesar 

de obedecerem a uma determinada ordem, por vezes matemática. Essa ordem não tinha 

princípios pré-definidos nem era fácil de ser entendida na sua génese. Era sobretudo um 

conjunto de experiências técnicas que sendo bem-sucedidas poderiam ser sentidas pelo 

observador, mas que não se manifestavam muito além disso. Durante o processo de 

trabalho prático existiu sempre uma preocupação em associar causas a efeitos, mas, para 

quem observar só os efeitos, o limiar entre sentir e entender pode não ser tão ténue. Esse 
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limiar pode ser explicado, por exemplo, a partir do traçado de uma estrada com curvas de 

angulo não inferior 900. Os automobilistas percebem quando uma curva desta amplitude 

está bem ou mal desenhada e, sem entenderem porquê, imaginam que o seu desenho 

resulte um arco de circunferência, nunca uma parábola. No entanto, a diferença entre 

ambos é significativa, quer na sua concepção quer no resultado da sua aplicação1.  

Relativamente ao tema da obra de John Baldessari, ele sugere inequivocamente uma crítica 

aos artistas que produziam com a finalidade de vender. Essa crítica enquadrava-se 

claramente na arte Pop americana e principalmente em Andy Warhol, por ser o artista que 

mais elevou ao extremo a relação entre arte e mercantilismo. Quando Baldessari afirma 

que as cores claras vendem mais do que as cores escuras, ele continua a sugerir essa 

relação com a arte Pop, porque ela é predominantemente luminosa. De facto, isso é 

percetível nas pinturas de Jasper Johns (1930), de Andy Warol ou de Roy Lichtenstein 

(1923-1997), mas nem sempre se verifica nas obras da Pop, como por exemplo nas pinturas 

Boss, 1961, ou Heavy Industry, 1962, de Ed Ruscha (1937).  

  Fig. 2   Ed Ruscha, Boss, 1962. Fig. 3   Ed Ruscha, Heavy Industry, 1962. 

Quanto à hipotética contradição de Baldessari ao incluir temas clássicos com abstratos e 

surrealistas como exemplos de temas que vendem bem, a arte Pop também se apropriava 

                                                           
1
 Quando uma curva é uma parábola, o condutor inicia a curva rodando gradualmente o volante até 

chegar ao ponto máximo, que se localiza a meio do seu trajeto, e depois inverte gradualmente até à 
posição inicial. Se a curva for um arco de circunferência, ele tem rodar imediatamente o volante até 
à posição certa logo no início da curva e percorrer toda a curva com o volante na mesma posição, 
voltando imediatamente à posição inicial quando atingir o fim da curva. 
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de fragmentos da cultura clássica, sendo exemplo disso as fotos da virgem e o menino, de 

Andy Warhol (Madonna and Child, 1980). Por último, a ideia de que alegadamente as 

pinturas com vacas e galinhas não vendem, mas com bois e galos já vendem, remete 

ironicamente para a obra de Robert Rauschenberg (1925-2008), pelo facto de utilizar 

animais embalsamados, incluindo um galo. Resulta ainda desta análise que a abordagem de 

John Baldessari também é pós-moderna quer pelo formato da sua obra, que se aproxima da 

arte Pop, quer pela abordagem crítica às condições em que outros artistas produziam. 

O interesse pela formação em arquitetura surgiu no final da década de 90, não apenas pelo 

facto de ter adquirido maior visibilidade em Portugal, devido ao efeito disseminador de 

alguns exemplares arquitetónicos, mas também devido a um maior entendimento como 

arte. Além disso, adquiriu importância como disciplina que se opunha a uma realidade 

urbanística visivelmente não planeada, propondo simultaneamente uma educação para 

questões relacionadas com a urbanidade, inclusão social, ordenamento do território e 

sustentabilidade. A formação em arquitetura iniciou-se em 2002 e foi a primeira disciplina a 

conciliar arte e ciência, estabelecendo a ligação entre questões estritamente funcionais e 

questões formais, que de um modo geral dependem de correntes estéticas transversais a 

todas as artes. Esta formação nunca ensaiou uma rutura com as ciências, até porque muitas 

das disciplinas fundamentais eram demasiado científicas, como por exemplo a geometria, 

projecto de estruturas, resistência dos materiais e estatística aplicada.  

Relativamente à questão do desenho como processo, enquanto elemento que se gera a 

partir de si mesmo, ele nunca existiu na prática porque a experiência desenvolvida na 

concepção do projeto em arquitetura nunca partiu do desenho, apesar de ser muito 

utilizado e de suportar correções, mas sim da experimentação de formas. O verdadeiro 

processo de desenhar continuou a ser mental e experimental, a partir da construção de 

maquetas, enquanto o ato físico de desenhar foi desenvolvido apenas como meio de 

registo e de representação que metodologicamente se pretendia que fosse rápido, sintético 

e depurado. 

Esta relação com o desenho já vinha de trás. Os primeiros objetos produzidos evidenciavam 

algum interesse pela representação, mas nem estes nem os seguintes, até 1995, resultaram 

do desenho como processo. Curiosamente, a experiência de esculpir o mármore também 

transpôs a fase do desenho como processo e mais ainda a fase de modelagem no barro. 
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Contudo, essa não-experiência proporcionou um novo entendimento sobre a questão do 

próprio desenho, conduzindo a novas abordagens formais. Verificou-se ainda que os 

objetos ganhavam quando tiravam partido de fatores acidentais ou quando eram 

influenciados pelas características do material, pelas suas fragilidades ou pela forma 

irregular do material, muito mais do que quando resultavam de uma ideia preconcebida e 

executada num bloco de mármore. Por isso, a verdadeira experiência com o mármore não 

aconteceu como finalização de um processo mas, sim, como o próprio processo, que na 

maior parte das vezes não tinha estudo prévio.  

A formação em arquitetura acabou por influenciar a construção dos objetos escultóricos. 

Essa influência não foi só conceptual mas também material e estrutural, em parte porque 

se entendia que na escultura não deveria haver uma maior preocupação com a perenidade 

da obra do que na arquitetura. O contacto com os metais, sobretudo com os aços, não era 

novo, mas no novo quadro de utilização verificou-se um confronto quase inconsciente 

entre o processo de trabalho e os parâmetros técnicos adquiridos anteriormente, 

sobretudo naquilo que se refere ao dimensionamento e configuração das peças tendo por 

base a identificação dos pontos de tensão.  

A utilização dos aços em objetos de pequena dimensão, próximos da escala humana, 

poderia ser ajustada experimentalmente pela manipulação. Porém, em objetos de maior 

dimensão já não é fácil utilizar os aços sem recorrer a cálculos, mesmo sabendo que esses 

objetos raramente têm função e que raramente estão sujeitos a cargas que não as 

resultantes do peso do seu próprio corpo. Nestes casos não existem soluções que garantam 

a estabilidade estrutural sem recorrer aos parâmetros técnicos utilizados na construção 

civil. 

Relativamente aos aços, o método construtivo enraizado em Portugal evoluiu da 

construção com pedra natural para a construção com pedra artificial, o betão. Neste 

quadro de utilização, o betão acabou por ser combinado com o aço para responder a 

situações de maior exigência, sobretudo no crescimento em altura e no aumento do 

comprimento dos vãos, daí a necessidade da criação do REBAP2. A solução mais utilizada 

para resolver a questão estrutural dos edifícios foi a estrutura porticada: um conjunto de 

                                                           
2
 Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, Decreto-Lei n.º 349-C/83 de 30 de 

Julho. 
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vigas e pilares dimensionados e agregados entre si com a função de sustentar todas as 

cargas previstas para o edifício. Neste processo construtivo, os aços trabalham unicamente 

no sentido de resistir às forças de tração e nunca de compressão. Tendo por referência um 

aço macio e dúctil do tipo A235, de dureza semelhante ao da maioria dos perfis utilizados 

nas oficinas, a sua resistência mecânica é medida através da força máxima de tração 

aplicada nos seus extremos, sem cedência do material, sendo essa força equivalente a 235 

N/mm2, força essa que num varão liso com 6 mm de diâmetro corresponde a 677,3 Kgf. 

Este tipo de aço raramente é utilizado em construção civil, ao invés de varões rugosos das 

classes 400 e 500 e em diâmetros maiores. Quanto à massa volúmica deste tipo de aços é 

aproximadamente 7800 Kg/m3, cerca do triplo da massa volúmica das pedras naturais ou 

artificiais. A sua flexibilidade varia na razão direta da dureza e é percetível sobretudo em 

peças extremamente esbeltas em que a menor dimensão é inferior a 1% da maior, sendo 

observável em varões, chapas e grande parte dos tubos e perfis. 

No entanto, para além do conhecimento das características técnicas dos metais utilizados 

na construção civil, desde as estruturas aos revestimentos, existe um universo 

desconhecido relativamente ao comportamento deles em experiências fora do espectro de 

utilizações para as quais foram criados. Esse universo desconhecido poderá não ser 

importante para a escultura contemporânea, tal como não é importante a utilização 

racional dos aços, contudo, as características previstas nunca deixarão de estar presentes 

na construção dos objetos. 

A experiência com o vidro veio antes da experiência com o mármore mas aconteceu numa 

lógica semelhante de transformação do material, que em nada se relaciona com o processo 

de fundição e modelagem. O trabalho temporário numa vidraria, no início da década de 90, 

permitiu conhecer a técnica artesanal de corte, lapidação, polimento e espelhagem do 

vidro. O material correntemente utilizado apresentava-se na forma de chapas com 

espessuras desde 2 mm até 8 mm. O processo de cortar o vidro com um instrumento de 

corte manual, conhecido por diamante, era relativamente simples mas requeria algum 

domínio e aperfeiçoamento, sobretudo nos vidros de maior espessura e em curvas de raio 

inferior a 10 cm. Para não haver erros, o traçado do risco deveria apresentar uma fluidez 

que permitisse a condução da fenda, iniciada e controlada através da aplicação de uma 

força localizada no mesmo alinhamento mas na face oposta do vidro, geralmente através 

de uma pancada com o martelo que faz parte do instrumento de corte. O processo de 
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desbaste dos biséis utilizava mós giratórias montadas em bancadas fixas, com a superfície 

abrasiva voltada para cima e com água a circular sobre elas, de tal modo que era necessário 

utilizar proteção impermeável desde o peito até aos pés. Nesse processo de biselagem, o 

operário recebia o vidro recortado e marcado na zonal do bisel e manuseava-o sobre a mó 

para desbastar as suas extremidades nas zonas marcadas. A primeira mó de desbaste era 

diamantada e tinha um diâmetro pequeno, cerca de 30 cm. As duas mós seguintes eram 

sintéticas, de maior diâmetro e com grão mais fino. A penúltima mó era de madeira de 

carvalho e a última era de algodão. A mó de algodão funcionava com menos água à 

superfície e regularmente era necessário lançar sobre ela pó de óxido de cério, para se 

conseguir um polimento eficaz. 

