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Resumo 

 

A ironia funciona principalmente como uma ferramenta de comunicação, utilizada 

para criticar ou questionar o status quo. As artes plásticas podem ser uma forma de 

comunicação e, como tal, são susceptíveis de ser construídas segundo a retórica da 

ironia. A relação entre a ironia e a arte é pouco frequente até ao final do século XIX 

mas, no início do século XX com as vanguardas artísticas, a ironia passa a ser um 

terreno fértil para explorações formais no âmbito artístico, nomeadamente a escultura.  

Esta investigação pretende identificar e compreender algumas presenças de ironia 

na escultura portuguesa do século XX. Neste contexto veremos que a arte portuguesa foi 

influenciada por movimentos artísticos externos, mas é também um resultado de toda a 

situação histórica, política e social interna. A ironia assumiu diferentes formas e funções 

ao longo do tempo mas a sua atitude de irreverência perante o estabelecido, foi 

extremamente importante na transformação da arte no século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Irony functions primarily as a communication tool, used to criticize or question 

the status quo. The visual arts can be a form of communication and, as such , are likely 

to be built according to the rhetoric of irony. The relationship between art and the irony 

is uncommon until the late nineteenth century but in the early twentieth century with the 

artistic avant-gardes , the irony becomes a breeding ground for formal explorations in 

the field of art , including sculpture. 

This research aims to identify and understand some presence of irony in 

portuguese sculpture of the twentieth century. In this context we see that portuguese art 

was influenced by external artistic movements, but is also a result of all internal 

historical, political and social situation. Irony has taken different forms and functions 

over time but the attitude of irreverence regarding what was established, was extremely 

important in the transformation of art in the twentieth century. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dissertação que se segue realizada no âmbito do Mestrado de Escultura da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, apresenta uma investigação sobre 

a possibilidade da ironia constituir um traço fundamental da arte moderna. Apesar de a 

escultura ter sido o território artístico privilegiado para este estudo, para que fosse 

possível compreender e contextualizar melhor as diferentes relações entre a arte e a 

ironia, foi também necessário analisar obras de outros campos como a pintura, a 

gravura, o desenho, a cerâmica decorativa, a poesia, a fotografia ou o cinema. O 

objectivo não é referir todas as obras de arte em que a ironia está presente (até porque 

seria uma tarefa desadequada com os meios e o tempo disponíveis para o fazer), mas, 

sim, o de encontrar diferentes tipologias que existam dentro desta relação entre a arte e a 

ironia. 

Sendo este um trabalho de cariz teórico, a pesquisa bibliográfica, partiu sempre do 

geral para o particular. Numa grande parte da pesquisa feita em torno dos assuntos 

tratados, privilegiaram-se as matérias relacionadas com a escultura. Mas, para podermos 

proceder à análise das relações entre a ironia e a escultura portuguesa do século XX, 

precisamos primeiro de compreender o conceito de ironia que estamos a tratar.
1
 Para 

compreendermos a ironia como fenómeno de retórica, o estudo dos Elementos de 

Retórica Literária por Heinrich Lausberg foi fundamental, tal como Henry Bergson (Le 

Rire), e Linda Hutcheon (A Theory of Parody e também, Irony’s Edge: The Theory and 

Politics of Irony), a propósito da ironia como fenómeno simultaneamente mental e 

sociológico. Em cada capítulo a ironia é abordada de um ponto de vista diferente, 

relacionada com diferentes conceitos (como a metáfora, a ambiguidade, o absurdo, a 

paródia ou o obsceno). 

 Após compreendermos o conceito de ironia foi preciso enquadra-lo na produção 

artística feita até então. Neste sentido eastabelecemos uma abordagem do ponto de vista 

histórico que começou pela análise de obras relevantes (ainda fora da escultura 

                                                 

1
 Neste estudo, quando o conceito de ironia é referido, aborda geralmente a ironia como elemento de 

retórica, ou seja, como figura de estilo aplicada à linguagem em qualquer processo comunicativo, e não à 

“ironia do destino”, expressão que caracteriza um acontecimento que contraria aquilo que estava previsto. 
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portuguesa do século XX) mas que de alguma forma se relacionam com os conceitos 

específicos abordados em cada capítulo, visando assim, entender os valores simbólicos 

e estéticos, bem como, questões técnicas inerentes à produção artística.  

Após a compreensão dos conceitos do ponto de vista histórico, sociológico e 

artístico, pudemos passar, finalmente, à análise de manifestações de ironia na escultura 

portuguesa do século XX. Mas, o assunto principal a desenvolver neste estudo e que dá 

o título à dissertação é algo muito pouco desenvolvido teoricamente, o que nos leva 

então, a colocar uma série de questões. Quais os escultores portugueses cuja obra 

podemos associar ao pensamento e procedimento irónico? Como e porque é que certos 

movimentos artísticos aparecem mais frequentemente ligados à ironia? Qual é o papel 

da ironia na arte e na sociedade? Tudo isto são questões às quais se tentou responder ao 

longo do estudo, recorrendo para isso à escassa bibliografia disponível sobre escultura 

portuguesa. A informação disponível apareceu sobre diferentes suportes como catálogos 

de exposições, publicações periódicas, monografias e dissertações académicas, que nos 

levaram a conhecer obras e artistas, que puderam então, ser enquadrados dentro de cada 

capítulo. Foram realizadas também, algumas visitas a museus como o Centro de Arte 

Moderna em Lisboa, o Centro de Artes das Caldas da Rainha ou, o Museu Jorge Vieira, 

em Beja, para observar algumas das obras abordadas ao longo da Dissertação. 

No contexto da ironia na arte portuguesa existem muito poucas bases teóricas, no 

entanto devemos salientar o contributo do trabalho de Osvaldo de Sousa pelo seu estudo 

da história do desenho humorístico em Portugal e, pela sua compreensão e aplicação 

dos diferentes mecanismos do humor, tema que partilha afinidades com a ironia. 

No que concerne agora à estrutura das matérias abordadas ao longo da dissertação, 

dividiu-se os temas por quatro capítulos principais. 

No primeiro capítulo tentou definir-se o conceito de ironia como elemento de 

retórica e relacioná-lo com outros elementos como a metáfora, a personificação ou a 

hipérbole. Após compreendermos os mecanismos da linguagem da ironia, foi feita uma 

contextualização histórica e artística pela análise de manifestações que se esquadram 

dentro de um pensamento irónico. Na análise escolheram-se vários artistas de particular 

relevância para a Arte Ocidental, de diferentes períodos e origens, tal como diferentes 
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formas de arte para além da escultura, como a pintura, o desenho, a gravura etc. 

Referenciamos algumas obras que se destacaram pela ironia ao longo da história 

anterior ao século XX, desde as pinturas de Giuseppe Arcimboldo, Hieronymus Bosch, 

Pieter Brueghel, às esculturas de Franz Xaver Messerschmidt e Honoré Daumiér e, aos 

desenhos de Francisco Goya e William Hogarth. Investigamos também os primeiros 

exemplos de ironia na arte em Portugal, começando pelo desenho de sátira e caricatura 

política da segunda metade do século XIX, passando pela obra de desenho e cerâmica 

de Rafael Bordalo Pinheiro e, acabando, na exposição dos Humoristas de 1912, 

considerada a primeira manifestação de espírito moderno em Portugal. 

No segundo capítulo, desenvolvemos a relação da ironia com o absurdo, fazendo 

alusão a duas vanguardas do início do século XX, o Dadaísmo e o Surrealismo. Apesar 

de ambos os movimentos partilharem a expressão de ironia com origem no absurdo, no 

paradoxo ou no incongruente, veremos que artisticamente e conceptualmente estes 

apontam em direcções diferentes. No contexto do absurdo e da ironia, referimos 

também a obra de Marcel Duchamp, paradigmática pela subversão do carácter estético 

do objecto artístico e pelos seus contributos para a escultura do século XX como o 

readymade, a assemblage e o object trouvé. O movimento surrealista português aparece 

com cerca de duas décadas de atraso em relação ao movimento original e em termos de 

escultura há apenas dois exemplos de destaque: Cruzeiro Seixas pelos seus objectos que 

nos relembram simultaneamente o espírito Dadá e Surrealista e, Jorge Vieira pelas suas 

esculturas de seres imaginários, com influências do surrealismo, primitivismo e 

abstraccionismo.  

