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Resumo 

Esta tese começa por analisar o processo de descontextualização do objecto 

de arte, através da obra de dois artistas, Marcel Duchamp e Jeff Koons. A 

análise é conduzida através do livro O Humor e a Lógica dos Objectos de 

Duchamp, da autoria de José Gil e Ana Godinho. Ao fazê-lo, é criada uma 

relação com os objectos de carácter religioso, comuns nas religiões modernas, 

e os objectos de carácter fetichista e totémico, comuns nas sociedades 

consideradas primitivas. Esta analogia tem como base a obra de Alfred Gell, 

antropólogo que defende que a arte foi sacralizada, e que os artistas 

contemporâneos podem ser equiparados aos xamanes ou clérigos da 

Antiguidade. A tese conclui, apoiada na obra de Gell, que o papel do objecto na 

sociedade, a um nível simbólico, funciona como um índex. A 

descontextualização do objecto, para além de alterar a sua função, vai também 

mudar o seu significado. É à construção de novos significados, a partir da 

manipulação de contextos, que artistas como Duchamp e Koons recorrem. A 

semelhança entre objectos artísticos e objectos de culto nasce não só do 

carácter indexante - da relação homem-objecto - mas essencialmente da 

maneira como ambas, arte e religião, se organizam na sociedade. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Abstract 

This thesis, based on the works of Marcel Duchamp and Jeff Koons, begins 

with the analyses of the decontextualization of the art object. This goal, driven 

by the book O Humor e a Lógica dos Objectos de Duchamp, by José Gil e Ana 

Godinho, leads us to create a relation between religious objects, common in 

modern religions, and fetich or totems, common in the so-called “primitive” 

societies. This analogy has its basis on the work of Alfred Gell, an 

anthropologist that defends that art was sacralized, and that contemporary 

artists can be compared to the shamans and clerics of ancient times. This 

thesis concludes, based on the work of Gell, that the role of the object in 

society, at a symbolic level, works as an index. The decontextualization of the 

object, besides changing his function, is also going to change its meaning. It is 

the construction of new meanings, through the manipulation of context, that 

artists like Duchamp and Koons rely on. The similarity between an object of art 

and an object of religious cult, is not only a product of its indexing nature – 

between man and object – but essentially, how art and religion are structured in 

society. 
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Introdução 

É a partir da máxima “Quando se perdem objectos, encontram-se motivos” 1 

(Turkle 2011), e no âmbito do mestrado em Escultura da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa, que optámos pelo tema da 

descontextualização do objecto na arte. Esta tese procura analisar a relação 

entre o papel do objecto artístico na arte contemporânea e a utilização de 

totens e fetiches nas sociedades ditas primitivas, e ainda a sua relação com 

objectos de culto religioso. 

Como a frase introdutória sugere, um objecto perdido – descontextualizado ao 

ponto de ser incapaz de cumprir a sua função – revela, através de processo de 

descontextualização, os motivos do agente transformador, ou por outras 

palavras, denúncia o sujeito. A transformação do objecto, através da realidade 

que o define, inevitavelmente dá origem a novas ligações e significados. É 

através desta manipulação que o artista se define artisticamente e é definido 

culturalmente. 

Historicamente, o objecto foi usado pela primeira vez como medium artístico no 

início do séc. XX, já não como objecto em si, mas como matéria-prima. O 

abandono dos materiais clássicos de representação (como, por exemplo, o 

mármore e a madeira), e a procura de novos métodos e linguagens artísticas, 

só foi possível devido às transformações sociais e culturais que se viviam na 

Europa. De um modo generalista, a mudança de paradigma social, agora 

orientado para o homem, para a propriedade e para a objectividade científica, 

                                                           
1
 “When objects are lost, subjects are found” 
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permitiu uma reinterpretação da realidade baseada nos desejos e sensações 

pessoais. 

Deste modo, esta dissertação pretende situar-se no modernismo e no pós-

modernismo, através de dois artistas representantes destes dois períodos, 

respectivamente: Marcel Duchamp e Jeff Koons. 

Esta tese utiliza o livro O Humor e a Lógica dos Objectos de Duchamp (Gil e 

Godinho 2011), como ferramenta de interpretação da obra e, 

consequentemente, dos objectos “criados” por Duchamp e Koons. Neste 

ensaio os autores valorizam a relação entre contextos assim como a dualidade 

dos objectos artísticos – ideia base desta dissertação. 

Segundo Mumford (Mumford 2001), qualquer tentativa de assimilar a máquina 

ou objecto ao plano artístico não é mais do que um esforço para reafirmar os 

valores da personalidade e sensibilidade no domínio tecnológico de onde foi 

tudo excluído excepto o intelecto puro. Como se, à imagem das sociedades 

primitivas, o artista sentisse necessidade de “fetichizar” o objecto no contexto 

das sociedades capitalistas e de produção em massa. Esta tese sugere assim 

que os artistas são os verdadeiros líderes espirituais da contemporaneidade e 

que os objectos artísticos são os seus ícones “sagrados”.  

Segundo Roy Ellen (Ellen 1998), a característica principal de um fetiche reside 

na ambiguidade da conceptualização das relações de poder entre as pessoas e 

objectos. Fountain (Fig. 1) ou Lifeboat (Fig. 2) são exemplos de tal 

ambiguidade. Ambos os objectos retiram o poder ao utilizador através da sua 

descontextualização e, ao fazê-lo, ganham um novo estatuto e significado. O 
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Lifeboat (Fig. 2), cheio de chumbo em vez de ar (vida), pode ser comparado a 

um totem (morte) que representava um urso. A função original do Lifeboat (Fig. 