O atual processo industrial de desbaste e polimento das rochas naturais não difere muito 

do atual processo de desbaste e polimento do vidro. Ambos os materiais utilizam 

ferramentas diamantadas de corte e desbaste a húmido e uma sucessão de mós sintéticas 

giratórias, de diferentes granulometrias, a funcionarem igualmente com água. 

Até à década de 60 o processo de esculpir o mármore era uma atividade extremamente 

severa e morosa, que só foi facilitada com o aparecimento da primeira rebarbadora no 

mercado. Até lá, muitos artistas, de entres os quais João Cutileiro (1937-), experimentaram 

talhar o mármore pelos processos tradicionais mas acabaram por desistir, voltando a ele a 

partir do momento em que apareceram as primeiras máquinas elétricas. A rebarbadora 

rapidamente se tornou uma máquina fundamental no processo de talhar o mármore. Estas 

máquinas evoluíram em todos os sentidos, tornaram-se mais acessíveis, compactas, 

potentes, e ergonómicas. Quanto aos discos de corte, passaram de sintéticos a 

diamantados, mais finos, cada vez mais eficazes e mais resistentes ao calor e ao desgaste.  

No entanto, os custos das ferramentas de alto rendimento, sobretudo discos de corte e 

abrasivos, continuam a ser elevados para atividades que não sejam altamente lucrativas, 

principalmente quando adquiridas fora dos circuitos comerciais de venda a profissionais da 

indústria de transformação de rochas. Os processos industriais de corte e desbaste das 

rochas, sobretudo ígneas do tipo granito, estão bastante desenvolvidos e interessam muito 

pela eficiência e pelo facto de não produzirem pó. A ideia de poder utilizar esse princípio 

numa máquina portátil era estimulante e difícil de concretizar, porque nem o corpo físico 
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da máquina nem o seu sistema elétrico estavam preparados para ambientes extremamente 

húmidos, podendo implicar risco de eletrocussão para o utilizador. 

Motivado pela ideia de construir uma máquina, estudou-se a possibilidade de transformar 

duas rebarbadoras sem diminuir as condições de versatilidade e segurança que são próprias 

de uma máquina manual, utilizando primeiro uma de diâmetro de disco 230 mm e depois 

outra de diâmetro de disco 115 mm. Ensaiados os primeiros testes com varias 

possibilidades de irrigação do disco, chegou-se a um modelo satisfatório em que a máquina 

comprovou logo a sua eficiência, demonstrando experimentalmente que um disco de corte 

diamantado de uso geral consegue uma velocidade de corte e uma resistência ao desgaste, 

em diferentes tipos de rocha, equivalentes às de um disco de alto rendimento, mas com um 

custo de aquisição que pode variar de 1/5 a 1/10. Do ponto da intensidade de utilização, 

um disco refrigerado a água supera qualquer disco de corte a seco. Contudo, a vantagem 

maior desta máquina foi a de não produzir pó. Por esse motivo, e por ser extremamente 

rápida a cortar, a sua utilização é indicada sobretudo para a fase de desbaste grosso, não 

sendo prático alterná-la com ferramentas de corte e de desbaste a seco devido à 

acumulação de detritos. 

A especificidade desta alteração previu a utilização exclusiva de um disco de corte 

diamantado sem flange a ser irrigado por água nas duas faces, facto que levou à alteração 

de duas características originais para torná-la mais eficaz e segura, nomeadamente a 

redução do comprimento do veio de aperto do disco e a redução da largura da blindagem, 

que além de ficar com menos espaço para comportar o disco ainda recebeu dois tubos 

metálicos de irrigação pelo seu interior mais uma parede exterior. A alimentação da água 

fez-se através de um tubo de nylon, envolvido com o cabo elétrico por uma manga, que 

depois atravessa o interior do corpo da máquina e sai na zona da cabeça de corte, onde se 

liga ao coletor dos tubos de irrigação. 

A semelhança entre os processos de cortar as rochas e os processos de cortar o vidro 

culminou numa experiência já esperada. Experimentou-se cortar vidro com a máquina de 

diâmetro 115, utilizando um disco diamantado de banda contínua, indicado para produtos 

cerâmicos, e o resultado revelou-se extremamente eficaz, sobretudo em espessuras 

maiores, sendo apenas exigível que o disco esteja bem calibrado para evitar vibrações que 

o façam quebrar. Comprovou-se também que a maioria dos abrasivos rotativos utilizados 
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para o desbaste das rochas funciona bem no desbaste do vidro, desde que estejam bem 

calibrados e funcionem com água suficiente para evitar o aquecimento. 

O tempo é um fator determinante na relação com os materiais, tal como na definição de 

ritmos e intensidades. Poder despender tempo para observar comportamentos e 

características no desenvolvimento de um processo é uma forma de saber mais sobre esse 

processo. Por isso, acredita-se que cada individuo faz uma aprendizagem única na relação 

com os materiais, porque sente-os de uma maneira igualmente única. 

Uma máquina tem algo de místico na sua construção, sobretudo quando é rudimentar. O 

fascínio que ela gera remete o ser humano para uma dimensão que o confronta com a sua 

própria evolução. Uma máquina não é apenas uma construção que tem por objetivo 

edificar algo, ela é um elo de ligação ao intangível e inspirou artistas com a relevância de 

Leonardo da Vinci (1452-1519) até escultores e arquitetos após a revolução industrial, 

como Vladimir Tatlin (1885-1953) e, mais recentemente, Daniel Libeskind, Polaco (1946-). 

Daniel Libeskind construiu três máquinas no início da década de 80: a Memory Machine, a 

Reading Machine e a Writing Machine. Estas máquinas foram expostas na Bienal de Veneza 

de 1985 e funcionavam sobretudo como metáforas à teoria pós-estruturalista. O título da 

obra era Three Lessons in Architecture.  

A máquina de leitura é uma concretização da Reading Wheel de Agostino Ramelli, italiano 

(1531-1610), e fazia parte do seu livro de projetos de engenharia publicado em 1588. Essa 

máquina era uma espécie de carretel gigante com o seu eixo apoiado num cavalete e com 

oito suportes para livros distribuídos radialmente. Ao ser rodado manualmente pelo leitor 

os suportes dos livros também rodavam sobre o seu próprio eixo, mantendo sempre a 

mesma inclinação em todo o seu percurso. Libeskinde construiu a máquina com uma 

estrutura e uma dimensão semelhantes à desenhada por Agostino Ramelli, totalmente em 

madeira e sem utilizar pregos, mas eliminou toda a ornamentação existente. No entanto, 

optou por construir as engrenagens de forma mais arcaica para acentuar o processo de 

manufatura e colocou-as à vista, quando nos desenhos de Ramelli elas estavam ocultas por 

paredes em madeira. Esta decisão de eliminar a ornamentação e de tornar as engrenagens 

visíveis era uma forma de abordagem pós-moderna sobre uma perspetiva racionalista e 
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funcionalista, também característica do modernismo na arquitetura, e propunha um novo 

olhar sobre as coisas. 

A máquina de memória é uma reinterpretação do Memory Theatre de Giulio Camilo, 

filósofo italiano (1480-1544). Esta máquina foi predominantemente construída em madeira, 

com roldanas e cordas de linho, entre outros mecanismos arcaicos, numa combinação 

complexa de funções e signos que aludem ao processo de memória. 

Por último, a máquina de escrita é absolutamente excecional. Ela também utiliza 

engrenagens, mas multiplicadas 49 cubos dispostos regularmente numa malha ortogonal 

de 7 por 7. A criação desta máquina foi inspirada nos textos de Raymond Roussel, francês 

(1877-1933), e era a recriação de uma experiência que Libeskind nunca poderia ter tido. 

Essa complexa máquina era comandada por 28 manivelas que ao serem acionadas 

funcionava de um modo imprevisível, produzindo um texto arquitetónico instável. 

As máquinas de leitura, de memória e de escrita são por analogia ao pós-modernismo uma 

metáfora ao pós-estruturalismo, no que se refere à desconstrução do texto literário, 

libertando-o para outras interpretações que, de um modo mais alargado, rejeita qualquer 

definição que se apresente como uma verdade irrefutável. As três máquinas foram 

construídas pelo próprio Libeskind numa experiência quase performativa em que o autor se 

dedicou intensamente à sua construção em horário laboral e com todas as restrições que 

lhe eram associadas, incluindo a privação de fumar e de se divertir. 

   

Fig. 4   Daniel Libeskind, Reading 
Machine. 

Fig. 5   Daniel Libeskind, Memory 
Machine. 

Fig. 6   Daniel Libeskind, Writing 
Machine. 
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Anteprojeto 

A questão da indiferença visual 

Os primeiros objetos concretizados na unidade curricular de Meios e Técnicas da Escultura, 

do primeiro ano curricular do Mestrado em Escultura, foram mimetizações de um fio-de-

−prumo e de uma plaina manual com recurso à alteração da escala. A plaina sofreu uma 

ampliação que não chegou a 2/1, enquanto o fio-de-prumo ultrapassou ligeiramente a 

escala 5/1. Nenhum dos objetos foi bem-sucedido, nem na proporção, nem na escala, nem 

na expressão dos materiais, mas a ideia de explorar a mimetização de um objeto não tinha 

sido definitivamente abandonada e persistiu-se na procura desse novo objeto, agora na 

unidade curricular de Atelier. 

Pretendia-se que a representação fosse uma estratégia para criar um projeto artístico em 

que o objeto fosse a apoteose de uma forma originalmente vulgar. Nesse sentido, 

interessou explorar a forma de um objeto com uma identidade bastante conhecida, mas 

com uma aparente insignificância formal, que não fosse capaz de suscitar qualquer 

emoção, nem pela forma, nem pela dimensão, nem pela memória da sua função. 

O objeto escolhido foi uma agulha de costura manual. A sua eleição resultou de um 

processo aparentemente intuitivo, mas já previa a existência de um conjunto de qualidades 

que eram determinantes para o funcionamento do novo objeto: a forma funcional já 

existente nos objetos anteriores, a forma vulgar, facilmente identificável e o tamanho 

reduzido para permitir uma ampliação muito superior. 

A dimensão do corpo da agulha e a sua função extremamente difundida conferiam-lhe uma 

dualidade interessante sob o ponto de vista da legibilidade das imagens que se revê na 

noção de saturação das imagens de Didi-Huberman (2010); por se tratar de um objeto 

muito conhecido tornou-se banal, todos acham que o conhecem mas poucos serão aqueles 

que realmente compreendem a sua forma em todos os seus detalhes. Didi-Huberman, em 

Remontages du temps Subi (2010), revela uma preocupação quanto ao papel das imagens 

na legibilidade da história. Sempre que estudava um objeto que lhe interessava, 

questionava as condições da sua descrição histórica. Quando manifestava interesse por um 

objeto, sentia também a necessidade de criticar e de reformular o seu quadro conceptual, 
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porque ele entendia que em cada objeto deveria haver sempre essa preocupação 

epistemológica de o compreender. 