 Na terceira parte exploramos a escultura portuguesa do século XX como arma de 

crítica moral, política e social. No contexto da sátira e da paródia portuguesa do século 

XX, a caricatura aparece como solução formal recorrente. Primeiro analisamos como a 

sátira e a paródia se relacionam entre si e ambas com a ironia pela utilização de 

mecanismos de linguagem tais como o exagero, a redução ou a imitação. De seguida 

separamos os conceitos de sátira e paródia para analisarmos isoladamente e 

percebermos as suas diferenças no campo artístico. Na parte do desenvolvimento 

dedicada à sátira, destacamos a personagem Zé Povinho de Rafael Bordalo Pinheiro 

como paradigma da personagem-tipo português e, relacionamos com algumas obras de 
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escultura do século XX. Ainda dentro desta tipologia destacamos os escultores Virgílio 

Domingues, António Duarte, Gabriela Couto e, tentamos analisar os valores plásticos e 

conceptuais das suas esculturas, e procurando descobrir as questões morais, políticas e 

sociais abordadas. No contexto da paródia destacamos algumas obras de Emília Nadal, 

notáveis pela crítica à sociedade de consumo e, também, algumas obras de António 

Duarte que subvertem a relação do escultor e da escultura, com a história e com a 

representação dos heróis nacionais. 

No quarto e último capítulo exploramos a relação do conceito de obsceno 

enquadrado na ironia e a rejeição do paradigma de beleza na arte, em virtude da estética 

da fealdade. O conceito de obsceno não se mantém igual entre diferentes épocas ou 

culturas, é uma construção sociológica de regras específicas mas, variáveis, sobre 

diferentes contextos. Primeiro tentaremos definir o conceito de obsceno na sociedade do 

século XX relacionando com outros tempos da história e estilos artísticos. O conceito de 

obsceno divide-se em diferentes tipologias como a sexualidade, a repugnância ou a 

violência, mas estas não se excluem, pelo contrário, aparecem frequentemente 

misturadas. No entanto, duas tipologias particulares de obsceno aparecem mais 

frequentemente na arte do século XX, o obsceno de cariz repugnante (ou escatológico), 

e o obsceno de cariz sexual. Na parte dedicada ao obsceno repugnante, analisamos 

algumas obras de Marcel Duchamp e Piero Manzoni no contexto internacional e 

António Duarte no contexto nacional. Na parte seguinte relacionaremos obras de vários 

artistas cujo tema se revela obsceno pela alusão sexual. Começamos pela pintura 

L’Origine du Monde de Courbet, passando pelo erotismo na obra de Rodin, e depois 

Marcel Duchamp, avançando cronologicamente enquanto referenciamos os 

acontecimentos mais importantes que modificaram o conceito de obsceno socialmente e 

a sua relação com a arte do século XX. A arte portuguesa que se enquadra dentro desta 

tipologia, aparece (na maior parte dos casos) já nas últimas décadas do século XX, 

simultaneamente fruto de influências da arte moderna e contemporânea.   
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I. ARTE E IRONIA 
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A Ironia como Figura de Linguagem 

O conceito de ironia divide-se em diferentes definições que tornam o seu 

estudo complexo. A origem etimológica da palavra ironia remonta ao termo 

grego eironeia, que significa dissimulação ou fingimento, e que hoje é apenas 

uma das diferentes acepções da ironia, a ironia socrática
2
. Para além desta 

definição, existe também a ironia dramática
3
, a ironia do destino

4
, mas aquela 

que é mais importante para este estudo, é a ironia como figura de retórica. 

“A definição comum de ironia é a de uma ‘figura de retórica que 

exprime o contrário do que as palavras significam e que serve para 

depreciar ou engrandecer’. […] No entanto, o significado de ironia não se 

restringe hoje ao de uma figura retórica, antes abrangendo, igualmente, 

formas de expressão, nomeadamente artísticas, que ultrapassam o mero 

uso linguístico do termo. Essa maior ligação à linguagem está patente, 

sobretudo, na ironia verbal, mas a par com esta, e com ela interagindo 

inextricavelmente, encontramos a ironia situacional. Assim, podemos dizer 

que se mantém o contraste como elemento mais marcante da ironia, mas 

temos de dizer igualmente que esta é bem mais do que dizer uma coisa que 

é o contrário do que pensamos”
5
 

Podemos referir com base nesta definição que a ironia funciona não apenas como 

figura de estilo onde o verdadeiro significado das palavras está invertido, mas também 

como uma atitude de questionamento e de denúncia. O nosso interesse na ironia está 

                                                 

2
 A ironia socrática, amplamente utilizada e desenvolvida por Sócrates dentro da maiêutica (469-399 

a.C.), consistia geralmente numa simulação de ignorância em relação a determinado assunto que levava o 

adversário a exprimir a sua versão dos factos, apenas para \o surpreender de seguida com o conhecimento 

dos factos por detrás da simulação: “A origem etimológica do termo encontra-se na palavra grega 

eironeia (sendo eiron aquele que interroga, à maneira socrática), que significa ‘dissimulação, interrogação 

dissimulada’. A ironia começou por ser uma atitude - que visava ‘denunciar falsos valores e por em causa 

a doxa’ – antes de evoluir para a figura retórica que hoje conhecemos.” MORGADO, Paulo - O Riso em 

Bergson – Mecanismos do cómico. Lisboa: Verbo, 2011, p. 87. 
3
 A ironia dramática, é um efeito utilizado na literatura, no teatro ou no cinema, em que o leitor tem 

conhecimento de certas partes da história que as personagens desconhecem. 
4
 A ironia do destino, é a expressão utilizada para caracterizar acontecimentos cujo desenrolar toma uma 

forma inesperada. 
5
 MORGADO, Op. Cit., p. 87. 
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principalmente ligado à linguagem, ou seja, a ironia como figura de estilo que inverte, 

subverte e perverte os verdadeiros sentidos de uma mensagem.  

A ironia começa por nos dizer algo como se fosse verdade, mas depressa se revela 

como falsa, desvendando o seu verdadeiro significado escondido por detrás do 

sarcasmo
6
. Esta mudança brusca da realidade é aquilo que provoca o efeito cómico. 

Quando o nosso pensamento constrói ou segue uma série de acontecimentos possíveis e, 

se depara repentinamente com algo que põe em causa a veracidade dessa sucessão, ou 

que sai fora dos resultados esperados, é provável que esse erro possa ter um efeito 

cómico, se estiver dentro de um determinado contexto
7
. 

A ironia funciona como uma mentira para dizer a verdade, o que é real e ao 

mesmo tempo não é. De ideias que se contradizem nasce a certeza do erro, da 

ambiguidade nasce a incerteza. Quando há certeza do erro numa determinada ideia, 

então é necessário reformular o pensamento até identificar a estrutura que caiu no 

decorrer do desenvolvimento da ideia.  

Quando temos a certeza que algo está errado, não quer dizer necessariamente que 

tenhamos a certeza do que está certo, ou seja uma certeza pode-nos levar a muitas outras 

incertezas, ou seja, a um pensamento ambíguo.  