2) era salvar vidas, mas, agora, depois de manipulado pelo artista, representa a 

morte. Tal como o urso-totem era um símbolo de sobrevivência, pois a sua 

carne e pele eram essenciais, embora o animal em si pudesse causar a morte 

do caçador. Tanto no objecto artístico como no objecto sagrado encontramos 

esta aparente dualidade e contradição que é, no entanto, a razão da sua força, 

por um lado, estética, por outro, instigadora de fé. 

Vale a pena referir que a tensão vida-morte (Eros-Thanatos) não só está 

presente nos indivíduos, como é a fonte da sua vitalidade. A dualidade 

suportada por um objecto, como por exemplo Lifeboat (Fig. 2), é instigadora de 

fé, precisamente porque o espectador se revê ao contempla-la. É possível 

afirmar que, um indivíduo, ao transcender um objecto, denúncia (ou celebra) 

esta condição incontornável. O carácter dogmático e sexual do fetiche, ou 

representativo do totem, familiares ao contexto artístico, sobrevivem “como por 

magia”, precisamente por causa destas características. 

O estudo de Alfred Gell (Gell 2006) analisa textos etnológicos reveladores da 

relação ancestral do homem com o objecto de modo a criar uma analogia 

completa entre os objectos artísticos do modernismo e pós-modernismo com 

as sociedades ditas primitivas e o uso de fetiches e totens. Esta relação, que 

ganhou uma importância maior, no campo da antropologia, devido ao trabalho 

de Alfred Gell é uma das influências incontornáveis deste trabalho. 
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O principal objectivo desta tese é - e utilizando o objecto como fio condutor - 

criar uma relação entre o artista e o homem espiritual. Identificar o artista pós-

moderno como um agente espiritual, tão essencial para a sociedade como um 

clérigo na Idade Média, ou um xamane para os povos “primitivos”. 
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Contexto cultural do objecto como arte no séc. XX  

A utilização de ícones de modo a influenciar o pensamento de um grupo é uma 

prática recorrente na História da Humanidade. Recorde-se a utilização das 

moedas romanas, onde eram gravados os retratos dos imperadores, ou a cruz 

cristã, como símbolo na Idade Média. Desde o início do séc. XX que os artistas 

perceberam que podiam, e em jeito de rebeldia, apropriar-se dos ícones 

(entretanto organizados em cânones centenários) para comunicar as suas 

próprias ideias pessoais. Para que tal aconteça é necessário manipular 

(descontextualizar) esses ícones.  

A primeira vez que o objecto é usado na história da arte é enquanto matéria-

prima e não enquanto conceito ou ícone. As assemblages cubistas, 

nomeadamente as Guitars (Fig. 3), criadas em 1912, por Picasso, é um dos 

primeiros exemplos referenciados na literatura (Gombrich 1995). 

Note-se porém que Picasso não procura extrair das collages novos discursos, 

mas apenas outros tipos de linguagem. A textura e a plasticidade são 

fundamentais para a composição da pintura, onde o próprio objecto (ou pedaço 

de objecto) é "absorvido" e incorporado no produto artístico final. 

Antes de mencionar o artista que decretou open season aos objectos como 

meio viável de comunicação artística, é interessante notar como certos 

acontecimentos históricos convergem para o culto do objecto: 

Completamente sozinho naquele museu horrível, as máscaras, as bonecas feitas pelos pele-

vermelha, manequins empoeirados. Deve ter sido exactamente nesse dia que Les Demoiselles 

d’Avignon chegou até mim, mas não por causa das formas, mas por ter sido a minha primeira 

pintura-exorcismo – sim, de certeza. 
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Quando fui ao vetusto Trocadéro, deu para enjoar. A feira da ladra. O cheiro. Estava sozinho. 

Queria ir embora. Mas não fui. Fiquei. Entendi que era muito importante ficar, algo me estava a 

acontecer...As máscaras não eram como qualquer outro tipo de escultura. Não tinham nada a 

ver. Eram coisas mágicas. Mas porque não o eram as peças egípcias ou caldeias? Essas 

eram primitivas, não eram coisas mágicas. 

As peças feitas pelos negros eram “intercesseurs”,ou seja mediadores; desde então que 

conheço a palavra em Francês. Estavam contra tudo, contra espíritos ameaçadores e 

desconhecidos... Eu entendi; eu próprio sou contra tudo. Eu próprio acredito que tudo é 

desconhecido, que tudo é um inimigo! Tudo! Eu entendi para que é que os negros usavam a 

escultura. Porquê esculpir assim e não de outra forma? Afinal, eles não são Cubistas! Já que o 

Cubismo não existia. Era claro que uns criaram as formas, e outros limitaram-se a repeti-las… 

Não é a isso que chamamos tradição?... Elas eram armas que ajudavam as pessoas a evitar 

voltar a sofrer a influência dos espíritos, para as ajudar a serem independentes. Espíritos, o 

inconsciente, emoção – eram todos a mesma coisa. Entendi porque é que era pintor. 
2
 

 

Este texto é a transcrição da conversa que Picasso teve com o escritor André 

Malraux, após ter visitado o museu de arte etnológica, Musée d'Ethnographie 

du Trocadéro (fundado em 1878), em Paris. 

Não é por acaso que o termo “arte primitiva”, criado por artistas, surge pouco 

tempo depois da construção do primeiro museu de arte étnica no ocidente. O 

discurso de Picasso exemplifica como os artistas da época foram influenciados 

pela arte primitiva, que estava pela primeira vez em display como entidade 

cultural e/ou artística. A função da arte moderna é posta em causa por Picasso 

                                                           
2 “All alone in that awful museum, the masks, dolls made by the redskins, dusty manikins. Les 

Demoiselles d’Avignon must have come to me that very day, but not because of the forms; because it 

was my first exorcism painting - yes absolutely…  When I went to the old Trocadero, it was disgusting. 