Para se aproximar da natureza material de uma agulha, este objeto foi totalmente 

construído em aço inoxidável com quatro metros de comprimento, em resultado de uma 

ampliação à escala 100/1, de tal modo exacerbada que a sua forma pontiaguda confronta o 

observador com o objeto original, mas numa dimensão bélica, facto que já não lhe é 

indiferente. A imponência deste objeto, o brilho metálico e a memória da sua função 

extremamente difundida sugerem uma relação com a cultura Pop, agora esvaziada do seu 

conteúdo original, porque este objeto não é uma celebração da felicidade social nem 

estabelece relações com o consumismo, embora tenha capacidade para evocar outras 

realidades, eventualmente mais relacionadas com a privação. 

A forma simples e funcional deste objeto pretende aspirar àquela que Marcel Duchamp 

procurava nos seus ready-made, e que ele próprio justificou a partir da indiferença visual 

numa das entrevistas a Pierre Cabanne realizada no atelier de Neuilly, em 1966, em França, 

mais tarde publicadas em livro sob o tema Engenheiro do tempo perdido. Este livro expõe 

com clareza e profundidade a relação entre o artista e a sua obra, naquilo que o 

entrevistador considerou ser uma “notável lição de ética”, desmistificando e opondo-se às 

interpretações contraditórias sobre as suas obras e atitudes. Neste contexto, ficou claro 

que Marcel Duchamp não pretendia impor uma nova linguagem mas sim propor uma nova 

atitude perante a arte. Quando Pierre Cabanne (1987, p. 80) perguntou a Marcel Duchamp 

o que é que determinava a escolha dos seus ready-made, ele respondeu: 

Isto dependia do objeto; em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil 

escolher um objeto porque depois de quinze dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. 

É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal, que você não tenha nenhuma 

emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual, e ao 

mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. 

Mantendo o interesse pela alteração da escala, de que modo se poderia fazer referência a 

ela noutro projeto sem a exprimir imediatamente a partir da representação?  

Muito próximo da objetualidade abstrata de Anish Kapoor surgiu o interesse pela alteração 

da escala em objetos que não representam, pelo menos não imediatamente. A gota de 
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água, no sentido físico de conjunto de moléculas que se agregam numa relação de 

equilíbrio entre forças de tensão interna e a força gravítica, seria o ponto de partida para 

entender que algumas formas conhecidas na natureza só existem numa dimensão que varia 

muito pouco. O tamanho de uma gota de água varia em função da sua composição química, 

da pressão atmosférica, da temperatura e pouco mais, mas raramente ultrapassa os 4 mm 

de diâmetro. Quando se trabalha com formas abstratas, que se aproximam de outras 

existentes na natureza, o observador é remetido, ainda que de modo inconsciente, para 

uma existência que ele já viveu. Quando a forma de uma gota de água se apresenta numa 

dimensão anormalmente superior à do observador, isso afeta-o de tal modo que se lhe 

impõe um reajustamento da sua posição. Relativamente à cor encarnada, ela é a cor do 

organismo humano. É a cor que se vê com os olhos fechados quando a luz incide sobre as 

pálpebras, porque é a cor do fluido que circula por todo o organismo.  

No projeto seguinte interessava novamente a realidade para chegar ao real no mesmo 

sentido em que Gillian Rose (2008) define realidade igual a visual e real igual a visualidade. 

Nesse sentido, real é o que se vê através da imaginação e a realidade é o que se perceciona 

através das retinas. O ponto de partida era uma janela para uma infraestrutura: um 

conjunto de tubos de queda de esgotos em PVC, que atravessa verticalmente o interior da 

sala através de uma gigantesca corete, rasgada por um vão que permite ver o seu interior, 

onde existe também um lavatório. A corete é uma caixa de comunicação vertical, 

geralmente construída em alvenaria de tijolo, que serve para proteger e ocultar as 

infraestruturas de um edifício. Tudo se passaria a partir daí, numa espécie de narrativa em 

que os elementos estritamente funcionais, que raramente se apresentam à vista, se 

desenvolveriam pela sala, desenhando-a e atravessando paredes e tetos, numa lógica que 

poderia até evidenciar uma composição formal, mas que já não era racional sob o ponto de 

vista da função original. 

Interessou aprofundar a questão da indiferença visual para além dos objetos, a indiferença 

das pessoas entre si, numa espécie de metáfora da banalidade humana. Interessou 

também experimentar a importância da abstração, não que a não-representação seja 

eticamente importante, ou a atribuição de um título sem sentido, como fazia Marcel 

Duchamp ao eleger um conjunto de advérbios que não diziam nada, numa espécie de anti- 

−sentido das palavras, mas sobretudo pela importância da legibilidade da obra. 
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O legado de Marcel Duchamp revê-se em Didi-Huberman, para uma obra se tornar legível 

tem que haver um necessário afastamento do artista em relação a ela. Ele não pode estar 

demasiado perto do sujeito da sua obra nem demasiado longe, sob pena de esta ou se 

tornar uma expressão dele próprio ou de não ser entendida no seu tempo. Quando 

Duchamp produziu a Fresh widow, uma janela com couraças engraxadas para reluzir como 

vidros, mas que não permitiam ver através delas, ele tinha a intenção da opacidade como 

condição necessária para ver mais além. Para Duchamp, ver mais além era ver em 

profundidade e em diferentes níveis. 

 A ideia de uma arte hermética é semelhante à ideia de uma arte que reclama um território 

próprio, e isso é provavelmente anti-arte. Se tivesse, por exemplo, de expressar de forma 

poética a ideia de opacidade por oposição à visão puramente retiniana, como condição 

necessária para ver mais além, ainda que essa ideia pudesse ser personificada e incluir o 

elemento pathos, citaria o poema Feia, de Júlio Dantas (1876-1962): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não te amei. E porquê? Porque não há em ti 
A graça que perturba, o sorriso que enleia: 
Porque eu sou cego, filha, e porque tu és feia; 
Porque te olhei, amor, e porque não te vi. 
 
Foste minha e - vê lá! - nunca te conheci. 
A tua alma, tão bela e tão nobre, - ignorei-a. 
Quis beleza, frescura, - e construí na areia: 
Só comecei a amar-te, hoje, que te perdi. 
 
Amor espiritual, amor sem esperança, 
Amor que não deseja e, por isso, não cansa, 
Amor contrito e puro, arrependido e triste... 
 
Hoje estou convencido, ó minha gloriosa: 
A paixão sem beleza é a mais perigosa; 
O amor por uma feia é o maior que existe. 
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A (des)crença na ciência 

As mais recentes revoluções foram sobretudo de informação. Neste contexto, tudo pode 

ser questionável enquanto verdade absoluta, até mesmo o conhecimento científico. O 

século XX é provavelmente o mais documentado da história da humanidade e apesar de 

algumas das grandes mudanças já virem do século XIX, foi no século XX que se percebeu 

melhor a matriz da evolução científica. Esta evolução refletiu-se também na visão do 

mundo, na relação com o divino e nas manifestações de fé, que foram progressivamente 

substituídas pela fé na ciência. de tal modo que se pode afirmar que, na civilização 

ocidental, a mudança de um modelo teocêntrico para antropocêntrico se completou no 

século XX. 

Por vários motivos, que em nada se relacionam com teoria da relatividade de Einstein, o 

tempo processa-se a uma velocidade relativa cada vez maior, e isso também se reflete na 

mudança dos paradigmas da produção artística. Independentemente de existirem 

correntes filosóficas na origem da mudança do pensamento, existe também um trabalho 

científico contínuo, que suporta erros e que suporta a evolução do próprio pensamento. A 

ciência inspirou desde sempre as artes. Há quem veja nas obras de Picasso inspirações em 

fenómenos científicos e não apenas em fenómenos sociais relevantes, como as guerras. No 

entanto, a evolução da ciência, sobretudo no conhecimento do universo, continuou a 

inspirar artistas até à atualidade. 

O sucesso da indústria cultural americana está de algum modo relacionado com o facto de 

os EUA serem o maior laboratório científico para a globalidade dos fenómenos que afetam 

a humanidade, mesmo após a tragédia de 11 de Setembro de 2001. 

No entanto, cresceu a certeza de que houve recuos naquilo que agora se pode considerar 

uma excessiva fé na ciência. A evolução científica e tecnológica, potenciada pelo consumo 

sobretudo a partir da década de 60, ocupou-se de estudar todas as tarefas que implicavam 

o movimento humano para substituí-lo pelo movimento de uma máquina. A ideia de que 

tudo está ao alcance da humanidade cresceu com os avanços tecnológicos que levaram o 

homem à lua em 1969 e afirmou-se de vários modos, por exemplo com a construção do 
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avião comercial supersónico3 Concorde, que entrou ao serviço nesse mesmo ano e que 

utilizava tecnologia aeroespacial. Contudo, um conjunto de acontecimentos acabou por 

determinar que havia uma excessiva fé na ciência, primeiro com a tragédia do primeiro voo 

do vaivém aeroespacial Chalenger, em 1986, que levou a uma pausa no programa espacial 

durante 32 meses e depois, em 2003, com a tragédia do vaivém aeroespacial Columbia, que 

mudou definitivamente o rumo dos programas espaciais americanos. Ainda em 2003, o 

avião Concorde foi retirado da aviação depois do primeiro e único acidente trágico em 

2000. Este avião era sobretudo um símbolo do poder e do desenvolvimento, que deixara de 

fazer sentido, não se prevendo que volte a existir um avião comercial supersónico nos 

próximos tempos. 

A relação das artes com a evolução social e económica dos países ocidentais até à 

contemporaneidade é um caminho difícil de definir. Sabe-se que algumas intervenções 

artísticas associadas à noção de “campo expandido”, introduzida por Rosalind Krauss no 

final da década de sessenta relacionavam-se com causas ecológicas, mas não previram, por 

exemplo, a implicação da utilização do chumbo na saúde, quando durante o império 

Romano já havia conhecimento de que os canalizadores morriam mais cedo devido ao 

manuseamento desse metal. Sabe-se também que a substância DDT moveu uma forte luta 

pelo ambiente, iniciada pela bióloga Rachel Carson, no início da década de 70, e que em 

1948 esta mesma substância ganhou o prémio Nobel da medicina pelo combate à malária e 

ao tifo. Sabe-se que a descoberta da penicilina salvou milhares de vidas durante a segunda 

guerra mundial, mas que logo deixou de produzir efeito, sendo substituída pela meticilina e 

sucessivamente por outras substâncias, até se tornar um desafio para a medicina o 

combate a bactérias multirresistentes desenvolvidas sobretudo devido ao consumo 

excessivo de antibióticos. 