No entanto, não confundamos a ironia com a ambiguidade, apesar de terem alguns 

pontos comuns, os seus sentidos rejeitam-se. A expressão da ironia é assumida, ou seja 

o seu sentido é inequívoco, directo, certeiro, ao contrário da ambiguidade que mantém o 

pensamento numa névoa que se pode desenrolar em qualquer direcção. Mas, o uso 

intencional da ambiguidade, num determinado meio de expressão, pode ter sem dúvida, 

                                                 

6
 A definição geral de sarcasmo é a de zombaria insultante, afronta que envolve mofa ou troça ofensiva. O 

sarcasmo acontece muitas vezes no mesmo contexto que a ironia, no entanto, são conceitos diferentes, o 

sarcasmo contém sempre uma componente crítica ou ofensiva, com um objectivo cómico, enquanto a 

ironia não necessita necessariamente de ser hostil nem cómica. 
7
 “The context for humour is crucial for determining whether an individual finds something amusing or 

not. Even so, it is possible to examine the features of language that have the potential to make people 

laugh. The incongruity theory focuses on the element of surprise. It states that humor is created out of a 

conflict between what is expected and what actually occurs in the joke. This accounts for the most 

obvious feature of much humour: an ambiguity, or double meaning, wich deliberately misleads the 

audience, followed by a punchline.” ROSS, Alison – The Language of Humour. London: Routledge, 

1996, p. 20. 
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uma intenção irónica! Quando nos expressamos por via da ambiguidade, deixando 

propositadamente margem para incertezas no receptor, estamos sarcasticamente a 

comunicar algo que pode ou não ser verdade, ou seja, que não cumpre o objectivo como 

mensagem e, quando a ambiguidade é propositada então é sempre irónica, é um 

esclarecimento que traz mais dúvidas do que certezas, uma acção dissimulada com o 

objectivo contrário ao demonstrado inicialmente. Sendo a ironia um fenómeno que 

acontece na passagem de uma mensagem entre o emissor e o receptor, é necessário que 

haja um conhecimento/entendimento comum dos conceitos referidos. Hutcheon chama 

comunidades discursivas (discursive communities)
 8

 os grupos nos quais as noções de 

determinados conceitos ou factos estão em sintonia de indivíduo para indivíduo
9
. Se não 

existir esta conformidade de ideias entre emissor e receptor, a ironia não pode ser 

interpretada pelo segundo, fazendo com que o primeiro falhe na sua tentativa de 

comunicação irónica.  

No entanto esta conformidade de pensamento necessária para compreender uma 

mensagem subentendida, não acontece apenas na ironia, ela acontece sempre que se faz 

uso de um tropo na linguagem, com o objectivo de provocar o estranhamento: 

“O tropus é a “volta” da seta semântica indicativa de um corpo de 

palavra, o qual, de um conteúdo primitivo, passa para outro conteúdo. A 

função principal dos tropos é o estranhamento que funcionalmente convém 

ao ornatus.”
10

 

                                                 

8
 HUTCHEON, Linda – Irony’s edge: the theory and politics of irony. London: Routledge, 1994, p. 11. 

9
“What is true of irony is true of all communication, in other words: comprehension is a complex process 

(even if most people take that complexity for granted the greater part of the time), a process fraught with 

difficulties . People lie; people misunderstand one another. Yet they also share meaning, even if they are 

always having to (re)learn from experience that meaning is not something fixed and firm that is 

transmitted through some sort of transparent medium […] in ironic discourse, the whole communicative 

process is not only ‘altered and distorted’ but also made possible by those different worlds to which each 

of us differently belongs and which form the basis of the expectations, assumptions and preconceptions 

that we bring to the complex processing of discourse, of language in use.” Ibid, p. 89. 
10

 LAUSBERG, Heinrich – Elementos de Retórica Literária. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 

1993, p. 112. 
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Segundo a definição de Lausberg, o ornatos, é o luxo do discurso, que tem como 

finalidade a beleza da expressão linguística
11

, e o estranhamento “é o efeito anímico 

exercido no indivíduo pelo inesperado, como fenómeno do mundo exterior. Este efeito é 

um choque psíquico, que se pode realizar de diferentes maneiras e graus”
12

 

Este estranhamento, pode deixar de o ser, caso o ouvinte consiga descodificar o 

significado subentendido: 

“O ouvinte é convidado a fazer o seu próprio raciocínio: ele tem de lançar 

uma ponte entre o paradoxo e o significado pretendido. Se o ouvinte 

conseguir levar a cabo esta tarefa, alegra-se então quanto à sua inteligência e 

torna-se deste modo, ‘cúmplice de pensamentos’ do autor”
13

 

 O que o discurso (raciocínio) irónico faz primeiro é equivocar, para depois poder 

esclarecer, recorrendo a diferentes fórmulas para dar a ênfase necessária. Da mesma 

forma que se aplicam figuras de retórica à literatura podem-se também aplicar a 

qualquer outra forma de expressão artística com o intuito de transformar o sentido da 

obra, para transmitir mais facilmente a mensagem que se quer expressar. 

Sendo a escultura também uma forma de comunicação, é susceptível em alguns 

casos, de ser construída como uma mensagem irónica. A ironia combina-se com outros 

tropos como à metáfora (comparação), a hipérbole (exagero) ou, o litotes (discurso com 

um significado positivo, obtido pela negação do contrário: Isto não é mau = Isto é bom) 

A hipérbole/exagero é provavelmente a figura de estilo mais comum na caricatura, 

seja ela em desenho, teatro, escultura, pintura etc., e mesmo sem haver a inversão de 

sentido que a ironia sugere, existe uma atitude de denúncia que é semelhante à atitude 

                                                 

11
 “Uma perspicuitas suficiente é necessária para cada expressão linguística (a não ser que se queira 

desistir de toda e qualquer perspicuitas, devido a especiais intenções de provocar o estranhamento com 

finalidade artística). Em contrapartida , é o ornatus […] um luxo do discurso: ele tem como finalidade, a 

beleza da expressão linguística. O ornatos corresponde […] à necessidade, que todo o homem(tanto 

sujeito falante, como ouvinte) sente, de que haja beleza nas expressões humanas da vida e na 

apresentação do próprio homem em geral. Deste modo, o ornatos, com a sua intenção criadora, atinge o 

domínio das artes elevadas”. Ibid., p. 138. 
12

 Ibid., p. 112.  
13

 Ibid., p. 140. 
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irónica e, tanto o exagero do significado como a inversão do significado têm o objectivo 

de expressar algo real por detrás de um sentido figurado. 

 

 

 

Arte e Ironia, uma perspectiva Histórica 

Apesar de encontrarmos alguns exemplos de obras de arte ao longo da história 

que contém em si algum significado irónico (por via da paródia e crítica de costumes, 

pelo tratamento das formas, ou simplesmente pelos temas escolhidos e pelos 

significados adjacentes), só a partir da Modernismo, é que a ironia começa também a ser 

uma prática reiterada nas artes plásticas (quando esta se torna autónoma e todos os seus 

valores começam a ser questionados). 

O trabalho do artista até ao início do século XX, estava longe de ser uma 

actividade autónoma, pois dependia sempre de algum tipo de mecenato, político ou 

religioso. Como quase toda a produção artística servia os interesses dos determinados 

mecenas, o artista não tinha a possibilidade de explorar livremente a sua capacidade 

criadora e auto reflexiva. A profissão artística estava dependente do clero e da nobreza 

e, servia para pouco mais que responder aos interesses dos seus mecenas. O crescimento 

da burguesia, proporcionou aos artistas algum espaço de manobra para um maior 

desenvolvimento plástico e temático mas, só com a aproximação do século XX é que 

vemos uma atitude irreverente, por vezes subversora da própria arte pelo uso da ironia. 

A arte libertou-se da instrumentalização que o clero e a nobreza haviam feito, e 

desenvolve-se por outros caminhos estéticos e conceptuais nunca antes abordados. 

Gradualmente a arte deixa de ter como objectivo a representação mimética e dá lugar a 

uma pesquisa morfológica que se vai afastando da imitação da natureza e dos objectos. 

A abstracção formal característica do modernismo, têm como objectivo oposto ao 

pensamento clássico, a autonomia da arte em relação a uma função, ou seja uma arte 

pela arte, uma manifestação da expressão e da capacidade de inovação de cada artista. 

Não queremos dizer com isto que a arte anterior ao século XX não contenha 

também exemplos claros de ironia mas, uma atitude crítica dificilmente se conjuga com 
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as necessidades artísticas da política e das instituições religiosas, cujo interesse era 

glorificar (ou vangloriar), actos ou entidades ilustres.  