The Flea Market. The smell.  I was alone. I wanted to get away.  But I didn’t leave. I stayed. I understood 

that it was very important: something was happening to me…  The masks were not like any other pieces 

of sculpture. Not at all. They were magic things. But why weren’t the Egyptian pieces or the Chaldean? 

Those were primitives, not magic things. The Negro pieces were intercesseurs, mediators; ever since 

then I’ve know the word in French. They were against everything - against unknown threatening 

spirits…I understood; I too am against everything. I too believe that everything is unknown, that 

everything is an enemy! Everything! I understood what Negroes used their sculpture for. Why sculpt like 

that and not some other way?  After all they are not Cubists! Since Cubism did not exist. It was clear that 

some guys had invented the models, and others had imitated them…isn’t that what we call tradition? … 

They were weapons to help people avoid coming under the influence of spirits again, to help them 

become independent. Spirits, the unconscious, emotion - they were all the same thing. I understood 

why I was a painter” (Malraux 1974) 
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depois de ele a ter comparado com as suas raízes primitivas, um processo 

claramente visível no quadro posterior a esta reflexão, Les Demoiselles 

d’Avignon (Fig. 4). 

Numa altura em que os estados europeus se afastavam lentamente da religião 

cristã e que o paradigma artístico se reaproximava do homem, o carácter dos 

trabalhos artísticos, surge, de um modo generalizado, como uma plataforma de 

ideias e experiências pessoais. 

O próximo capítulo, baseado no livro “O humor e a lógica nos objectos de 

Duchamp” (Gil e Godinho 2011) – o artista que decretou a open season 

referida – pretende analisar o processo de descontextualização do objecto, e 

criar uma analogia com os objectos de carácter fetichista: 

...o que significaria que no fundo não interessa a Duchamp a diferença entre readymade e o 

objecto de arte, tudo é objecto e o que o artista vai fazer, um artista qualquer ou um artesão, é 

fazer um objecto de passagem. (Gil e Godinho 2011) 

 

Ao contrário de, por exemplo, David (Fig. 5) de Miguel Ângelo, estes objectos 

não estão fechados neles próprios, são “objectos de passagem”. Objectos 

comuns ou inúteis, que contêm temporariamente uma ideia e que comunicam a 

um nível horizontal. 

Do mesmo modo que Duchamp seleccionava objectos, e lhes atribuíra um 

conceito que conduzia o espectador a um determinado fim (que segundo José 

Gil era um fim positivo, de transformação de energia negativa em positiva), 

também os xamanes procuravam exorcizar os seus iguais através da projecção 

de ideias positivas ou negativas em objectos ou instrumentos fabricados ou 

escolhidos por eles próprios. 
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Com base na frase referida na introdução - “Quando se perdem objectos, 

encontram-se motivos.” 3 (Turkle 2011), podemos inferir que a perda de 

“objectividade” do objecto, através do processo de descontextualização, leva à 

projecção, dos motivos do sujeito, no dito objecto. O fetiche, embora nascido 

do sujeito, habita no objecto. Esta construção, ou readymade, no caso de 

Duchamp, surge como um instrumento de transformação de energia. 

                                                           
3
 “When objects are lost, subjects are found.” 
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O significado do objecto na sociedade 

Tradicionalmente a arte foi marginalizada dos interesses da antropologia social, 

mas, recentemente, e em grande parte graças a Alfred Gell (1945-97), o 

objecto artístico ganhou um relevo ímpar. É deste modo que nos parece 

relevante utilizar o objecto, com base no livro “The art of anthropology” (Gell 

2006) como um portal interpretativo das sociedades materialistas 

contemporâneas, aparentemente indiferentes. De modo a tornar este capítulo 

coerente, e dada a complexidade da área, optamos por trabalhar a partir das 

teorias de Gell expressas, sumariamente, no texto que se segue. 

Quer dizer, a estética é um ramo do discurso moral, que depende da aceitação dos artigos 

originais da fé: que no objecto valorizado esteticamente reside o princípio da Verdade e do 

Bem, e que, o estudo dos objectos esteticamente valorizados constitui um caminho para a 

transcendência. Na medida em que tais almas modernas possuem uma religião, essa religião é 

a religião da arte, a religião cujos santuários são teatros, bibliotecas e galerias de arte, cujos 

padres e bispos são pintores e poetas, cujos teólogos são críticos, e cujo dogma é o dogma da 

estética universal. 
4
 

 

Ao contrário do que a lógica sugere, a criação de um objecto não é 

determinada apenas pela função a que está destinado. O artesão (ou qualquer 

criador de ferramentas ou objectos) é uma componente essencial do processo 

de criação do objecto, entidade física de uma cultura. E como todas as 

actividades culturais são simbólicas de algo, até o mais comum dos objectos 

contém uma carga simbólica de relevo para a sociedade. A carga simbólica do 

objecto, e seguindo o raciocínio de Alfred Gell, opera como símbolo a dois 

níveis: como índex e como ícone. 