Relativamente à arquitetura, poder-se-ia afirmar que atingiu o auge da sua capacidade 

construtiva com as catedrais góticas, por superarem os limites da própria matéria ao serem 

construídas num material tão frágil como é o calcário. Contudo, a mudança mais 

significativa que experimentou também foi com o modernismo. O fenómeno físico que 

potenciou o desenvolvimento da arquitetura moderna foi a introdução do cimento Portland 

no mercado desde o início do século XX. Este material substituiu progressivamente o 

elemento pedra natural e, ao ser combinado com o aço, dando origem ao betão armado, 
                                                           
3
 Que excede a velocidade do som, de aproximadamente 340ms

-1
. 



Aporia da objetualidade - Mimetização de objetos do quotidiano 

20 
 

aumentou exponencialmente as possibilidades construtivas que estiveram na origem dos 

princípios da arquitetura moderna enunciados por Le Corbusier, considerado o pai da 

arquitetura moderna. Este movimento não foi linear em todas as suas manifestações, nem 

no tempo nem no espaço, mas chegou a um consenso definido como Estilo Internacional. 

Foi Le Corbusier quem introduziu o conceito de máquina de habitar. Contudo, a evolução 

tecnológica que se seguiu na arquitetura aproximou-se na década de 70 do conceito High-

−Tech, que caracteriza por exemplo o edifício do Centro Georges Pompidou em Paris, da 

autoria dos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers. Este edifício, altamente dispendioso, 

desde a sua construção à manutenção e ao consumo energético, é representativo de um 

percurso sem retorno, que caracteriza a evolução da dependência da humanidade pelos 

recursos tecnológicos e energéticos. 

Em 2006, Al Gore esteve no centro das atenções com o documentário sobre as alterações 

climáticas, An Inconvenient Truth, mas logo se compreendeu a disparidade que caracteriza 

o consumo dos recursos energéticos, sobretudo entre ricos e pobres, do mesmo modo que 

se concluiu que a arquitetura Low-Tech não era uma alternativa satisfatória à High-Tech. A 

arquitetura Low-Tech tinha capacidade para resolver as questões energéticas através dos 

princípios bioclimáticos, mas nem as sociedades desenvolvidas nem as sociedades em vias 

de desenvolvimento estavam dispostas a abdicar das tecnologias pelo que só restou um 

caminho possível que passava pela recente ciência aplicada Eco-Tech. 
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A arte Pop americana 

A ideia de produzir arte e de torná-la acessível ao maior número de pessoas é uma ideia tão 

ambiciosa e inesgotável quanto o conceito da própria arte. O fenómeno da arte Pop 

aproximou-se desse ideal, de chegar ao maior número de pessoas, de modo denso e 

inteligível, numa espécie de proliferação de signos que encontrava reflexo na vida das 

pessoas, tornando-a mais bela e espetacular. 

O período de tensão vivido durante as guerras influenciou de algum modo esse fenómeno 

artístico, que também se revê no mesmo sentimento de recusa que está na origem do 

movimento artístico Dada. As guerras são no mínimo restritivas e profundamente 

limitadoras da vida, mas também têm a qualidade de afinar o instinto de sobrevivência. 

Com o fim da II guerra Mundial, parte da capacidade técnica e científica desenvolvida foi 

utilizada para reconstruir as cidades e para produzir equipamentos de utilização civil. 

Na procura de elementos de continuidade histórica interessava sobretudo a ideia de existir 

um elemento dinâmico na arte, que de algum modo se revisse na vida das pessoas. Apesar 

da convicção de que a arte não se pauta por modas, interessava essa analogia porque 

mesmo nas modas, de acordo com Baudelaire (2004), existe uma efemeridade e uma 

continuidade que fazem com que se renovem a cada momento, transportando um fator de 

historicismo. 

De acordo com a opinião Joanne Heyler, Diretora e chefe de curadoria da Fundação Broad 

Art, autora do ensaio integrado na obra de Stephanie Barron e Lin Zelevansky, De Jasper 

Johns a Jeff Koons: cuatro décadas de arte de las coleciones Broad, grande parte das obras 

de arte das décadas de 80 e 90 é inimaginável sem o precedente Pop dos anos 60. Heyler 

considera-a também a primeira forma de pós-modernidade no sentido em que os artistas 

utilizam outras obras de arte ou fragmentos da cultura popular para construir a sua própria 

obra. Nesta análise, a arte Pop foi a primeira das artes a diluir os limites entre a publicidade 

e a arte, entre a arte erudita e a arte popular e entre objeto real e o imaginário. O conceito 

fundamental da arte Pop, que de um modo hostil justificava que se produzisse tudo aquilo 

que se consome, trouxe à discussão a questão de não existir uma verdade única e essencial 

para o ser humano ou para a obra de arte. 
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A propósito da expressão de Andy Warol, em que a arte Pop tira fora o que está dentro e 

mete dentro o que está fora, Heyler reconhece que o auge deste fenómeno, de 

características pós-industriais, reclamou para a arte alguns movimentos culturais que ainda 

se mantêm na atualidade. A sustentar esta relação, os vinte e sete quadros de Roy 

Lichtenstein da coleção Broad, referentes a um período de trinta anos, mostram algumas 

ligações existentes entre a arte Pop e a arte pós-moderna. 

Relativamente à questão dos precedentes da arte Pop, Heyler (in Barron e Zelevansky, 

2003) refere que os ready-made de Marcel Duchamp, do início do século XX, anteciparam a 

mudança conceptual que a arte Pop introduziu no início da década de 60. Em meados dos 

anos 50, a pintura da bandeira de Jasper Johns realçava de modo subtil um símbolo do 

quotidiano, enquanto as pinturas combinadas de Rauschenberg mostravam que os objetos 

do quotidiano eram elementos fundamentais na construção de uma poética que mediava a 

distância entre a arte e a vida. Os fundamentos da arte, todavia, variaram com a evolução 

demográfica da sociedade norte-americana do pós-guerra, com o melhor acesso ao ensino 

e com a ascensão da classe média. Apesar da qualidade efémera da televisão e do cinema, 

eles transformaram o mundo radicalmente, tornando-o mais espetacular e mais simples, 

mais acessível e mais distante. As obras dos artistas Pop de vanguarda incorporaram 

mudanças contraditórias à medida que o underground e a elite começaram a relacionar-se.  

No início da década de 60, ainda que propondo a desmaterialização completa do objeto, o 

expressionismo abstrato de Allan Kaprow e de outros artistas chegou aos norte-

−americanos e rapidamente se instituiu na nova realidade socioeconómica e nos meios 

académicos, mas não passou para a geração seguinte. No entanto, a proliferação do 

expressionismo abstrato nos meios académicos afetou profundamente artistas como Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein e Ed Ruscha. Este último afirmou que enquanto estava na escola 

pintava como um expressionista abstrato mas fora dela não pensava nem agia como tal. 

Muitos dos principais artistas da Pop tiveram a sua formação e experiencia profissional no 

desenho gráfico e na publicidade, por isso sabiam intuitivamente como captar a atenção 

dos espectadores. Muitos utilizavam tipografia, fotografia, esquiços e outras técnicas 

comerciais. 

De acordo com Heyler, estes três artistas, Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Ed Ruscha, 

tinham formações e experiências diferentes mas os três coincidiram num ponto, na galeria 



Aporia da objetualidade - Mimetização de objetos do quotidiano 

23 
 

Leo Castelli no Upper East Side de Manhattan, nos finais de 1961. Aqui viram as obras um 

dos outros e a partir daqui amadureceram os respetivos percursos e o desejo de 

conquistarem um novo mundo artístico, decidindo devolver à arte a iconografia do modo 

mais incisivo possível. Apesar da admiração que se gerou entre Lichtenstein, Warhol e 

Ruscha, eles não colaboraram mutuamente na realização das obras, mas, pelo contrário, 

delimitaram separadamente os territórios individuais que no conjunto caracterizaram a 

arte Pop da década de 60. Eles não se limitaram a utilizar a iconografia comercial ou 

popular, também se serviram dela para transformarem a pintura. 

Sem cortar completamente os vínculos com a modernidade, refere Heyler, a Pop 

representava a publicidade, a iconografia da banda desenhada e os retratos alegóricos de 

personagens célebres, utilizando imagens banais da vida quotidiana que punham em 

evidência os estereótipos sobre o gosto, a classe económica e o desejo.  

Numa tentativa de encontrar precedentes para a Pop americana, que Heyler associa à arte 

pós-moderna, a autora estabelece uma relação causal entre o realismo de Manet em 

Déjeuner sur l'herbe e o surgimento da arte moderna na Europa, para concluir que os 

artistas irreverentes de 1860, que realizaram as imagens polémicas da vida urbana 

quotidiana com o objetivo de afrontar os parisienses, tal como os artistas da Pop, um 

século depois, não tinham o mínimo interesse em colar-se a um movimento aparentemente 

antiquado e irrelevante. Pelo contrário, faria mais sentido explorar o tema do ambiente 

urbano, cada vez mais acelerado e artificial. 

A analogia de Heyler revela um posicionamento americanizado relativamente à origem da 

arte Pop, quer pela implícita noção de autonomia da arte pós-moderna relativamente à 

arte moderna quer pela analogia entre Déjeuner sur l'herbe de Manet e a origem da arte 

moderna na Europa. Além disso, o fenómeno Pop não constituiu nenhum tipo de afronta à 

sociedade americana, realçou sim o seu esplendor. Essa analogia evidencia uma construção 

pouco sólida na identificação de ruturas. Didi-Huberman (2010) defende a propósito da 

legibilidade das imagens que existe um necessário afastamento para que as imagens se 

tornem legíveis. Para se identificar ruturas também é necessário esse afastamento, nem 

demasiado perto nem demasiado longe, sob pena de se perder, por exemplo, a origem do 

fenómeno Pop, que se localiza em Londres. A arte Pop, na qualidade pós-moderna que 
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Heyler lhe confere, não deixa de ser moderna pelo simples facto de que não volta ao 

classicismo. Neste sentido a arte pós-moderna também é moderna. 