Até ao modernismo as manifestações artísticas com conteúdo irónico são muito 

escassas e, encontramos muitos mais exemplos no desenho cómico ou satírico feito para 

publicação e divulgação do que em pinturas ou esculturas. É compreensível, pois, que o 

desenho fosse o meio mais acessível a qualquer artista (e que para além disso tinha a 

possibilidade de ser reproduzido), enquanto as condições sob as quais se produzia 

pintura e escultura não eram favoráveis a pensamentos irónicos. No entanto, alguns 

pintores como Hieronymus Bosch (1450-1516), Pieter Brueghel (1525-1569), Giuseppe 

Arcimboldo (1527-1599), William Hogarth (1697-1764), ou Franz Xaver 

Messerschmidt (1736-1783), destacam-se com algumas obras, que contém mensagens 

ou significados subentendidos, e em alguns casos criticam os costumes tal como o 

desenho satírico o fazia. A importância destas obras, não é só a nova forma que o artista 

encontra para comunicar dentro do seu meio é, também, uma nova forma de 

relacionamento entre o espectador e o significado da obra de arte. 

Nas pinturas de Giuseppe Arcimboldo, o artista compõe as formas e as cores de 

elementos vegetais e animais, para criar imagens legíveis como retratos. Na sua famosa 

série de pinturas As quatro estações, (1563-1573), o artista utiliza diversos elementos 

vegetais como folhas, frutos, cereais, ramos, legumes e flores, para criar retratos 

alusivos a cada estação do ano. Na série de composições/retrato Os quatro elementos, 

(1566-1570), representa a água (utilizando animais marinhos como peixes, répteis, 

anfíbios, corais, crustáceos e mamíferos aquáticos), a terra (com mamíferos terrestres), 

o ar (com aves), e o fogo (com lamparinas, velas, labaredas, armas, e outros objectos 

alusivos ao fogo). Cada elemento da pintura é passível de ser identificado em isolado, 

mas um plano geral leva-nos a entender a composição como um retrato. Esta dupla 

leitura da imagem é paralela à dupla leitura do discurso irónico. Mas, antes de 

encontrarmos a ironia, deparamo-nos com outras figuras de estilo, ou tropos: a 

sinédoque (tomar o todo pela parte/a parte pelo todo), pois os diferentes elementos 

representam conceitos superiores a si; a alegoria (representação indirecta de algo, sob a 

aparência de outra coisa), na medida em que os rostos não simbolizam directamente os 

conceitos, mas os representam pelos elementos de que são constituídos; e, talvez, até 
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personificação, por causa da atribuição de características humanas aos diferentes 

elementos que constituem os retratos e aos conceitos que os retratos representam (Agua, 

Ar, Fogo, Terra; Primavera, Verão, Outono e Inverno). Aquilo que podemos identificar 

como ironia aparece apenas em algumas obras, em segundo plano (o que pode até ser 

conveniente para o artista), e pode variar consoante os significados que quisermos 

atribuir aos símbolos. Vejamos que, na série Os quatro elementos, o único rosto que não 

é composto pela sobreposição de animais, mas sim de objectos de artifício humano, é o 

elemento modificador e destruidor, o fogo. A obra O bibliotecário (1566) consiste numa 

pilha de livros, onde simultaneamente conseguimos distinguir um retrato de meio 

corpo.
14

 Nesta pintura, o coleccionador de livros é reduzido aos objectos que o 

simbolizammas, cuja pose não é de leitura nem de pesquisa, mas sim a pose de quem 

agarra os livros com uma atitude possessiva.
15

  Semelhante a esta pintura anterior, O 

Jurista/O Advogado (1566), outro retrato de um membro da corte contemporâneo de 

Arcimboldo
16

 cujas expressões faciais são construídas pela sobreposição de aves 

depenadas e alguns peixes. Se as primeiras obras que referimos de Arcimboldo, são 

alegorias que prestam homenagem ao rei, e à sua dinastia, associando-os às forças da 

natureza (os elementos e as estações do ano), O Jurista, caminha na direcção contrária. 

Os frutos, as flores e os cereais são símbolos de vida, prosperidade e fertilidade,
17

 

características com que todo o ser humano deseja ser associado. Já as carcaças dos 

animais em constante decomposição, repugnantes, não são, certamente características 

positivas para se atribuir a alguém e, só podem ser utilizadas com um objectivo 

                                                 

14
 O bibliotecário, que se acredita ser a representação de Wolfgang Lazius, um membro da corte 

contemporâneo de Arcimboldo:  “[…]it has been shown that The Librarian is a portrait of Wolfgang 

Lazius, a scholar and antiquarian who was an important member of the nucleus of intellectuals around the 

emperor” HULTEN, Pontus - The Arcimboldo effect: transformations of the face from the 16th to the 

20th century. Milan: Bompiani, 1987, p. 24. 
15

 “It was a jesting sign of homage to the man who - more than any other – had worked to organize the 

Kunstkammer. Lazius, moreover, was enough of a bibliophile – perhaps in a slightly ridiculous manner - 

to be easily depicted as a book” ibid., p. 80. 
16

 “The Jurist(or Calvin as he has been mistakenly identified) is a portrait of Johann Ulrich Zasius, an 

administrator in charge of the finances of the imperial house.” ibid., p. 24. 
17

 “Ear of Corn - An emblem of fertility and an attribute of the sun. It also symbolizes the idea of 

germination and growth—of the development of any feasible potentiality.” 

“Fruit - Equivalent to the egg, in traditional symbolism, for in the centre of the fruit is the seed which 

represents the Origin (29). It is a symbol of earthly desires.” In CIRLOT, Juan Eduardo – A Dictionary of 

Symbols. Londres: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1971, p. 93, p. 115. 
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pejorativo, a roçar a obscenidade. A ironia aqui aparece interligada com a metáfora: 

metáfora porque o semblante do retratado é comparado com as formas e texturas das 

aves mortas e depenadas, e ironia porque o significado não é o que se expressa, (a 

pessoa não tem frangos no lugar da cabeça) mas sim as leituras que podem surgir daí 

(repugnância, desprezo, morte, crueldade) 

Hieronymus Bosch (1450-1516), produziu pinturas em que cruza anatomias 

humanas com animais para criar seres fantásticos e bizarros (o imaginário da sua obra é 

muitas vezes comparado com os híbridos surrealistas do século XX, mas, enquanto o 

imaginário do surrealismo é assumidamente produto da interpretação do sonho e do 

subconsciente, a arte de Bosch, provém de uma intenção premeditada, para expressar 

certos valores espirituais)
18

 em que diferentes cenas acontecem ao mesmo tempo, mas 

caminham todas para um significado comum (é habitual na pintura flamenca, a 

representação de várias cenas em simultâneo, tirando proveito de quase toda a superfície 

da tela, onde todo o detalhe é significativo para a complexa composição apresentada de 

forma a deixar o espectador na perspectiva em que têm o plano geral dos diferentes 

acontecimentos que formam um todo).  

Um pouco mais tarde, Pieter Brueghel (1525-1569), certamente influenciado 

pela obra de Bosch, representa em pinturas e gravuras, cenas da vida quotidiana, críticas 

ao comportamento humano, na forma de situações levadas ao extremo. Em 1556-57 

Brueghel faz uma série de desenhos alegóricos aos sete pecados mortais, e em 1559, faz 

o painel Os Provérbios Flamencos, que consiste numa imensa composição, em que os 

mais importantes ditos e provérbios da sua época são apresentados de forma literal
19

. 

                                                 

18
 “Finally, the tendency to interpret Bosch’s imagery in terms of modern Surrealism or Freudian 

psychology is anachronistic. We forget too often that Bosch never read Freud and that modern 

psychoanalysis would have been incomprehensible to the medieval mind. […] Modern psychology may 

explain the appeal Bosch’s pictures have for us, but it cannot explain the meaning they had for Bosch and 

his contemporaries. Likewise, it is doubtful that modern psychoanalysis can help us to understand the 

mental processes by which Bosch developed his enigmatic forms. Bosch did not intend to evoke the 

subconscious of the viewer, but to teach him certain moral and spiritual thruths, and thus this images 

generally had a precise and a premeditated significance” GIBSON, Walter S. - Hieronymus Bosch. 

London: Thames and Hudson, 1995, p. 12. 
19

 As cenas não fazem sentido do ponto de vista prático, real. São representações literais, de expressões 

com sentido figurado e que por isso absorvem esse sentido figurado também. Temos como exemplo: a 

mulher que coloca uma capa azul nas costas do marido (que o atraiçoa); uma personagem a nadar contra a 
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Podemos compreender a importância que os ensinamentos da igreja e o saber popular 

têm nesta época, pois eram estes que definiam os valores morais e sociais a seguir. 