                                                           
4
  “That is to say, aesthetics is a branch of moral discourse which depends on the acceptance of the 

initial articles of faith: that in the aesthetically valued object there resides the principle of the True and 
the Good, and that the study of aesthetically valued objects constitutes a path toward transcendence. In 
so far as such modern souls possess a religion, that religion is the religion of art, the religion whose 
shrines consist of theatres, libraries and art galleries, whose priests and bishops are painters and poets, 
whose theologians are critics, and whose dogma is the dogma of universal aestheticism” (Gell 2006) 
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O objecto, como índex, surge geralmente por associação directa ou physical 

contiguity (Gell 1998). Por exemplo, a foice e o martelo são, quase sempre, 

representativos da classe trabalhadora, a ponto de terem sido escolhidos como 

ícones de movimentos políticos de relevo. O objecto-índex também pode ser 

usado conscientemente, de modo a afirmar um determinado estatuto individual, 

ou de grupo como, por exemplo, um carro Ferrari ou um relógio Rolex. O 

contexto a que o objecto é associado, o seu simbolismo, passa a ser tão 

importante, do ponto de vista social, como o seu uso prático. É importante 

sublinhar que, no caso da ferramenta criada pelo artesão, estamos perante um 

processo complexo de escolhas, nem todas associadas directamente à função 

prática da ferramenta. Estas escolhas podem ser interpretadas 

retrospectivamente como identificadoras de uma cultura e de uma época 

histórica. 

A iconografia de um objecto, por contraste com o objecto-índex que opera por 

proximidade ou associação, nasce da relação entre signo (objecto) e o 

referente, geralmente com uma origem histórica como, por exemplo, a cruz 

cristã. A cruz foi originalmente criada como um simples e eficaz objecto de 

tortura e execução e, também, como objecto de denúncia e exposição pública. 

Foi a partir de um facto histórico – a crucificação de Cristo no Monte Gólgota – 

que este objecto, em particular para o culto cristão, ganhou uma relevância 

icónica – tornando-se, assim, um símbolo da paixão de Cristo. Determinados 

objectos hoje em dia, como o crucifixo, são produzidos apenas pela sua 

componente evocativa (da cruz cristã). O sacerdote que “carrega” o crucifixo no 

seu hábito, utiliza-o como símbolo do sofrimento humano, e não como 
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instrumento violento de execução. No entanto, a origem da relação, entre signo 

e referente, está sempre ancorada num determinado acontecimento histórico. 

Nas palavras de Gell (Gell 1998), os objectos artísticos e, em geral, os objectos 

produzidos pelo homem, devem ser interpretados como índices de intenção 5. 

Particularmente em relação ao objecto artístico, da manifestação de uma 

intenção singular, resulta um processo a que Gell designa de instances of 

agency. Deste modo, o valor do objecto artístico transcende a sua plataforma 

tradicional. Passa a operar, não só a um nível sensorial, como também a um 

nível colectivo, para além da interpretação (acessível), e por isso 

subconsciente. Podemos sugerir, então, que: a repressão conduzida por Eros 

(Marcuse 1966) deixa a sua marca, como intenção (desejo reprimido), num 

objecto artístico. A criação artística, a alternativa à violência inevitável e 

consequente da repressão referida, essencial para a existência da civilização, 

pode ser interpretada como um mapa de intenções humanas, e o modo com 

estas foram destiladas. 

Segundo Simmel, citado por Gell em (Coote and Shelton 1994), “O valor é uma 

função da resistência que é preciso ultrapassar para aceder a um objecto” 6. 

Ou seja, neste contexto, o valor do objecto artístico sobressai só quando é 

compatível com a linguagem do receptor. Duchamp afirmava que a obra de 

arte está no espectador; tal como uma miragem, experiência de carácter único, 

é “invocada” através de um estímulo real. O objecto artístico funciona como um 

intermediário, uma ferramenta de transcendência, que corre o risco dela própria 

                                                           
5
 Indexes of Agency 

6
 “Value” is a function of the resistance which has to be overcome in order to gain access to an object” 
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se tornar um ícone sagrado, uma das razões que levou Duchamp a impor um 

limite de produção de readymades. 

O artista é uma espécie de órgão vazio que, como um estômago absorve e 

estrutura os dados experienciados sensorialmente. É, por conseguinte, uma 

máquina de fetiches. Fetiches que, em contraste com as sociedades 

“primitivas” e respectivos agentes, e seguindo o fio condutor desta tese, podem 

ser equiparados aos objectos artísticos produzidos hoje em dia. A componente 

mágica geralmente atribuída a estes artefactos não existe em oposição ao 

conhecimento científico (dominante nas sociedades desenvolvidas), mas 

existe, sim, no desconhecimento do resultado que o conhecimento, científico 

ou não, provoca. Independentemente da carga simbólica ou espiritual que 

carregam em si, os objectos artísticos, à semelhança dos seus antepassados, 

podem ser identificados de três modos: em termos institucionais, em termos 

dos atributos físicos dos objectos e em termos de intenção (Ingold 2003). 

Fountain (Fig. 1) de Duchamp é um bom exemplo de como estes três pontos 

definem o objecto artístico. O artista, de um modo simplista, tinha como 

objectivo transformar um objecto quotidiano em objecto artístico que fosse 

socialmente aceite como tal. De modo a legitimar o objecto escolhido (um 

urinol), Duchamp assina-o “R. Mutt” e, deste modo, a sua intenção tornou-se 

clara. Ele criou um objecto artístico, a que chamou de readymade, e, ao assiná-

lo, afirma que tem controlo e autoridade perante a peça. Depois de manifestar 

a sua intenção artística (ao converter um objecto em readymade), Duchamp 

tenta expor “a fonte” numa galeria de arte, um espaço institucionalmente 

designado para suportar objectos artísticos.  
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Mesmo que o espectador não reconheça o processo a que o readymade foi 

submetido, de objecto vulgar a objecto artístico, por este habitar numa galeria 

ou museu, é imediatamente tratado como arte. Por fim, um objecto artístico 

pode ser definido pela sua “aparência”. No caso de Fountain (Fig. 1), o artista, 

Marcel Duchamp, procurava uma ruptura com as artes retinianas ou 

impressionistas, deste modo os seus objectos eram dificilmente comparáveis 

aos seus contemporâneos. Usando como exemplo o classicismo grego (Fig. 6), 

a criação de objectos artísticos passava obrigatoriamente por cânones 

centenários, baseados em conceitos de pureza, equilíbrio, simetria e 

proporção. Estas condições a que os objectos (matéria prima na altura) eram 

submetidos criaram uma linguagem cultural muito específica, a arte classicista 

tornou-se um símbolo de uma nação e de um período histórico. 