De acordo com Pepe Karmel (in Barron e Zelevansky, 2003), a pintura americana dos anos 

80 renasceu com o neo-expressionismo, com os graffiti e com o pintor como estrela de 

rock. Era também uma época de anti-pintura, em que se utilizavam imagens emprestadas, 

fotografias e textos, onde se refaziam objetos com outros materiais inesperados, em que 

simplesmente se expunham. O neo-expressionismo pressuponha a existência de uma 

reação contrária que, por analogia histórica, Karmel designou por neo-objetividade, apesar 

de nenhum crítico ter apelidado esse movimento4. Após a recessão de 1981-82, a 

sociedade americana expandiu-se numa bipolaridade que aumentou a diferença entre ricos 

e pobres. Enquanto o neo-expressionismo era direcionado para a nova sociedade rica, o 

neo-objetivismo prendeu-se à ideia dos anos 60, em que a arte de vanguarda deveria opor-

se ao sistema capitalista. Apesar de a maioria da arte conceptual e minimalista não ter 

conteúdo político, a postura antiestética das obras do neo-objetivismo era visível na 

pobreza material da obra de arte e na implicação que afetava o compromisso com os 

mercados de arte, configurando uma simbólica agressão politica. 

Jeff Koons nasceu em 1955, pelo que a sua maioridade ocorreu na década de 70, 

demasiado tarde para participar nas revoluções do minimalismo e da arte conceptual. Para 

muitos artistas norte-americanos já não era possível ficarem presos à ideia de que o aspeto 

artesanal de uma escultura é uma garantia de autenticidade. Na escultura String of Puppies, 

Jeff Koons contratou um especialista em talha de madeira para reproduzir uma fotografia 

que ele tinha encontrado, cujo objeto era um casal sentado num banco de jardim 

segurando ao colo oito pequenos cães. Quando o fotógrafo Art Rogers teve conhecimento 

da escultura reclamou a autoria da fotografia e processou-o por violação dos direitos de 

autor. O caso foi a tribunal e durante o julgamento a questão centrou-se em decidir se as 

cores utilizadas na escultura, as camisas de cor laranja a contrastar com o pelo azul dos 

cães, eram uma razão suficiente para justificar que a obra era uma paródia sobre a 

fotografia original e não uma simples cópia tridimensional. Naquilo que concerne à paródia, 

a escultura foi esculpida manualmente, deixando pequenos cortes quase inpercetíveis por 

toda a superfície, semelhantes aos cortes encontrados na obra do escultor Stephan 

                                                           
4
 Quando essa terminologia era utilizada nessa época ela referia-se também ao neo-expressionismo, 

porque nenhum dos movimentos recusava a objetividade das obras. 
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Balkenhol. No entanto, esta escultura invertia a relação habitual entre a forma e o 

conteúdo. Isto é, o conteúdo eminentemente Kitsch que a imagem transmite propõe um 

comentário crítico sobre a sua forma, sugerindo que a ideia de uma obra de arte produzida 

manualmente é uma ideia completamente obsoleta (Barron e Zelevansky, 2003). 

  
Fig. 7   Jeff Koons, String of Puppies, 1988 Fig. 8   Stephan Balkenhol, Frau in 

türkisfarbenem Kleid mit Treppenrelief, 
2013. 
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Referências sobre diferentes abordagens aos objetos 

As latas de cerveja de Jasper Johns (1930-) constituem a primeira referência artística ao 

projeto. Este autor produziu vários objetos em bronze à escala natural, desde o final da 

década de 50 até à década de 60. A obra Cans Ale, 1960, é uma reprodução à escala natural 

de duas latas de cerveja, fundidas em bronze e pintadas manualmente a óleo. Esta obra é 

representativa da primeira abordagem particular aos objetos, já experimentada em 1958 

com a fundição de lâmpadas. Independentemente da motivação subjacente a esta obra, ela 

sugere duas realidades diferentes que se tocam num objetivo comum, o processo de 

fundição e a respetiva reprodução, tendo por referência objetos de produção em série. 

Numa perspetiva diferente, esta obra é uma referência quase fotográfica a uma qualidade 

efémera do quotidiano, em que o referente ganha imensas conotações, por exemplo, pelo 

facto de uma das latas estar aberta e a outra estar fechada; pelo facto de valer pelo seu 

conteúdo e pela capacidade de apelar ao seu consumo ou pelo facto de se tonar 

descartável a partir do momento em perde o conteúdo. Este jogo de contradições afirma-se 

com alguma perplexidade, porque o observador é levado a percecionar a obra tendo por 

referência o objeto original, dado que não existe alteração à escala e que o rigor da 

inscrição é elevado, considerando que foi pintada à mão. 

As Brillo Box de Andy Warhol (1928-1987) são objetos escultóricos que também refletem 

essa proximidade às coisas comuns do quotidiano, mas levanta outras questões que já 

tinham sido iniciadas com Marcel Ducham, tais como a unicidade e a autenticidade da obra. 

As Brillo Box são caixas de madeira com as respetivas faces serigrafadas a reproduzir as 

caixas originais de cartão, bastante difundidas no mercado norte-americano.  

O consumismo representado pelos produtos Brillo, Campbell ou Coca-cola sugeria uma 

forma de igualdade que se refletia na questão da massificação da arte, através do acesso 

generalizado a esses produtos independentemente da sua condição económica ou social.  

Warhol é um dos artistas mais importantes do século XX, equiparado a Marcel Duchamp no 

sentido em que ambos revolucionaram os fundamentos da própria arte. Duchamp 

revolucionou o quadro conceptual da arte desde o suporte à intencionalidade do objeto e 

Warhol aprofundou a relação que existe entre arte e publicidade, explorando a questão do 

artista como autor de uma obra que também tinha propósitos comerciais.  
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A capacidade de criação de ícones está muito relacionada com o processo de afirmação 

cultural americano, no qual o poder das imagens se sobrepõe ao poder dos próprios 

produtos. A ideia subjacente no trabalho de Warhol tem fundamentos que interessam, na 

medida em que rompem com a verdade material. Quando Warhol afirma por exemplo que 

o cinema, mais do que a televisão, produz emoções tão fortes e tão reais, mais reais do que 

as experiências vividas na realidade, ele aproxima-se da noção de real de Gillian Rose 

(2008), em que o real é o imaginário. Por analogia à fotografia, a relação entre realidade e 

real é um processo ficcional que Warhol utilizava para trabalhar o tema da celebridade, e 

no qual também se revia (Grundberg in Pérez, 1998). De acordo com o crítico de arte 

Robert Rosenblum, (cit. in Perez, 1998), para Warhol, a fotografia convencional passava a 

imitar duplamente a realidade quando era transferida para o mundo da arte. 

A recorrente necessidade de se convocar objetos do quotidiano para o cenário artístico 

tornou-se cada vez mais desafiante para os artistas, sob pena de se repetirem. A fase mais 

relevante da obra de Bill Woodrow aconteceu num momento de grande conturbação social 

na Grã-Bretanha e destacou-se pela referência a objetos facilmente identificáveis. A partir 

de 1980, a obra de Bill Woodrow evoluiu da decomposição de vários objetos no espaço e 

consequente reorganização, por vezes intersecional, para uma nova abordagem que passou 

sistematicamente a transformar velhos eletrodomésticos em objetos. Nessa abordagem, os 

eletrodomésticos fazem parte da obra e relacionam-se com os objetos construídos, criando 

no observador a necessidade de verificar a sua matriz processual. No conjunto, eles 

também criam relações espaciais que derivam da expansão da forma primitiva do 

contentor, sugerindo também relações temporais, por vezes rítmicas que se relacionam 

com o processo evolutivo da expansão do invólucro desses objetos. 

A relação de positivo e negativo que existe entre eles não é imediatamente percetível 

apesar de alguns recortes evidenciarem a projeção da vista principal do respetivo objeto. A 

maioria dos recortes, todavia, correspondem à projeção das restantes vistas, das quais as 

formas curvilíneas desenroladas sobre o plano de recorte dos painéis de chapa do 

eletrodoméstico são as que menos denunciam a forma do objeto e simultaneamente as 

que mais curiosidade suscitam para serem entendidas enquanto processo. Esses objetos, 

de algum modo, faziam parte do meio ambiente de Woodrow tal como os materiais de 

construção, frequentemente encontrados nas ruas. Para fugir à crítica que procurava 

sempre relacionar as referências do seu trabalho, por exemplo a metralhadora, com as 
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inquietações sociais vividas nesse período na Grã-Bretanha, Woodrow optou por construir, 

em chapa, animais engaiolados: um castor, um peixe e um esquilo. Estes animais não eram 

exatamente os animais selvagens que ele admirava, mas também não evocavam a 

ferocidade da qual a crítica se alimentava (Andrews, 1983). A partir de 1982, Woodrow 

passou a transformar outros objetos que se afastavam da forma primitiva do contentor e 

por vezes da chapa metálica. Alguns desses objetos eram partes da carroçaria de 

automóveis, como capôs e portas, que ele passou a recortar, por vezes, com o propósito de 

construir uma narrativa. A obra de Woodrow pode ser consultada na sua página pessoal de 

Internet (billwoodrow.com). 

O interesse pela forma dos objetos utilitários que integram o corpo prático deste trabalho 

revê-se na obra de Claes Oldenburg (1929-), um artista com início na arte Pop americana, 

junto de Andy Warhol e Roy Lichtenstein. As primeiras obras de escultura deste artista são 

sobretudo objetos moles ampliados, aparentemente insufláveis, que faziam referência 

explícita a outros objetos bastante conhecidos na sociedade norte-americana, geralmente 

bens de consumo. O método de abordagem formal utilizado nas primeiras esculturas teve 

origem nos objetos moles que caracterizavam a sua atividade anterior: os happenings de 

rua. Esses objetos maiores e estacionários, como por exemplo o cone de gelado gigante ou 

o hambúrguer (1962), contrastavam com objetos técnicos, como a gigantesca tomada 

elétrica de parede (1964), sendo este tipo de objeto aquele que se relaciona mais com a 

sua obra atual. Apesar de ainda persistir, pelo menos até 1969, a produção de objetos com 

materiais moles ou esponjosos, tendo por referência objetos originalmente duros, como a 

máquina de escrever, a banheira, a sanita, e outros originalmente menos duros, como os 

alimentos ou um saco de gelo gigante (utilizado para baixar a temperatura do corpo), a 

obra de Oldenburg evoluiu para a construção de objetos sólidos, cada vez maiores, que 

continuam a fazer referência a objetos pequenos, sobretudo utilitários (Johnson, 1971). As 

cores acrílicas vibrantes e as formas particularmente estilizadas, e intencionalmente 

desproporcionadas, afastam-se de uma abordagem hiper-realista e facilmente se 

identificam com o autor. Claes Oldenburg representa por vezes objetos em desequilíbrio, 

como os volantes de badminton a tocar levemente o solo ou a cereja em desequilíbrio na 

ponta da colher, numa alusão ao movimento reminiscente dos happenings. Na maior parte, 

são utensílios de uso doméstico que, por vezes, se aproximam de ferramentas, como é 

exemplo a colher de Jardineiro presente no jardim de Serralves, no Porto. Este objeto 
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funciona como um elemento congregador do espaço. Ele está implantado no largo que 

sucede à entrada principal do jardim e cria várias relações com o espaço envolvente. As 

cores utilizadas neste objeto, enfatizadas pelo brilho, são simbólicas e aludem às cores do 

objeto original novo, sem nunca ter sido utilizado. No entanto essas cores também se 

relacionam com as cores do jardim e com o piso onde ele está implantado, em saibro 

compactado de cor ligeiramente rosada. Tendo por referência um objeto funcional com 

lâmina em aço, a cor cinza da haste poderá identificar-se com a cor metálica, embora se 

aproxime mais da cor do alumínio oxidado. Relativamente à cor bege do cabo, ela 

identifica-se com a cor da madeira envernizada ou pintada, mas não com a madeira natural 

por não ter textura. Quanto à cor encarnada da lâmina, é uma das cores vulgarmente 

utilizadas no objeto funcional. 