Leonardo da Vinci (1452-1519), fez alguns retratos (em esquissos), explorando 

as linhas e as formas grotescas, estudando o envelhecimento do rosto e, as suas 

possíveis deformações, fazendo contraste com a representação do feio e do belo, do 

velho e do novo
20

.  

O escultor barroco italiano Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), deixou-nos 

também alguns desenhos cómicos/caricaturais, em que capta apenas as linhas essenciais 

para retratar as personalidades suas contemporâneas de uma forma redutora,
21

 que 

contrasta com as suas esculturas, onde trabalha com perfeccionismo todos os detalhes e 

gestos das figuras.   

No Jardim de Boboli em Florença, deparamo-nos com uma fonte em mármore, 

datada de 1560, do escultor Valerio Cioli (1529-1599), em que um anão muito gordo
22

, 

exibe a sua nudez montado em cima de uma tartaruga que deita um repuxo de água da 

boca para uma larga pia. Dentro do jardim esta obra destaca-se das outras todas porque 

                                                                                                                                               

corrente (é difícil ir contra a vontade generalizada); Um homem que tenta matar duas moscas apenas com 

um único movimento (que significa a eficiência máxima – que tem o mesmo significado do provérbio 

actual, “matar dois coelhos de uma cajadada só”) 
20

ZÖLLNER, Frank - Leonardo da Vinci: obra completa de pintura e desenho. Köln: Taschen, 2004, p. 

362. 
21

 “The creator of the Piazza di San Pietro and of the wonderful portrait busts was praised by his 

contemporaries as a caricaturist of wonderful skill, and what has survived of his drawings fully justifies 

this reputation. The strokes of his pen show a sublime freedom. Following the lines of the compositions 

we realize that it was not by chance that this style came to be used for caricature, for it belongs to the 

essence of the joke and can scarcely be separated from its inner meaning. The physiognomical expression 

in the fine drawing of a captain of the fire brigade becomes a grin, and this grin consists of a single line. 

The face of Cardinal Scipione Borghese is distilled down to a few lines as if it were  

restricted to a formula. Thus the abbreviated style gains its own significance, as if the artist were to say to 

us: ‘See, this great man is nothing but a lot of lines; I can grasp his personality in a few strokes.”  

 GOMBRICH, Ernst H.; KRIS, Ernst – “The Principles of Caricature”. British Journal of Medical 

Psychology. Dezembro 1938, p. 319-42. 
22

 O retrato em questão, é de Braccio di Bartolo, mais conhecido por Nano Morgante, um anão muito 

célebre como bobo na corte de Cosmo I (Duque de Florença de 1537 a 1569, Grão Duque da Toscana, de 

1569 a 1574 e também membro da família Médici) na segunda metade do Século XVI. O seu nome, Nano 

Morgante (Anão Morgante) têm também um significado irónico,  sendo Morgante o nome do gigante do 

poema homónimo de Luigi Pulci. Cf. CHIARINI, Marco – Palais Pitti: Arte et Histoire: Galerie 

Palatine, Musée de l’Argenterie, Appartements Monumentaux, Galerie d ‘Art Moderne, Jardin de Boboli. 

Firenze Becocci, 1982, p. 88-95. 
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foge das representações habituais da mitologia e dos cânones clássicos, e pela pose do 

anão que parece ser uma reinterpretação – uma paródia - da estátua equestre de Marco 

Aurélio em Roma (pela posição de ambos os braços), mas onde o cavalo é a tartaruga e 

o imperador o anão, criando assim uma cena muito mais inesperada e ridícula. [Fig.1] 

[Fig.2] 

Cerca de dois séculos depois, existe um escultor cuja obra se destaca. Os bustos 

do escultor alemão Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) feitos na década de 

1770, conseguem conferir as mais variadas e vincadas expressões faciais, partindo de 

uma representação neoclássica. O artista representa a partir da sua própria fácies, 

expressões até então nunca estudadas com tanto rigor na escultura, que nos transmitem 

sensações como o esforço, a tristeza, a loucura, a dor, e acções involuntárias como 

espirrar, bocejar ou rir. Os bustos afastam-se formalmente dos outros trabalhos do 

artista, que não passam de respostas a encomendas dentro do estilo florado e 

ornamentado do rococó mas, esta série, representa uma atitude perante a escultura nada 

comum nesta época, que em vez de servir para representar estatutos de poder, representa 

a pesquisa pessoal do autor, em torno das caretas e dos estados físicos ou psicológicos 

que estas exprimem.
23

 A ironia nesta obra está, obviamente, contida nas diferentes 

expressões faciais, esse breve momento tornado perpétuo pela mão do artista, mas 

também por representar a rejeição do paradigma escultórico contemporâneo a 

Messerschmidt. Os sentimentos inerentes a cada expressão nem sempre são concisos, 

mas mesmo dentro dessa ambiguidade podemos sempre supor uma história ou uma 

acção prévia, e conjecturar sobre o sucedido que levou àquela expressão ridícula, onde 

por vezes nos deparamos com o ridículo e com a ironia.
24

 [Fig.3] 

No entanto, de todas as artes visuais, aquela que foi a maior responsável por 

assumir a ironia como uma prática, foi sem dúvida o desenho, por ser de fácil 

                                                 

23
 “In the eighteenth century, when everybody seemed to be making very pompous power statements with 

sculpture, we suddenly find that here is one individual who has completely taken another route. The work 

is not just representational, but has also become a test for psychological responses and for unusual 

physical states of the face or for unusual facial expressions. “ Tony Craig em entrevista com Jon Wood In 

HUSSLEIN-ARCO, Agnes – Tony Craig >< Franz Xaver Messerschmidt. Wien: Belvedere, 2008, p. 9. 
24

Sobre a obra completa de Messerschmidt ver: KRAPF-WEILER, Almut, co-aut.; KRAPF, Michael - 

Franz Xaver Messerschmidt 1736-1783.  Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2003. 
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reprodução, e acessível ao cidadão de qualquer classe social. Já referimos as ilustrações 

de Bosch e Brueghel, alegorias visuais, que por terem tirado partido das técnicas de 

imprensa, se espalharam mais rapidamente do que qualquer outro meio artístico.  

Aquele que mais vezes é referido como o artista que mais obra desenvolveu 

dentro de um discurso irónico, também conhecido como “pai da caricatura Inglesa”
25

, 

foi sem dúvida o pintor e gravador William Hogarth (1697-1764). As suas obras são 

críticas mordazes aos valores sociais da sua época, maioritariamente paródias sobre 

assuntos políticos. Em The Four Prints of an Election, (4 pinturas que também foram 

reproduzidas em gravura, 1753-58), Hogarth representa os diferentes momentos pelos 

quais os governadores passam: primeiro unem-se em volta de uma mesa para definir 

estratégias (conluio, suborno, persuasão), de seguida fazem a campanha eleitoral 

(comprando os votos e abusando dos dinheiros públicos), depois o momento do voto 

(obrigando as pessoas a escolher um nome já predeterminado) e, por último, a eleição 

(que apenas se demonstra como mais uma continuação da desordem anterior). Ataca 

assim implacavelmente os órgãos políticos denunciando uma grande falta de valores 

humanos.  

Também importante, é outra série de seis pinturas de Hogarth, mas cuja crítica é 

apontada à família e aos casamentos arranjados para unir famílias dentro da Nobreza 

(que era uma prática mais que frequente dentro do sistema político em que se vivia), 

Marriage à la Mode, de 1745. As pinturas, representam cenas da história de um 

casamento desde que ambas as partes assinam o contracto, passando depois pelo 

desprezo, adultério, vingança e morte de ambas as partes, tudo isto com ligeiros toques 

de humor à mistura, que no fundo ridicularizam o casamento que não têm como pilar 

fundamental o amor. O seu humor provém de uma crítica com uma mensagem moral 

mais construída e que representa alegoricamente os tempos em que viveu, e não de uma 

caricatura grotesca, apenas com o intuito de criticar algo por via da ofensa, ou do 

ridículo. Hogarth influenciou as gerações de artistas Britânicos que se seguiram, como 

                                                 

25
 “Considered to be the father of English caricature, Hogarth was a “history and portrait painter”, 

independente of patrons, sought to elevate humour to the ranks of fine art.” FEAVER, William - Masters 

of Caricature: from Hogarth and Gillray to Scarfe and Levine. London: Weidenfeld and Nicolson, 1981, 

p. 42-43. 
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se pode ver nos desenhos humorísticos dos Séculos XVIII e XIX de artistas como James 

Gillray (1757-1815), Thomas Rowlandson (1757-1827), Isaac Cruikshank (1762-1822) 

e, também, os desenhos humoristas portugueses a partir de meados da segunda metade 

do século XVIII. 