Segundo Gell, “…nós sacralizámos a arte, a arte é realmente a nossa religião” 

7 (Gell 2006), no sentido em que a arte opera estruturalmente ao mesmo nível 

que as religiões. É definida e regida por um dogma ou intenção incontestável (o 

livro sagrado ou um conceito artístico), que serve de fim, é exercida num 

espaço legitimamente sagrado (igreja ou galeria) e, por consequência, é 

definida culturalmente pelas características que nascem desta prática. A fé a 

que Gell se refere no primeiro texto, e que habita no objecto (artístico), é um 

índex de vontade que transcende o indivíduo que aceita as suas condições. 

A questão que se coloca, e talvez seja essa a diferença essencial entre 

Duchamp e Koons, é a seguinte: Na arte como religião, de que modo é que a 

Fé (segundo Gell) opera? É a aceitação de determinado conceito artístico que 

                                                           
7
 “…we have sacralized art, art is really our religion” 
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nos abre uma porta, onde cada objecto é um exemplo de transcendência em 

direcção a uma Verdade e um Bem? Ou a simples legitimação da arte pelos 

agentes culturais cria espaço para uma absorção inconsciente e 

transformadora do espírito humano? 

É possível que Duchamp, usando o indivíduo como plataforma, tenha tentado 

transcender a própria arte, e que Koons, por oposição, procure transcender o 

indivíduo através da arte, só possível devido às transformações provocadas por 

Duchamp. 
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Marcel Duchamp e a escolha de readymades  

Marcel Duchamp (1887-1968) nasceu em Blainville-Crevon, no norte de 

França, numa família de artistas: os irmãos são os pintores Suzanne Duchamp-

Crotti e Jacques Villon, e o escultor Raymond Duchamp-Villon. 

Marcel começou a pintar desde a infância e, depois de passar por várias 

escolas de arte, em 1904-5 trabalhou na Académie Julian em Paris. Os seus 

primeiros trabalhos tinham influências cubistas e fauvistas, e usava 

frequentemente símbolos e fragmentação de modo a criar uma sensação de 

passagem de tempo. Em 1912, tenta expor Nu Descendant un Escalier (Fig. 7) 

no Salon de Indépendants, mas é-lhe pedido que retire o quadro, ou que mude 

a legenda. 

É a partir deste momento que Duchamp se apercebe que não quer fazer parte 

de um grupo ou movimento, vindo mais tarde a adoptar atitudes que foram 

consideradas dadaístas, sobretudo depois do contacto com Apollinaire e 

Picabia. 

Em 1913 Duchamp montou uma roda de bicicleta num banco de cozinha (Fig. 

8) e chamou ao objecto “distracção” - era o prelúdio dos readymades. A peça, 

aparentemente simples, abordava temas de relevo para a altura. A questão do 

plinto na escultura é resolvida com o banco, e a roda ao rodar faz lembrar as 

esculturas cinéticas dos construtivistas russos. O simples facto de que o artista 

“apenas” escolheu os objectos, e lhes deu um nome, era um acto 

extraordinariamente revolucionário para a altura.  
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Em 1914, compra e assina um porta-garrafas (Fig. 9), criando assim o primeiro 

readymade (nome também criado por Duchamp). Durante a guerra, Duchamp 

muda-se para os Estados Unidos e, pelo seu estatuto, torna-se o centro do 

grupo de artistas com mentalidade dadaísta em Nova Iorque.  

Em 1917, assina um urinol, vira-o ao contrário e tenta expô-lo numa exposição 

onde é rejeitado; neste caso, o objecto urinol, recipiente que recebe líquido, 

tinha sido descontextualizado ao ponto de, como objecto de arte, expelir líquido 

num sentido oposto ao do seu sentido original. O mesmo acontece com a roda 

de bicicleta que, apesar de continuar a rodar, não é capaz de sair do mesmo 

sítio.  

Neste contexto, a legenda tem um papel fundamental na obra de Duchamp 

(mais evidente nos seus cartoons), pois é através da linguagem que é criado 

um segundo plano. Este plano vai servir (por oposição/comparação) para 

descontextualizar um objecto, e/ou para criar humor. Duchamp foi um dos 

artistas mais radicais do séc. XX e, por isso, fora considerado o pai da arte 

conceptual. Com ele, a arte recuperou a sua função ancestral, de 

questionamento de ideais, de paródia e espontaneidade. 

De modo a concluir esta breve análise da obra de Duchamp é vital referir a 

tensão sexual que existe na sua obra. Segundo o Dicionário de artistas, “No 

centro da qual talvez esteja o tema do amor incestuoso não correspondido, 

associado ao voyeurismo, (em si mesmo um alegoria da arte)” 8 (Langmuir and 

Lynton 2000). Obras como Étant Donnés (Fig. 10) ou Paysage Fautif (Fig. 11) 

                                                           
8
 “…at the core of which may be the theme of unrequited incestuous love, associated with voyeurism, 

(itself an allegory of art)” 
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ou, as esculturas de Koons, Pink Panther (Fig. 12) e Woman in tub (Fig. 13), 

aparentemente figurativas, usam a sexualidade para levar o espectador a tirar 

uma série conclusões sempre pessoais. 

Baseado no livro O Humor e a Lógica dos Objectos de Duchamp (Gil e 

Godinho 2011) analisaremos o processo criativo de Duchamp, na criação de 

readymades e cartoons, e teceremos uma comparação com os objectos de 

Koons. 