A dimensão e a proporção deste objeto acentuam ainda mais o seu carácter simbólico, 

sugerindo uma existência própria de um objeto ficcional, que nada tem que ver com uma 

colher de jardineiro. A adulteração da proporção entre o comprimento da lâmina e a sua 

espessura comprova essa intencionalidade. Enquanto essa relação numa colher de 

jardineiro com a extremidade enterrada é aproximadamente 1,14 %, calculada a partir do 

comprimento de lâmina visível de 140 mm e a espessura de 1.6 mm, no objeto de Claes 

Oldenburg essa proporção passa para 4,33 %, calculada a partir do comprimento de lâmina 

visível de aproximadamente 3 m de altura e da espessura de 130 mm. 

Quanto à forma da lâmina do objeto, além de se aproximar demasiado de uma meia-cana, 

ela apresenta uma contradição entre as duas faces: a superfície exterior é canelada e a 

interior é lisa. Esta configuração não é racional sob o ponto de vista material ou estrutural 

mas tem um propósito visual, porque uma superfície convexa de grande dimensão e cor 

homogénea é melhor percecionada se for pontuada com linhas de sombra equidistantes. 

Essas linhas de sombra, coincidentes com as estrias, ao serem projetadas no plano de visão 

deixam de ser equidistantes e passam a fornecer informações sobre a sua posição espacial 

relativamente ao olhar. 

Perante esta análise, a colher de jardineiro não é disfuncional apenas pela sua dimensão. 

Ela estabelece uma relação que é artificial e procura ser aquilo que realmente é: um objeto 

estranho ao ambiente. No entanto, o equilibro que ela propõe tem algo de natural. Por um 

lado, ela tem a extremidade enterrada como se a sua posição resultasse de um gesto 
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humano natural e, por outro lado, está implantada de costas para a rua a sugerir que o seu 

território é o jardim.  

A obra de Fábio Viale também se revê em objetos e imagens conhecidas do público. A 

característica mais marcante da sua produção artística deve-se à utilização exclusiva do 

mármore para evocar realidades materiais contraditórias numa abordagem formal que se 

situa entre o hiper-realismo e a ironia. Viale aproxima-se da escultura renascentista italiana 

não pelo simples facto de se referir à Mona Lisa de Leonardo da Vinci ou à Pietà de 

Michelangelo, mas sobretudo por demonstrar uma elevada capacidade técnica e perfeição 

a esculpir o mármore. Contudo, ele não utiliza esses recursos com a mesma finalidade 

estética, porque a sua abordagem temática é pós-moderna. Os objetos que produz 

subvertem as características do próprio material, criando ilusão nos observadores, mas não 

se esgotam na questão da verdade ou da materialidade. Ele ousou experimentar os limites 

da matéria ao produzir objetos em mármore com formas e texturas próprias de outros 

materiais e subverteu as características estruturais dos objetos na relação, por exemplo, 

entre leve e pesado ou entre mole e duro. 

Depois de confrontar os observadores com objetos que aparentam ser feitos de um 

qualquer material, quando na realidade são feitos de mármore, Viale decidiu quebrar o 

mito que associa uma função a um material. Para isso, esculpiu um barco em mármore de 

modo a poder flutuar e navegar, tripulado pelo próprio artista e impulsionado por um 

motor fora de borda. Este insólito projeto reveste-se tanto de conceitos científicos como 

artísticos e pretende desmistificar a ideia de que qualquer coisa feita de pedra se afunda, 

facto que poderá funcionar como uma metáfora sobre a utilização do mármore na 

escultura contemporânea. No entanto, o sucesso deste fenómeno já era previsível pela 

física, dado que para o barco flutuar a sua massa total, incluindo motor e tripulante, 

deveria apresentar um quociente inferior a 1kg/dm3 (1000kg/m3) em relação ao volume 

submersível, sendo esse quociente a massa volúmica da água no estado puro. O barco 

cumpriu essa exigência, mas o sucesso dependeu de Fábio Viale no desenho estrutural das 

paredes do barco que para a espessura máxima permitida, calculada em função da 

densidade do mármore que é próxima de 2,6Kg/dm3 (2600kg/m3), elas deveriam oferecer 

uma resistência mecânica suficiente para manter a integridade do barco durante a 

navegação. A questão da subversão das características dos materiais é recorrente nas obras 

de Viale, por exemplo, na Mona Lisa esculpida em mármore que aparenta ser de 
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poliestireno expandido. Curiosamente, a superfície do barco de Viale aparenta ser feita 

daquilo que na realidade é, de mármore, o que denota ser uma intencionalidade do artista.  

A obra escultórica de Robert Therrien (1947-) passou a fazer referência explícita a objetos 

comuns, com recurso à ampliação, a partir do final da década de 80. De acordo com Blake 

Gopnike (2013), a evolução de Therrien aconteceu a partir de 1992, quando ele se voltou 

para a fotografia. Therrien captou imagens do espaço inferior de uma velha mesa de 

madeira e ficou fascinado com os detalhes estruturais desse objeto, de tal modo que 

entendeu que só aquilo daria uma escultura. Então decidiu reproduzir parte daquela mesa 

à escala de 3,5/1. 

Em 1993, Therrien reproduziu uma pilha de pratos de restaurante que ocupava a sala de 

exposição desde o chão até ao teto. Este conjunto de pratos ampliados e empilhados 

irregularmente multiplica a sensação de instabilidade e de insegurança, numa dimensão 

muitas vezes referida como sendo psicodramática. Therrien continuou a construir objetos 

que, à semelhança do anterior, utilizavam utensílios de cozinha. Em 1994, reproduziu uma 

mesa de cozinha e cadeiras ampliadas de tal modo que possibilitavam que as pessoas 

andassem por baixo delas. Ao andarem por baixo da escultura e pelo seu interior, como se 

fosse uma instalação, e ao observarem a sua estrutura e os seus detalhes, os observadores 

são confrontados com uma realidade que remete para questões estruturais, intimamente 

ligadas à racionalidade e à noção de acessório. 

Para Robert Therrien, o propósito da ampliação da realidade não era torná-la apenas 

monumental mas também penetrável. Algumas das suas obras são por si só instalações. 

Elas permitem que os observadores entrem nelas com a segurança de estarem a entrar 

numa realidade que julgam conhecer, mas que não conhecem, nem daquele modo, nem 

naquele contexto. As obras de Therrien são de facto objetos ampliados, mas, de acordo 

com Gopnike (2000), talvez ele não pretenda com isso regressar à infância, onde tudo era 

gigantesco, nem propor essa visão ao público, nem competir com os objetos ampliados de 

Claes Oldenburg.  

O objetivo de Therrien poderia ser considerado de carácter documental, por evoluir do 

registo fotográfico para a obra tridimensional ampliada, numa tentativa de permitir a 

entrada nesse espaço. Além disso, as suas obras propõem também uma inversão da 
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realidade. Nos objetos ampliados, que são comuns à realidade das pessoas, ele pretende 

tornar visível a parte do objeto que as pessoas na realidade não veem frequentemente. 

Nesse sentido, esse lado geralmente invisível pode afirma-se de um modo misterioso, não 

por ser totalmente desconhecido mas por ser intencionalmente mostrado. O resultado das 

suas obras levou-o a explorar e a reproduzir sistematicamente objetos domésticos numa 

narrativa que confronta o público com uma realidade quase psicodramática. Essas obras 

tornaram-se a imagem do próprio artista. Therrien foi representado pela Galeria Gagosian 

durante vários anos e as suas obras fazem parte das coleções de Giuseppe Panza e de Eli 

Broad. 

  Fig. 9   Robert Therrien, S. título, 1993    Fig. 10   Robert Therrien, Under the table, 1994 
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Projeto 

Objetos que integram o projeto 

O corpo prático do projeto inclui cinco objetos, dois dos quais foram concretizados durante 

o ano curricular 2012/13. A decisão de incluir estes dois objetos prende-se com a 

necessidade de pontuar a evolução do projeto. O primeiro objeto produzido na FBAUP foi o 

fio-de-prumo. Este objeto foi concretizado numa fase de adaptação ao ambiente letivo, por 

isso ancorou-se a uma técnica e a um material já conhecidos, mas, por ser relevante para o 

projeto, ele foi revisitado com o propósito de ser reformulado. O segundo objeto incluído é 

uma agulha e marca o início de uma nova abordagem ao projeto. Ele consegue pela 

primeira vez incorporar a questão da indiferença visual a partir de um objeto que se 

considerou inicialmente insignificante, quer no tamanho quer na forma, para chegar a uma 

dimensão que se revelou surpreendente e causadora de perplexidade. 

Emergida a questão da relevância destes objetos para o projeto, dado que todos eles são 

reconhecíveis pela sua forma funcional e todos eles são ampliações dos respetivos 

referentes, eles foram concretizados individualmente com a pretensão de se afirmarem 

autonomamente. O que os une neste projeto é o facto de serem mimetizações de objetos 

conhecidos, com uma história associada à sua função, e de chegarem até à atualidade mais 

ou menos desligados da sua função original. A utilização da madeira de cedro nos três 

últimos objetos não tem conotações históricas nem de qualquer outra natureza, apesar de 

ser um material tradicionalmente associado à escultura e muito utilizado na talha 

românica. O cedro é uma madeira branda que apresenta uma boa estabilidade 

dimensional. Ele foi utilizado por ser a única madeira disponível e por oferecer boas 

condições de trabalhabilidade, dado que já estava armazenada há mais de uma década. 

A ideia de propor o confronto entre a representação formal de um objeto conhecido do 

público e a indiferença visual que nele produz só poderia ser plenamente entendida se esse 

objeto se tornasse disfuncional. Nesse propósito, a alteração à escala foi importante para 

desqualificar o objeto, dado que a sua dimensão está intimamente ligada à sua função. No 

entanto, a ampliação foi a única opção possível neste processo porque, além de permitir 

facilmente desqualificar os objetos mantendo a sua portabilidade, permitiu evidenciá-los 

enquanto corpos autónomos e enquanto matéria, facto que não aconteceria com a 
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redução, porque ou ficariam quase inpercetíveis a olho nu ou continuariam a ser objetos 

utilitários funcionais. 