Neste contexto, a obra do pintor e gravador espanhol Francisco Goya (1746-

1828) merece destaque, especialmente alguns dos seus álbuns de gravura, como Os 

Caprichos (1797-1799) e, Os Disparates (1819-1824)
26

. Em Los Caprichos, Goya 

recria uma série de cenas, aparentemente absurdas mas, que na realidade representam 

num sentido metafórico, uma mensagem satírica, de crítica política ou social. Nalgumas 

imagens vemos burros no lugar de pessoas, que se deparam com diferentes situações 

como a ler, a posar para um retrato (enquanto um macaco o pinta) ou a montar-se em 

cima de uma pessoa. As cenas não fazem qualquer sentido se as lermos apenas num 

sentido literal, mas as suas mensagens no sentido figurado são específicas. O burro é a 

personificação do aristocrata e, as diferentes cenas com que os burros se confrontam são 

a metáfora (comparação), de uma aristocracia Espanhola, inútil, suportada pelo trabalho 

das classes mais baixas
27

. A recorrência do absurdo em Goya, provém de uma atitude 

semelhante à do surrealismo, na medida em que o artista também utilizava sonho como 

fonte de inspiração de um mundo fantástico. A primeira página de Os Caprichos 

originalmente seria a imagem de Goya recostado numa mesa, a dormir com uma folha e 

caneta à sua frente, onde aparecem animais como morcegos, gatos e corujas, que se 

concentram à sua volta como que o incentivando a expulsar as suas visões do sonho 

para o papel.
28

 

Devemos referir também, alguns artistas Franceses, que deram um contributo 

importante para a arte da caricatura. Charles Philipon (1806-1862), criou a partir de 

                                                 

26
 SANCHEZ, Alfonso E. Perez - Goya: caprichos, desastres, tauromaquia, disparates. Madrid: 

Fundación Juan March: Secretaria de Estado da Cultura, 1989. 
27

 “Here the “comedy” expresses the very real tragedy of the social situation in spain  where the peasants 

were forced to support the whole weight of an idle and useless aristocracy.”   GASSIER, Pierre; 

WILSON, Juliet; LACHENAL, François - Goya: Life and Work. Köln: Evergreen, 1971, p. 130 
28

 “Goya designed this composition as the original tittle page to a series of Sueños (dreams). The 

preparatory drawing shows the projected title page which has an explanation of the composition: ‘The 

Author dreaming. His only intention is to banish harmful common beliefs and to perpetuate with this 

work of caprichos the sound testimony of truth” ibid,  p. 125. 
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1829, diversos semanários
29

 de sátira politica, onde se juntou com outros artistas 

Franceses como Honoré Daumier (1808-1879), Paul Gavarni, ou J.J Grandville (1803-

1847), nos quais troçava e caricaturava os órgãos de poder. Uma das piada mais 

recorrentes das publicações oriundas da oficina de Philipon, é sobre a semelhança entre 

a forma da cabeça do Rei Luís Filipe I e uma pêra (que em francês, poire, pode também 

querer dizer tolo, ou com falta de bom senso), que acabou por se tornar num símbolo 

irónico do rei.
30

 

Honoré Daumiér, não só deixou um longo contributo de desenho em publicações 

humorísticas, como também modelou alguns bustos de personagens políticas 

encomendadas pelo seu editor, Philipon.
31

 A obra de 1832 é um conjunto de busto-

caricaturas das personagens mais importantes na política francesa de então, em que o 

artista recorre ao exagero desproporcional das formas da cara tal como havia feito nos 

seus desenhos satíricos. No entanto a as marcas da mão e das ferramentas do escultor 

estão bem assumidas no barro, talvez sejam marcas de uma modelação 

descomprometida, ou então de uma expressão comprometida a conferir valores 

psicológicos às personagens, uma forma de encarar a escultura bem à frente do seu 

tempo, numa atitude que só se tornou reconhecida no fim do século, na obra de Rodin
32

. 

Os bustos de Daumiér são dos poucos exemplos de ironia na escultura pré-modernidade, 

e atingem essa ironia por via da caricatura, de uma forma grotesca, ou seja por 

                                                 

29
 Philipon, criou o primeiro semanário humorístico em 1829, La Silhouette, (1829-31) e depois em 1830 

La Caricature,três meses depois de Luís Filipe ter sido proclamado Rei de França, (tomando o lugar de 

Carlos X) e ,ter anunciado que haveria liberdade de imprensa. No entanto, esta “liberdade de imprensa” 

não se aplicou ao humor de La Caricature e, Philipon foi perseguido e teve até de responder por 

acusações de difamação ao rei, após ter mencionado que a sua cabeça tinha forma de pêra. Para dispersar 

as publicações, em 1832 lançou La Charivari, em 1838 La Caricature Provisoire, em 1849 Le Journal 

pour Rire, que em 1856 se tornou Le jornal Amusant. Cf. FEAVER, Op. Cit., p. 70-71. 
30

 “The merciless representation of the much-disliked Louis-Phillipe as a pear began with Charles 

Philipon in 1831, who, as a defense in a trial accusing him of violating the dignity of the king, drew a 

progression of faces  demonstrating how the monarch’s head turns in a few steps into a pear. He later 

published the sketch in La Caricature. From that time on, the king was relentlessly depicted in the liberal 

French journals as resembling a pear and eventually just the fruit itself” MCPHEE, Constance C.; 

ORENSTEIN, Nadine M. – Infinite Jest: Caricature and Satire from Leonardo to Levine. New York: 

Metropolitan Museum of Art, 2011, p. 178-179. 
31

 Sobre a História dos Bustos ver: LAUGHTON, Bruce – Honoré Daumiér. New Haven; London: Yale 

University Press, 1996, p. 8-10. 
32

 Sobre a expressão nos bustos caricaturados de Daumiér ver: ROY, Claude – Daumier. Genève: Skira, 

1991, p. 54-55. 
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reformação do seu referente a fim de acentuar certas especificidades físicas ou 

psicológicas. [Fig.4.1,4.2] 

Os retratos de Daumiér, acabaram por lhe custar algum tempo na prisão entre 

1832-33 e, com a constante perseguição aos artistas e aos jornais satíricos, nota-se que 

os desenhos tiveram de se afastar do registo ofensivo a personalidades específicas e 

tornaram-se mais relacionados com questões sociais.  

 

Ironia e o prenúncio do Modernismo Português  

Já no panorama artístico português, só para meados do Século XIX, é que 

podemos encontrar alguns desenhos distribuídos pela imprensa, em forma de sátiras, 

caricaturas e paródias, numa linguagem irónica e humorística. Aquela que é considerada 

a primeira ilustração satírica oficial na imprensa, nasce no Suplemento Burlesco da 

revista O Patriota de 12 de Agosto de 1847, publicação semanal que expunha trabalhos 

de autores Nacionais
33

. Os desenhos eram de grande agressividade perante o regime de 

poder absolutista, criticando e troçando de tal forma o rei, que os autores tinham de se 

esconder por detrás de pseudónimos (como Maria, Cecília, Eu ou Affonso) para não 

sofrerem represálias. A qualidade dos desenhos era ainda muito inferior aquela já se 

havia visto pela Europa nas obras de Hogarth, Rowlandson, Gilray, Philipon ou 

Daumier
34

 e, só a partir da década de 1860 é que notamos uma nova atitude perante o 

                                                 

33
 “[…] Segundo a minha investigação foi a Gazeta ‘O Patriota’ quem, em Agosto de 1847, começou a 

publicar semanalmente um Suplemento Satírico com desenhos de autores nacionais. Surgiu, assim, há 

século e meio, o desenho satírico, de autoria nacional, na imprensa portuguesa” SOUSA, Osvaldo de – 