 O processo criativo começa com a escolha de um objecto, ou de uma imagem 

base. Há vários factores importantes para realizar esta escolha; seja objecto ou 

desenho, é vital que o suporte tenha ambiguidade, que apele à palavra ou à 

legenda, que traga o toque de humor “que impregnará toda a cena” (Gil e 

Godinho 2011) e também que esteja fechado em si próprio, completo.  

É dentro deste contexto objectivo (o urinol recebe urina, o homem do desenho 

urina para o urinol) que, ao introduzir a linguagem (legenda), Duchamp cria um 

novo plano a que José Gil chama “infrafino” (Gil e Godinho 2011). O “infrafino”, 

constitui o espaço “entre” o objecto funcional e o objecto de arte. O readymade 

surge assim como um híbrido, objecto com uma função metafísica e sem 

qualidades retinianas, para além da sua invocação (da sua função passada). O 

humor espirituoso, termo criado por Bergson, que nasceu do “infrafino”, é o 

inconsciente do desenho. “Um inconsciente não Freudiano, mas certamente 

erótico, inconsciente da linguagem, inconsciente visual, inconsciente do 

corpo...”  (Gil e Godinho 2011). 
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Usando Fountain (Fig. 1) como exemplo, Duchamp escolhe um objecto com 

uma função e uma forma clara e simples, e fechado dentro de si próprio (não 

serve nem significa mais nada). Ao introduzir a linguagem, neste caso o nome 

de outro objecto com uma função oposta, Fountain (Fig. 1) passa a expelir 

água útil em vez de receber água inútil. O readymade funciona como uma 

máquina (não existe sem um utilizador ou uma função) de transformação de 

energia. Nesta linha, a propósito do Grand Verre (Fig. 14), José Gil escreve “O 

humor verbal, tal como uma cor, condiciona e conduz do interior a invenção 

das formas, a concepção dos objectos, máquinas, personagens e o seu 

nexus...” (Gil e Godinho 2011). 

O readymade emerge como o coelho branco (olhando para o relógio) que 

provoca Alice a cair no buraco, posteriormente elevando-a à quarta dimensão, 

a dimensão que, segundo Duchamp, contém as coisas reais.  

Ao contrário de Jeff Koons, os objectos de Marcel Duchamp são mágicos e 

atemporais, não têm uma data pré-definida na sua concepção e, na realidade, 

nunca existiram estaticamente no espaço e no tempo. Peças como os 

aspiradores ou Rabbit (Fig. 15) são imóveis e evocam uma contemplação 

similar aos objectos de cultos religiosos. Consequentemente, na introdução 

deste trabalho, Marcel Duchamp é equiparado a um homem de fé (um profeta 

neste caso), no sentido em que não só revolucionou (ou actualizou) a 

linguagem artística da sua época, ao abandonar a abordagem sensorial da arte 

em prol do conceito, como lhe atribuiu um novo propósito – a transformação em 

vez da contemplação.  
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Será importante enfatizar o facto de que Duchamp criou limites para a 

produção dos seus readymades (dois ou três por ano), porque para ele era 

essencial preservar o “infrafino”. O “infrafino”, como já foi referido 

anteriormente, nasce do contacto entre dois contextos e habita no pensamento 

do espectador. Tal como numa piada, o humor reside do lado de quem a ouve, 

e ao repeti-la inúmeras vezes, o humor dissipa-se até desaparecer. Através da 

repetição, os objectos recontextualizam-se e, por consequência, fecham-se ao 

espectador. Deste modo o objecto artístico morre, e torna-se (in)útil. 
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Jeff Koons e o objecto morto 

Jeffrey “Jeff” Koons nasceu em 1955, nos Estados Unidos, e o facto de ser filho 

de um decorador de interiores levou-o, desde cedo, a aprender como é que um 

objecto ou uma cor nos pode influenciar. Estudou na School of the Art Institute 

of Chicago e Maryland Institute College of Art.  

No início da sua carreira como artista admirou e conheceu Dalí, e trabalhou 

como assistente no estúdio do artista pop Ed Paschke. Antes de se tornar 

conhecido, Koons trabalhou como funcionário no Museum of Modern Art e, em 

Wall Street, como corrector da bolsa.  

É um exemplo de um self-made man: financiou os seus primeiros trabalhos 

artísticos com o dinheiro ganho como vendedor e corretor bolsa. As suas 

primeiras exposições, grupos de objectos expostos em contextos pouco 

habituais, mostraram, desde cedo, uma tendência para a pop art. As obras de 

Jeff Koons caracterizam-se por, do ponto de vista técnico, serem praticamente 

perfeitas, isto porque, segundo o próprio artista, o objecto tem de inspirar 

confiança ao espectador. 

O artista apenas gere o processo de criação, que é geralmente atribuído a 

oficinas técnicas. Apesar da deformação de certos elementos, os objectos 

funcionam sempre por evocação (das suas características originais) dado que, 

para Koons, a abstracção plástica, como experiência, é intimidadora. Desde o 

início da sua carreira até ao presente, a missão de Koons segue o mesmo fio 

condutor. Através da descontextualização de ícones sociais, o artista pretende 

levar a naturalidade das construções sociais à aceitação. Desde o uso de 
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aspiradores expostos como uma estátua da Virgem Maria num altar de uma 

igreja, à utilização de representações pornográficas, lado a lado como imagens 

aparentemente infantis, de modo a criar uma sensação ambígua. Ambiguidade 

aparentemente paradoxal, mas que, segundo Koons, é natural. Muitas vezes 

categorizado superficialmente de kitsch, só o é por reflexão das tendências 

sociais. O mesmo acontece quando o espectador contempla a peça Rabbit 

(Fig. 15): nesta, ele vê-se reflectido na superfície de alumínio que corresponde 

à cara do coelho. Como foi referido no San Francisco Examiner (12/11/92) “Ele 

está a segurar um espelho, para mostrar como a América se vê, imitando 

grosseiramente a superficialidade, a perversidade e o vazio da sociedade 

comercial.” 9. 