O primeiro objeto do projeto é um fio-de-prumo. A escolha deste objeto privilegiou a forma 

estritamente funcional e articulável, embora fosse objeto da unidade curricular de Meios e 

Técnicas da Escultura. O material elegido para concretizar este objeto foi o Calcário 

Amarelo de Negrais. Os dois elementos que compõem o fio-de-prumo foram executados a 

partir de dois blocos com a forma de paralelepípedos, que começaram por ser furados 

manualmente com broca craniana diamantada de corte a húmido, diâmetro 30 mm e haste 

de 600 mm, montada em furadora manual. As condições de trabalho ditaram que para 

cortar os blocos manualmente a húmido deveria ser utilizada outra rebarbadora 

com disco 125mm de diamante eletrodepositado (de corte seco) para marcar e 

guiar o disco de corte húmido 230 mm. Posteriormente, foram utilizadas mós e 

rebolos numa rebarbadora e fresas diamantadas com retificadora. 

   Fig. 11   Processo fio-de-prumo Fig. 12   Talhe do prumo Fig. 13   Talhe do suporte 

A concretização deste objeto apresentou uma dificuldade nunca antes experimentada. 

Apesar de ser totalmente simétrico em torno de um eixo, foi difícil esculpi-lo sem o auxílio 

de uma bitola5. Além disso, a regularização das superfícies com a máquina tornou-se 

potencialmente errática na aproximação ao limite, porque qualquer movimento menos 

controlado poderia retirar demasiado material, o que implicava ter de se alterar no resto da 

superfície. O rigor exigido para esculpir este tipo de objeto não deveria ser superior ao de 

outros. Porém, sendo um objeto que inclui superfícies convexas e concavas, a menor 

irregularidade torna-se imediatamente percetível ao olhar, pelo que seria mais fácil 

trabalhá-lo de acordo com o processo utilizado no objeto original, utilizando para isso um 

torno mecânico. 

                                                           
5
 Peça plana recortada pela silhueta do objeto até ao eixo de simetria, correspondendo ao negativo 

do objeto. 
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O trabalho final ficou com algumas irregularidades, quer nas superfícies quer na proporção. 

A recente experiência de ampliar objetos demonstrou que a proporção ideal não é 

necessariamente aritmética face ao referente. Essa questão já foi analisada na colher de 

jardineiro de Serralves, de Claes Oldenburg, e experimentada na construção da agulha que 

integra este projeto, mas no fio-de-prumo ela não foi bem-sucedida porque a ampliação 

nem respeitou a proporção aritmética do referente nem permitiu que o objeto funcionasse 

visualmente.  

A escolha deste objeto revelou-se bastante interessante desde o início pela capacidade de 

criar relações espaciais. Ele não tinha uma presença pré-definida, tanto poderia ocupar 1m2 

como 20 m2, como poderia funcionar verticalmente. 

O segundo objeto é uma agulha de costura manual totalmente construída em aço 

inoxidável à escala 100/1. Este objeto resultou de uma reflexão que pretendia dar corpo e 

escala a um objeto banal, no sentido de aprofundar a questão da indiferença visual já 

introduzida por Marcel Duchamp. A insignificância da agulha estava sobretudo na sua 

dimensão reduzida e na forma simples do seu corpo, de filamento, muito semelhante a 

outros filamentos existentes na natureza, como por exemplo espinhos. Contudo, dentro 

dessa simplicidade formal, ela compreende uma complexidade que deriva da sua função e 

que não se evidencia nem interfere imediatamente na sua perceção. Por isso, a alteração à 

escala tinha uma dupla função: desencadear o processo de desqualificação do objeto face 

ao referente, permitindo que seja entendido como objeto autónomo, e evidenciar todas as 

complexidades que o caracterizam. 

    Fig. 14   Construção da agulha    Fig. 15   Agulha 
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Rapidamente se percebeu que o sucesso dessa intenção dependeria muito da oficina, 

porque só lá seria possível experimentar por exemplo a proporção. Se o processo de 

ampliação da agulha seguisse rigorosamente a aplicação da escala, ela teria cerca de seis 

metros de comprimento. Contudo, além de essa dimensão dificultar a exposição e o 

transporte, ela diluía a importância das suas extremidades, do furo e da ponta, 

relativamente ao corpo cilíndrico, facto que não favorecia a compreensão do objeto.  

O projeto inicial previa apenas a representação de metade da agulha de modo a criar a 

ilusão de que estava espetada no solo. Contudo, depois de iniciar a construção do objeto 

rapidamente se concluiu que a sua forma seria mais interessante se incluísse a totalidade 

do corpo. A importância de conferir ao objeto o brilho metálico, semelhante ao do 

referente, levou a que fosse construído em aço inoxidável em alternativa ao processo de 

cromagem do aço normal. O corpo principal da agulha foi construído a partir de um tubo 

redondo de 104 mm de diâmetro e 2 mm de espessura e o furo a partir de dois tubos de 

diâmetro menor, curvados e achatados numa prensa.  

A construção deste objeto em forma de invólucro foi uma experiência totalmente nova, 

apresentando várias dificuldades técnicas relacionadas sobretudo com a soldadura. Por 

questões práticas, o processo de soldadura utilizado foi de arco elétrico com elétrodos 

revestidos, específicos para inox. Este tipo de soldagem tem a desvantagem de aquecer 

demasiado a superfície metálica, mais do que com MIG6, disponível na oficina da FBAUP, e 

mais ainda do que com TIG7, que não existe na oficina. Após algum tempo percebeu-se que 

a soldadura retraia o metal na zona de maior fusão e que essa retração era visível na peça 

ao longo da soldadura. No entanto, após várias experiências, e depois de consultar 

serralharias especializadas em Inox, concluiu-se que a temperatura de soldadura era 

sempre prejudicial mesmo utilizando um equipamento TIG. A solução encontrada para 

resolver esse problema foi distribuir a soldadura intercaladamente pela peça, fazendo 

pausas para arrefecimento com spray de água. 

O involucro estrutural do objeto foi completado com várias peças de chapa soldadas, 

sobretudo na zona do furo da agulha, e moldadas até completar a forma pretendida. 

Quanto ao processo de modelação final desse invólucro, fizeram-se pequenos cortes nas 

                                                           
6
 Metal Inert Gas 

7
 Tungsten Inert Gas 
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zonas a reduzir, utilizando rebarbadora com disco 115x1 mm, para depois se aproximar os 

extremos das paredes do objeto através de percussão com martelo, seguido da soldadura.  

 

Fig. 16   Construção do lápis 

O terceiro objeto é uma mimetização de um lápis de madeira, construído à escala 14/1, a 

partir de um tronco de cedro. O lápis de madeira, como referente, é um objeto interessante 

sob vários aspetos: é leve, agradável ao toque e cumpre a sua função, de tal modo que 

permaneceu quase insubstituível até à atualidade. No contexto deste projeto, ele pode ser 

entendido como uma metáfora sobre o desenho como processo ou como representação, 

mas não idealizado com essa pretensão. 

A concretização deste objeto também foi uma experiencia nova nesta dimensão, embora 

com menos imprevistos que nas anteriores. O tronco de cedro começou por ser desbastado 

com plaina elétrica manual até se aproximar da forma cilíndrica do lápis. Depois, foi 

aplainado progressivamente até chegar à forma hexagonal, tendo por referência os 

desenhos colocados nos topos, a partir dos quais eram marcadas as arestas com um bate 

linhas. O passo seguinte foi corrigir as superfícies aplanadas do lápis utilizando uma lixadora 

com cinta de grão grosso. A única surpresa que ocorreu foi o aparecimento de uma fenda. 

Não seria surpresa se fosse outro tipo de madeira e se não estivesse seca há mais de uma 

década. No entanto, descobriu-se que a uma determinada hora da tarde, e por alguns 

minutos, o sol incidia sobre ele através de uma claraboia do telhado da oficina e terá sido 

isso que motivou a instabilidade da madeira. O que diferencia este objeto do referente, 

além da escala, é o facto de ter um cilindro de alabastro em vez de grafite, sugerindo 

relações ancestrais e que eventualmente que ele não representa. 
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Fig. 17   Ponta do lápis em Alabastro 

O quarto objeto é uma mimetização de uma mola de madeira de modelo curto, construída 

à escala 14/1. É um objeto que perdura na memória e que ainda existe no mercado, apesar 

de ter sido substituída na sua função original por outro tipo de mola mais eficaz e de 

material plástico.  

 

Fig. 18   Mola, 80x22x12 cm 

Associados a este objeto, que não era exclusivo para a roupa, existiam outros modelos. O 

convencional era mais longo e era utilizado para fixar a roupa nos estendais, mas ainda 

existia um mais longo e assimétrico para segurar tubos de ensaio em laboratório. O modelo 

referenciado neste projeto é o mais curto, que poderia ter várias funções distintas, como 

fixar documentos ou pendurar fotos. 

A concepção física deste objeto confronta o observador com um mecanismo simples 

composto por duas peças de madeira unidas sob a tensão de uma mola de torção em aço. A 

sua construção foi muito facilitada pela experiência anterior. As peças em madeira foram 
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recortadas na serra de fita e grosadas. A mola em aço já existia, era uma mola tensora 

funcional. A única alteração que sofreu foi a de ajustamento do seu comprimento, sendo 

cortada e soldados os respetivos tirantes. Este objeto é em tudo semelhante ao original. É 

articulado, tem a mesma densidade, cor, textura e a sua mola tensora exerce uma força de 

tensão proporcional ao seu tamanho. Porém este objeto não é funcional. 

  Fig. 19   Construção do canivete Fig. 20   Anéis de fixar a lâmina 

O quinto objeto tem por referente um canivete Opinel nº 6. Este objeto foi construído à 

escala 14/1 com materiais semelhantes aos do objeto original. O cabo foi esculpido a partir 

de um tronco de madeira de cedro e a lâmina, os anéis e a cavilha foram construídos em 

aço de acordo com a natureza estrutural do objeto. O referente é um canivete usado, já 

com algum desgaste, por isso fazia sentido reutilizar materiais velhos na sua construção. O 

processo de construção da lâmina combinou duas peças em aço laminado com uma peça 

em aço fundido encontrada numa sucata. O processo de soldadura entre estes dois tipos de 

aço é crítico, porque ambos sofrem dilatações muito diferentes à temperatura de 

soldadura, mas a experiência anterior, com a agulha, permitiu que fossem soldados 

intercaladamente com intervalos de arrefecimento.  