150 Anos da Caricatura em Portugal. Porto: Humorgrafe/AMI-Associação museu da imprensa, 1997, p. 

6. 
34

 “Não era importante nem relevante o humor nem a estética do trabalho, existindo uma brutalidade e 

agressividade visual, onde o principal propósito era a agressão e a provocação, unindo o público contra a 

autoridade do regime. Os caricaturistas neste período apenas pretendiam ao utilizar o exagero identificar a 

partir da caricatura os responsáveis pela situação do país. O mundo estético do humorismo em Portugal 

estava muito distante dos países onde a imprensa era mais fértil e ampla, estes dois mundos nacional e 

internacional pertenciam a contextos completamente diferentes a nível cultural e de mentalidade. O 

público português, nesta altura, facilmente se contentava com personagens feitos de forma abominável e 

incompetente, em conjunto com textos rudes e imbecis.” OLIMPIO, Ana Filipa Pereira Miguel – Uma 

Caricatura de País. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 2013. Dissertação de 

Mestrado em Desenho, p. 7. 
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desenho satírico, menos ofensiva e mais inteligente, por parte de Manuel Maria Bordalo 

Pinheiro (1815-1880), Nogueira da Silva (1830-1868) e Manuel Macedo (1846-1915).
35

 

Estes três nomes influenciaram toda a produção de desenho humorístico, não só pela 

crítica inteligente, mas também pela qualidade dos desenhos, influenciados pelas 

correntes artísticas europeias.  

Manuel Maria Bordalo Pinheiro, pintor, escultor, gravador, crítico, foi um 

importante dinamizador do humor e das artes em Portugal
36

. O seu estilo realista, é mais 

preocupado em representar a verdade como ela é e, ao mesmo tempo, que crítica a 

sociedade, expõe os seus defeitos e dá a entender as suas falhas, mostrando quão 

ridícula é a vida de uma forma pitoresca.  

A obra de Nogueira da Silva, transforma o humor da caricatura de teor satírico e 

ofensivo, e aproxima-se tal como Manuel Maria Bordalo Pinheiro do realismo, para 

construir uma crítica política e social de uma forma irónica. Trabalhou para bastantes 

publicações (Revista Popular, Archivo Pitoresco, Occidente), e também editou o Jornal 

para Rir, e Asmodeu. Foi o responsável pela introdução da narrativa gráfica em 

Portugal, como num dos seus desenhos em que troça com a moda comum entre as 

mulheres de classes mais abastadas, a Saia Entufada no Onibus no Archivo Pitoresco de 

1859, no primeiro desenho vemos um cavalheiro a tentar empurrar a armação de uma 

saia de balão de uma senhora para dentro do veículo e, depois, no segundo desenho 

vemos, toda a gente dentro do autocarro, onde agora apenas se conseguem ver as 

cabeças dos passageiros, cujos corpos já estão submersos no que é agora um mar de 

saias de crinolina
37

. A crítica não é propriamente ofensiva, nem se dirige a uma pessoa 

em particular, mas sim a uma classe determinada, neste caso, questionando a sensatez 

da moda, e das pessoas que a seguem.  

                                                 

35
 “O que se desenvolvia era a sátira, ou seja, o ”rir-se de“, em oposição ao “rir-se com”, a fórmula ideal 

do Humor. Seria esta forma que, inevitavelmente, se imporia, porem houvesse esse “intermezzo”, criado 

por aqueles três nomes…”(referindo-se a Manuel Maria Bordalo Pinheiro, Manuel Macedo e Nogueira da 

Silva) SOUSA, Osvaldo de – A Caricatura Política em Portugal. Lisboa: Salão Nacional de Caricatura, 

1991. 
36

 “Apresentado como um pioneiro, como um inovador, ele tem um papel de dinamização das nossas 

artes, como “espirito tutelar” orientador de uma família das artes portuguesas; como dinamizador de 

correntes estéticas novas; e organizador das mais variadas actividades artísticas” Ibid. 
37

 SILVEIRA, Maria de Aires – “Nogueira da Silva: O ilustrador Satírico do Romantismo Português”, in 

Colóquio Artes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, nº70, Setembro 1986, p. 36-47.   
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Manuel de Macedo, tal como os anteriores, explorou várias técnicas de criação 

artística como o desenho, gravura, cenografia, e aprofundou conhecimentos teóricos em 

relação às artes e ao humor
38

. Juntamente com Manuel Maria Bordalo Pinheiro, assumiu 

responsabilidade pela educação artística de Rafael Bordalo Pinheiro, originando assim o 

artista considerado o expoente máximo do humor gráfico do século XIX
39

. 

Rafael Bordalo Pinheiro (1846 - 1905), desde muito cedo demonstrou uma 

grande aptidão para o desenho, principalmente por via da caricatura e do humor. Por 

volta de 1870 publica a sua primeira caricatura
40

, e nesse mesmo ano publica os seus 

primeiros jornais, A Berlinda e o Binóculo. Em 1875, edita A Lanterna Mágica, e é ai 

que nasce a personagem do Zé Povinho (que abordaremos no capítulo dedicado à 

sátira). O seu contributo na faiança artística caldense foi inigualável, tanto na produção 

de objectos funcionais como decorativos. Executou alguns retratos em barro, de carácter 

naturalista e, também, uma série de esculturas alusivas às cenas da Via Sacra entre 1887 

e 1893, destinadas às capelas do Buçaco
41

 e que são demonstrativas da capacidade de 

Rafael como escultor figurativo. No entanto, interessa-nos a mais a sua obra de carácter 

irónico, que demonstram, realmente, o espírito jocoso de Rafael e, ao mesmo tempo, o 

seu altruísmo e consciência social e política
42

. As peças mais irónicas provenientes da 

Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, são aquelas que aliam a função do objecto 

com a personagem retratada em questão, como é o caso do escarrador e do penico 

alusivo a John Bull, personagem representativa da nação inglesa, datado de 1890 (o 

                                                 

38
 “O sr. Macedo é, talvez – diz Andrade Ferreira em 1872 – o nosso artista que possui mais 

conhecimentos teóricos. Poucos como ele falam tão bem a linguagem de atelier e entram mais facilmente 

na parte tecnológica da arte./../ Abraçou com esclarecimento os princípios da proclamada escola realista.” 

SOUSA, Osvaldo de – A Caricatura Política em Portugal. Lisboa: Salão Nacional de Caricatura, 1991. 
39

“De todas as formas Raphael Bordalo Pinheiro foi o Rei-Sol do humor oitocentista, já que ele encarnou 

a imagem da escola gráfica humorística nacional; já que ele encarnou a imagem crítica da política 

nacional.” Ibid. 
40

 “A sua estreia como caricaturista deu-se em Fevereiro de 1870, data em que publicou uma litografia 

comemorativa da primeira representação da comédia “O Dente da Baronesa” de António T. de 

Vasconcelos.” Ibid. 
41

 [s.n.] A Paixão de Cristo na Obra de Rafael Bordalo Pinheiro. Caldas da Rainha: Museu de José 

Malhoa, 1985. 
42

 “Raphael, para mim, é um verdadeiro humorista, e não um cómico, já que ele orquestra o grotesco, o 

cómico, a sátira, a ironia numa harmonia que destrói os elementos agressivos da denúncia, para os 

apresentar como verdades irrefutáveis no riso. É um desmascarar, de forma inteligente e com 

consequências no atingido, feito pensamento de opinião profunda.” SOUSA, Osvaldo de – A Caricatura 

Política em Portugal. Lisboa: Salão Nacional de Caricatura, 1991. 
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mesmo ano em que foi feito o Ultimato Britânico que exigia a retirada das tropas 

portuguesas no território entre Angola e Moçambique, acabando assim com a expansão 

colonial de Portugal em África). O penico tem a forma do John Bull agachado, e nas 

suas costas está o buraco que atribui a sua função. Esta metáfora da defecação sobre o 

inimigo/simbolo não é completamente original, já em 1805 havia sido feito, numa 

fábrica de cerâmica em Liverpool, um penico com um pequeno busto de Napoleão - 

inimigo da nação inglesa - no interior, e com a inscrição “pereat”, (ou seja “pereça”)
43

. 