A obra de Koons tem uma abordagem diferente da de Duchamp, no que diz 

respeito à utilização (descontextualização) dos objectos. A diferença pode ser 

equiparada ao contraste entre, por exemplo, qualquer tipo de cruz cristã e o 

Santo Graal. Enquanto que Duchamp cria objectos “mágicos” e intemporais, 

como metáfora do Santo Graal (objecto-miragem, projecção desejada da nossa 

mente no mundo real, acessível apenas a alguns eleitos), Koons procura uma 

abordagem menos ambígua, e mais directa (a cruz cristã é um ícone produzido 

em massa, simbolizando que a salvação está acessível a todos).  

Na sua génese, os primeiros objectos escultóricos de Jeff Koons contêm uma 

certa religiosidade. Nas palavras de Koons: “Para mim a arte sempre foi um 

veículo de auto-aceitação, começou com a ideia de aceitar objectos – as coisas 

                                                           
9
 “He is holding up a mirror to show what America looks like by grossly imitating the shallowness, 

perversity and emptiness of commercial society." 
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externas no mundo – depois passou para aquilo que realmente é: a aceitação 

dos outros” 10 (Ayers). 

Esta sensação nasce essencialmente do modo como o objecto é 

descontextualizado, como, por exemplo, os aspiradores (Fig. 16), objectos do 

nosso quotidiano, são apresentados em caixas de vidro iluminadas por luzes 

brancas fortíssimas. Este modo de apresentação (descontextualização), que 

remete ao sagrado, cria uma distância entre o espectador e a obra. É deste 

modo que, apesar de aspirar à aceitação do mundo ou do próprio indivíduo, a 

relação que os objectos criam com o sujeito é vertical, por oposição à 

horizontalidade dos readymades de Duchamp, que, como uma miragem, são 

fugidios e pessoais. 

Com a obra Lifeboat (Fig. 2), os objectos de Koons ganham uma intenção mais 

clara. O barco que salva vidas é paradoxalmente representado em chumbo, tal 

como Cristo na cruz, que simboliza a morte e a salvação. O mesmo acontece 

com os insufláveis, que originalmente estão cheios de vida: é o sopro que os 

forma e é o ar que os compõe, mas, na realidade, são esculturas em metal, 

mortas e imortais. Esta dualidade é uma característica essencial dos objectos 

de arte porque lhes atribui um estatuto, neste caso, de objecto de culto. 

Embora Michael Jackson and Bubbles (Fig. 17) (Bergenz) não possa ser um 

objecto per se, esta peça escultórica é um exemplo de como a obra de Koons 

se pode equiparar ao processo criativo do Renascimento. Mais concretamente, 

é possível tecer um paralelismo entre Koons e os seus ateliers, e as oficinas 

                                                           
10

 “For me art has been a vehicle of self-acceptance. That started with the idea of accepting objects – 
external things in the world – then moved into what it’s really about, the acceptance of others” 
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renascentistas. Ambos dependem de solicitação de mecenatos (devido aos 

custos altíssimos de produção), são orientados por um artista consagrado e 

utilizam as mesmas técnicas e materiais. Koons é o artista vivo que vendeu 

uma das suas peças pelo valor mais alto atribuído a uma obra de arte, 

atribuindo ,assim, um estatuto, tal como no renascimento, a quem possui as 

suas obras: 

Koons supera o discurso critico de Marcel Duchamp e o cepticismo que se encontra na sua 

obra. Os objectos de Koons baseiam-se na fé, evocada por superfícies perfeitamente 

modeladas e lustrosas, de modo a que, através da inocência, beleza e sensação de segurança, 

tudo o que é vulgar, pornográfico, ou meramente material é transformado. 
11

 (Bergenz). 

 

Através do seu trabalho artístico e do seu estatuto social (de superstar), esta 

tese sugere que Koons age como um xamane numa sociedade de consumo 

desenfreado. O seu trabalho é efémero e sensorial. Ele não procura pôr em 

causa a realidade, nem deslocar o sujeito da sua zona de conforto. Ao contrário 

de Duchamp, a obra de Koons é contemplativa, não transforma e ama 

incondicionalmente. 

                                                           
11

 “Koons overcomes Marcel Duchamp’s critical discourse and the skepticism found in his work. Koons’ 
objects rely on faith, induced by perfectly formed and glossy surfaces, so that through innocence, beauty, 
and the sense of security all that is vulgar, pornographic, and merely material is transformed” 
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Conclusão 

Nesta dissertação elegemos como objectivo estudar a descontextualização do 

objecto na arte do ponto de vista do processo criativo e as suas implicações 

para a sociedade.  

Com base em duas obras essenciais, para a temática em estudo – O Humor e 

a Lógica dos Objectos de Duchamp (Gil e Godinho 2011) e The Art of 

Anthropology: Essays and Diagrams (Gell 2006) – concluímos que a 

descontextualização do objecto funciona por contraste, ou seja, que é preciso 

haver sempre um plano de oposição, um “antes” e um “depois”. O valor desta 

prática está concentrado essencialmente na disparidade entre os dois planos. 