 Fig. 21   Canivete, 212x29x22 cm 
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Este objeto é articulado, tal como o seu referente, e apresenta a mesma densidade 

material. Ele distingue-se dos objetos anteriores por apresentar uma maior complexidade 

formal e por se aproximar da função original sugerida pelo desgaste da lâmina. Porém, este 

objeto não é funcional. 

Porquê estes objetos e não outros? A forma de um objeto tem em princípio capacidade 

para comunicar tensões, equilíbrios ou conflitos. Estabeleceu-se como condição necessária 

que os objetos eleitos tivessem formas estritamente funcionais, livres de qualquer 

ornamentação. Porque, ao invés do ornamento, que configura estilos e modas, a estrutura 

funcional de um objeto tem um valor intrínseco que permanece inalterável ao longo do 

tempo, embora ele próprio seja um produto do seu tempo (Baudelaire, 2004). 

As questões associadas à estética e à função dominaram sempre a significação dos objetos. 

Os três últimos objetos que integram o projeto evocam memórias distintas. O canivete é 

um objeto utilitário, utilizado muitas vezes na infância para talhar materiais brandos, como 

poliestireno expandido, mas este em particular é um objeto ergonómico, com uma beleza 

intrínseca, em que a sua forma estritamente funcional e materialidade remetem para a 

artesanalidade. O objeto construído seguiu a forma e a materialidade de um canivete 

Opinel nº 6, que continua a ser produzido em série, mas num nível de consagração que 

supera outros tecnologicamente mais desenvolvidos. Esta ideia traz uma perspetiva 

diferente sobre as coisas e sobre a atuação do tempo sobre as coisas: a desvalorização do 

objeto a partir do momento em que perde a sua função e a consagração do objeto 

disfuncional depois de ter cumprido a sua função. 

A escolha deste canivete resultou de uma pesquisa que tinha por objetivo eleger um 

canivete em madeira ergonómico e com uma beleza intrínseca. Este objeto não era 

conhecido nem na infância nem na juventude, porque ele é de origem francesa e não era 

facilmente encontrado em Portugal. Porém, ele suscitou uma empatia que parecia existir 

desde sempre, e isso deveu-se à sua forma arredondada, ao brilho metálico dos anéis e da 

lâmina e à cor clara da madeira de Faia que constitui o seu corpo. A perceção sobre este 

objeto revê-se noutras realidades adotadas como pertença quando na realidade nunca 

foram. Essa perceção verificou-se por exemplo durante o Estado Novo quando o governo 

tentou forçosamente encontrar uma identidade arquitetónica nacional que nunca existiu, 

tal eram as assimetrias de norte a sul. Nesse contexto, o arquiteto Raul Lino, formado no 
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ambiente ultra-romântico alemão, desenhou moradias que encantaram os portugueses, 

elas tinham vários apêndices com telhados de quatro águas, com pérgulas, varandas, 

pátios, cantarias a marcar os vãos e floreiras nas janelas. As pessoas aceitaram essas 

tipologias como se fossem da sua pertença desde sempre, e atualmente ainda são 

identificadas como típicas casas portuguesas. 

A eleição dos cinco objetos identificados previu no limite a possibilidade de serem 

tecnicamente construíveis. A oficina é, por isso, um lugar de experimentação onde se pode 

testar as possibilidades construtivas do objeto e acelerar a possibilidade de erro. 

Relativamente à eleição do objeto, existe também um fator acidental. À semelhança do que 

acontece num brainstorming, o objeto pode surgir sem que isso implique que a sua escolha 

não obedeça a outros critérios. Ainda assim, esse fator acidental de deparo com o objeto 

determina, no mínimo, a possibilidade de vir a ser escolhido. 

A determinação do fator de escala 14/1 não tem especial razão de ser. Ele deveria ser 

suficiente para desqualificar o objeto da sua função original sem que se perdesse a sua 

portabilidade. Além disso, pretendia-se que o fator de escala fosse igual nos três objetos. O 

primeiro objeto a ser esculpido foi o lápis e, ao avaliar a dimensão do tronco de onde foi 

esculpido, o comprimento e diâmetro, e aproveitando o máximo do material, daria um 

fator de escala superior a 14/1. O que fixou a escala em 14/1 foi a construção da mola em 

madeira que utilizou uma mola tensora em aço já existente, adquirida casualmente numa 

sucata, enquanto a escala do canivete tinha uma margem significativamente variável 

dentro da proporcionalidade dos diferentes tamanhos em que é produzido, desde o Opinel 

nº 6 até ao nº 13. 
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Considerações finais 

Um objeto pode por si só suscitar interesse no observador porque ele tem capacidade de 

mostrar algo acerca da sua existência artística. Relativamente ao projeto, não interessava 

muito desenvolver o carácter interventivo da arte, sobretudo político, nem desenvolvê-lo 

numa perspetiva isolada da sociedade. Também não interessava muito associar um objeto 

a algo mais próximo do primitivismo do que da urbanidade, nem a subliminaridade na obra 

de arte, porque isso sugere a existência de uma mensagem implícita, quando não existe 

comunicação em arte. No entanto, interessava muito o carácter transgressor da arte, 

porque a transgressão é naturalmente mais apelativa do que a moralidade, bem como a 

ideia de produzir objetos que têm tanto de espiritual como de material, reflexo do artista 

ilusionista presente em Andy Warhol. 

A fundamentação que opõe uma verdade científica a uma verdade artística não implica 

necessariamente uma rutura entre elas, porque existe uma condição material nos objetos e 

uma condição estrutural no documento que também é científica. 

A provável intenção com que se recorre às trivialidades é a mesma com que se procura 

renovar os fundamentos da arte e tem origem na vida humana. Esta ideia ficou de algum 

modo clara no ensaio de Joanne Heyler, apesar de revelar uma visão americanizada. Nesse 

ensaio, a análise que a autora faz às mudanças artísticas ocorridas entre as décadas de 50 e 

80, nos Estados Unidos da América, demonstra que a arte tem uma profunda relação com a 

vida e que as sucessivas tendências que nela se verificaram estavam diretamente 

relacionadas com a situação social, politica e económica do país. 

Neste sentido poderia afirmar que a arte evoluiu, na medida em que se relacionou com a 

sociedade, seja ela o vasto público da Pop, a ínfima minoria das elites, os mercados de arte, 

os críticos ou os próprios artistas. Eventualmente, a arte e o trivial utilizam os mesmos 

signos, que encontram significado no público, contudo a obra de arte subverte esses signos 

numa espécie de negação e afirma-se perante o espectador como uma não-representação, 

porque ela não representa a realidade. Deduz-se que não exista nenhuma premissa técnica 

ou objetual que permaneça invariável na arte ao longo do tempo, e que, a cada momento, 

a arte experimentará ruturas, às quais poderá voltar atrás, mas que a verificar-se nunca 

será com o mesmo propósito. A presença do banal na obra de arte pode por isso resultar de 
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uma necessidade da própria arte se centrar na condição da vida humana e não apenas da 

necessidade de se prender ao espectador. 

A utilização desta perspetiva de análise, para explicar qual é o valor que faz o trivial 

ascender a obra de arte, conduz a conclusões bastantes diferentes. A arte Pop foi o 

fenómeno artístico de referência na utilização do banal e terá sido provavelmente a que 

experimentou a maior interação do público nos Estados Unidos da América, mas isso 

poderá dever-se também à capacidade de produção da indústria cultural americana. Na 

Europa, o que estava na origem desse fenómeno era a influência da atitude de recusa 

manifestada pelo movimento Dada relativamente a muitas ideias instituídas, quer políticas 

quer artísticas, e isso também se manifestou na intenção dos ready-made de Marcel 

Duchamp. 

Também ficou claro que o contexto de exposição proporciona por si só uma condição de 

fruição extraordinariamente diferente, facto que reforça a condição do objeto enquanto 

obra de arte, sobrepondo-se por vezes ao próprio objeto, relevando a intenção do artista. 

As obras que contextualizam este projeto revelam que os seus autores têm algo a dizer 

sobre o seu meio ambiente, sobre os materiais ou sobre si mesmos. A questão formal 

trazida pelos objetos que integram o corpo do projeto também se situa no domínio das 

trivialidades, porque eles utilizam imagens da realidade. São objetos facilmente 

identificáveis do quotidiano, embora descontextualizados. Sem diminuir a capacidade 

interventiva da arte em questões que de algum modo afetam a humanidade, estes objetos 

não têm na sua génese um carácter interventivo, nem interessava que transportassem um 

conteúdo subliminar, porque eles não comunicam. Além disso, a subliminaridade é uma 

característica que remete para algo que não pode ser explícito sob pena de não passar nas 

malhas da censura. É uma espécie de herança medieval. Por isso interessava mais o óbvio 

do que o subliminar, tanto que a questão fundamental não seria criar uma conotação com 

uma determinada realidade, mas sim a produção de um novo olhar sobre algo que de 

algum modo já é conhecido. Contudo, isso também não impede que esses objetos possam 

ser entendidos como metáforas de uma realidade, de onde possivelmente foram retirados, 

ou do meio ambiente do autor, podendo eventualmente ser interpretados como um juízo, 

que em última análise é o reflexo do sistema de valores dos próprios observadores. Neste 

sentido, a perplexidade pretendida com os objetos relaciona-se com a cultura Dada.  
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Se a metralhadora de Bill Woodrow, por exemplo, foi associada pela crítica às conturbações 

sociais vividas em Londres, num tempo e num espaço que eram próximos do autor, com 

Anish Kapoor, por exemplo, o comboio de cera vermelha motivou diferentes interpretações 

pela crítica nos diferentes países em que foi exposto. Na Alemanha, por exemplo, foi 

associado ao comboio sem janelas que transportava os prisioneiros para os campos de 

concentração durante o holocausto. 

A necessidade de se construir um engenho remete para questões ancestrais sobre a 

evolução da espécie humana e pretende, ainda que intencionalmente, esclarecer essa 

questão, de que modo essa experiência se relaciona com a arte sendo também ela uma 

criação. Reflexo de um conjunto de inquietações que concorrem para esse esclarecimento, 

o projeto articula-se entre matérias aparentemente incoerentes mas genuínas, a partir das 

quias resulta, por exemplo, que os dois últimos objetos também são engenhos. 

A experiência alcançada neste projeto, vertida em parte neste documento, não encerrou 

qualquer tipo de verdade fundamental, mas, pelo contrário, escortinou uma dimensão que 

até aqui se julgava conhecer. Porém, esta experiência teve implicações práticas nos objetos 

produzidos imediatamente a seguir, sobretudo fora do projeto, passando a refletir cada vez 

mais uma preocupação que não já não é meramente estética, material ou comercial. Esta 

experiência suscitou também o interesse pela autonomia de análise e pela aptidão crítica 

que em princípio permitirá aprofundar questões sobre arte. 
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