No caso de Duchamp, e como foi referido ao longo da dissertação, os seus 

readymades são um caso exemplar deste processo de descontextualização. A 

escolha de uma plataforma ambígua mas ao mesmo tempo fechada em si 

própria, autónoma (a função do urinol é óbvia e inconfundível mas a sua forma 

é efémera e plástica), em contraste com um outro plano, seja a exposição num 

espaço reservado a obras de arte, ou o próprio titulo da peça Fountain (Fig. 1) 

(uso da linguagem como ferramenta plástica), cria uma relação que revela o 

humor natural “das coisas” – “...o mundo é risível porque há sempre um 

décalage (que não é só quantitativo mas também qualitativo, entre a função e o 

resultado)...” (Gil e Godinho 2011) – e que, durante o clímax, cria/evoca o 

“infrafino”, o espaço onde se dá a transformação de energia. Os readymades 

são indexes, que nos levam da segunda ou terceira dimensão para a quarta 

dimensão, que segundo Duchamp é a dimensão das coisas reais. 
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No caso de Koons, embora o processo de descontextualização seja idêntico, a 

relação entre o espectador e os objectos é completamente diferente da  relação 

entre eles em Duchamp. Ao contrário dos readymades, os objectos de Koons 

estão mortos, ou melhor, nunca tiveram vida. Expostos como ícones, matéria 

de contemplação, fosseis reveladores de um ethos contemporâneo. 

Os objectos de Duchamp põem em causa a própria realidade, através de um 

contraste de ideias, ideias que habitam nos objectos e que fazem parte de um 

inconsciente colectivo. Koons procura fortalecer esta relação, não a pondo em 

causa, como realidade, mas criticando, no entanto, a sua estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Imagens das obras referenciadas 

Fig. 1. Fountain; 1917. Porcelana: 36 cm x 48 cm x 61 cm. Original perdido. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Fig. 2. Lifeboat; 1985. Bronze: 30.5 cm x 203.2 cm x 152.4 cm. Museu de Arte 

Contemporânea. Chicago. EUA. 
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Fig. 3. Guitars; 1912-14. Cartão, papel, cordão e arame pintado: 76.2 cm x 52.1 

cm x 19.7 cm. Museu de Arte Moderna. Nova York. EUA. 
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Fig. 4. Le Demoiselles d’Avignon; 1907. Óleo sobre tela: 243.9 cm x 233.7 cm. 

Museu de Arte Moderna. Nova York. EUA. 
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Fig. 5. David; 1501-1504. Mármore: 517 cm. Galeria da Academia de Florença. 

Florença. Itália. 
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Fig. 6. Poseidon ou Zeus; Bronze: 460 a.C. 209 cm. Museu de arqueologia de 

Atenas. Atenas. Grécia. 
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Fig. 7. Nu descendant un escalier nº 2; 1912. Óleo sobre tela: 147 cm x 89.2 

cm. Museu de Arte de Filadélfia. Filadélfia. EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Fig. 8. Bicycle Wheel; 1951. Roda de metal montada num banco de madeira 

pintado: 129.5 cm x 63.5 cm x 41.9 cm. Terçeira versão (Original de 1913 

perdida). Museu de Arte Moderna. Nova York. EUA. 
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Fig. 9. Porte-Bouteilles; 1921. Ferro: 74.3 cm x 40.6 cm. Original Destruído 

(1914). 
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Fig. 10. Étant Dónnes; 1946-66. Exterior - Porta de madeira, pregos de ferro, 

tijolos e estuque. Interior – Tijolos, veludo, madeira, pergaminho sobre estrutura 

de chumbo, aço, latão, betume sintético e adesivo, folha de alumínio, moldura 

em arame soldada, placar, cabelo, pintura em óleo, plástico, grampos de aço, 

molas da roupa, galhos, folhas, vidro, madeira compressa, dobradiças de 

piano, pregos, parafusos, algodão, impressão manual a cores, acrílico, verniz, 

giz, grafite, papel, cartão, fita-cola, caneta de tinta, lâmpada a gás (do tipo Bec 

Auer), acessório de lâmpada eléctrica, borracha, rolha, motor eléctrico, linóleo 

e lata de biscoitos: 242.6 cm x 177.8 cm x 124.5 cm. Museu de Arte de 

Filadélfia. Filadélfia. EUA. 
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Fig. 11. Paysage Fautif; 1946. Fluído seminal em Astralon e cetim preto: 20.3 

cm x 17.8 cm. Museu de Arte Moderna. Toyama. Japão. 
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Fig. 12. Pink Panther; 1988. Porcelana: 104.1 cm x 52.1 cm x 48.3 cm. Museu 

de Arte Moderna. Nova York. EUA. 
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Fig. 13. Woman in Tub; 1988. Porcelana: 69.3 cm x 91.4 cm x 68.6 cm. 

Instituto de Arte de Chicago. Chicago. EUA. 
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Fig. 14. Le Grand Verre; 1915-23. Óleo, verniz, fio de chumbo, folha de 

chumbo e pó em dois painéis de vidro: 277.5 cm x 175.9 cm. Museu de Arte de 

Filadélfia. Filadélfia. EUA. 
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Fig. 15. Rabbit; 1986. Aço inoxidável: 104.1 cm x 48.3 cm x 30.5 cm. Museu de 

Arte Contemporânea. Chicago. EUA. 
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Fig. 16. New Hoover Convertibles, Green, Red, Brown, New Shelton Wet/Drys 

10 Gallon, Displaced Doubledecker; 1981-7. Four vacuum cleaners, perspex 

and fluorescent lights: 251 cm x 137 cm x 71.5 cm. Tate / Galerias nacionais da 

Escócia. 
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Fig. 17. Michael Jackson and Bubbles; 1988. Cerâmica, esmalte e tinta: 106.68 

cm x 179.07 cm x 82.55 cm. Museu de Arte Moderna. Nova York. EUA. 
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