[Fig.5] [Fig.6] 

Algumas figuras de Rafael Bordalo Pinheiro, como pequenas estatuetas 

decorativas produzidas em série, enquadram-se mais na tipologia do bibelô, mas 

independentemente do fim destinado à escultura, a atitude demonstrada é de forte ironia 

e crítica, semelhante à demonstrada na caricatura política. No entanto aquilo que 

chamamos de caricatura na sua obra (seja objecto funcional ou decorativo), não passa 

unicamente pelo exagero desproporcional das formas, de modo a acentuar defeitos 

físicos
44

, passa pela metáfora, como no tinteiro O jornalista
45

; personificação como no 

Paliteiro “Marquês de Franco”
46

; ou simplesmente redução como na fosforeira O 

Barriga, representação do político que só se preocupa consigo mesmo, como uma 

grande barriga de cartola, em que podemos subentender um rosto feito pelos mamilos e 

o umbigo. 

A partir das cerâmicas satíricas de Rafael Bordalo Pinheiro, podemos perceber 

diversas formas de construir ironia, recorrendo aos diferentes tropos. No entanto, a 

diferença entre uma obra ser irónica ou simplesmente burlesca depende da nossa 

                                                 

43
 A metáfora da defecação no poder foi também utilizada pelo escultor António Duarte na obra 

Defecando na cadeira do Poder, referida no capítulo IV. 
44

 Podemos ver como exemplo levado ao extremo da desproporção o paliteiro/figura de engonço e 

caricatura do Visconde Augusto Faria, 1900, em que este é representado tão gordo que os seus pés não 

chegam a tocar no chão. Aqui a caricatura é directamente aplicada nos defeitos físicos da pessoa em 

particular. Cf. DIAS, Aida de Sousa: MACHADO, Rogério, co-aut – A Cerâmica de Rafael Bordalo 

Pinheiro. Porto: Lello, 1987, p. 176. 
45

 Como por exemplo no tinteiro O jornalista, de 1898, em que aparece um polícia muito pequenino, em 

cima de uma rolha, a tentar enfia-la boca de um jornalista para o calar. Esta peça é uma crítica à censura 

feita sobre a imprensa por parte do Juiz de Instrução Criminal Francisco Maria da Veiga. Cf. Ibid., p. 140. 
46

 Que representa Emílio Ernesto Franco (1º Visconde em 1875, 1º Marques em 1890 por D. Luís), como 

um pato trajado de casaca e cartola. Cf. Ibid., p. 176. 
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interpretação. O Pato de casaca e cartola, já referido como exemplo de personificação, 

talvez não seja tão irónico se desconhecermos que se trata de uma representação de um 

político contemporâneo a Bordalo, mas a estranheza ou a surpresa de ver um pato 

vestido como ser humano mantêm ainda o carácter ridículo, e portanto burlesco.   

Ao analisarmos também as imensas peças decorativas que a fábrica das Caldas da 

Rainha produziu, podemos perceber porque é que umas são irónicas e outras 

simplesmente burlescas. Muitas das peças consistem em pratos, taças ou jarras em que 

são aplicados elementos da fauna e flora
47

 e, por vezes, chegam a um nível de detalhe 

em que podem ser confundidos com o real, no entanto noutras peças, os elementos 

fundem-se com os objectos e passam a ser ambas as coisas ao mesmo tempo. Mas uma 

coisa é um objecto funcional com representações de elementos da fauna e da flora, outra 

coisa é um objecto funcional representado como elemento da fauna ou da flora. Na 

primeira, o objecto está decorado, na segunda o objecto está disfarçado. As peças 

puramente decorativas contêm reproduções fiéis da natureza, para se assumirem como 

representativas da verdade, já as saladeiras, tijelas, chávenas, pratos e afins, mascaram-

se de couves, tomates e laranjas para não terem de assumir a sua verdadeira função. A 

cor e a forma dizem-nos que se trata de uma couve, mas o seu material e textura dizem-

nos que é uma taça. Apercebemo-nos quase instantaneamente qual das afirmações é 

verdadeira, mas foi a afirmação errada que lhe deu o seu tom irónico. 

A personalidade jocosa de Rafael Bordalo Pinheiro reflecte-se nos vários meios 

em que trabalhou, por vezes com uma atitude crítica e social, por outras simplesmente 

com intenção cómica e burlesca.  

Até à chegada do século XX, em Portugal, a arte já se havia manifestado por via 

da ironia de muitas formas. Começando pelas ilustrações de sátira agressiva no 

Suplemento Burlesco, de 1847, mais tarde desenvolvendo-se graficamente e 

intelectualmente nas obras de Manuel Maria Bordalo Pinheiro, Manuel de Macedo e 

                                                 

47
 Os elementos vão desde animais como sapos, lagartos, lagostas, caranguejos, peixes; folhas e flores de 

plantas e árvores diversas; frutas como maçãs, bananas, pêras ou uvas. Estes elementos vegetais e animais 

com que se decoravam os objectos eram feitos noutros moldes à parte e, só depois eram aplicados antes 

de irem a cozer. É natural encontrarmos os mesmos elementos, em composições diferentes e também em 

isolado. 
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Nogueira da Silva e, culmina com a vasta obra de desenhos e caricaturas de Rafael 

Bordalo Pinheiro e nas faianças produzidas na fábrica das Caldas da Rainha. 

O desenho satírico e a cerâmica decorativa, tornam-se as expressões artísticas 

mais próximas do povo, pela produção em série e pela fácil difusão. Tal como os 

moldes de faiança permitem fazer múltiplas reproduções da mesma peça, a impressão 

permite passar rapidamente um desenho, já feito, para um novo suporte sem ter de 

passar novamente pelo processo de criação original. Porém, esta produção em série, 

retira o carácter único da obra de arte e por isso estas criações estão nos campos da arte 

menor, decorativa ou popular.  

Existe uma atitude em relação às artes, constante na obra de Rafael Bordalo 

Pinheiro e que é semelhante à de William Morris (1834-1896) pioneiro do movimento 

Arts & Crafts. A necessidade de colocar a arte à disposição de todos, e em todos os 

aspectos da vida, mesmo que seja nos objectos mais simples. Para William Morris o 

ornamento deve ter o seu significado e função, tendo em conta a natureza como 

paradigma do belo e da harmonia
48

.   

Segundo William Morris não existe sentido em separar as chamadas artes maiores 

(Pintura, Escultura, Arquitectura) das artes menores (artes decorativas e utilitárias como 

o artesanato, a olaria, o vitral, a marcenaria, etc.). A separação entre as artes representa 

uma perda para ambos, que caminha para o fim: “a morte de uma arte implica a morte 

de todas as artes […] a criatividade e o engenho humanos extinguir-se-ão”. 

Ironicamente durante as primeiras decadas século XX as barreiras entre as artes 

consideradas maiores e as menores, continuaram a existir de igual modo. As artes 

maiores continuam a ter como suporte o génio do criador e por vezes a necessidade de 

bases intelectuais na sua compreensão, enquanto as artes menores continuam associadas 

ao artesão que reproduz manualmente, seguindo as mesmas técnicas, objectos idênticos 

destinados ao mercado. Mas não podemos dizer que Morris estava errado em todas as 

                                                 

48
 “[…] ela está lá, a decoração, ou o que passa por decoração, e possui, ou deveria possuir, um 

significado. Pois – e esta é a raiz de toda a questão – tudo o que as mãos humanas produzem tem uma 

forma bela ou feia: bela, se se harmoniza coma  natureza; feia, se não se harmoniza com ela e a 

contraria.[…] Dar prazer às pessoas na utilização das coisas que forçosamente têm de utilizar é um 

grande serviço da decoração; dar prazer às pessoas naquilo que forçosamente têm que fazer é a sua outra 

função”  MORRIS, William – As Artes Menores e outros ensaios. Lisboa: Antígona, 2003, p. 25-26. 
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suas previsões do futuro, a arte não se extinguiu, mas renasceu e renovou-se 

constantemente ao longo de todo o século XX. Quando em 1877 afirma que o homem 

eventualmente voltaria a criar “como em tempos remotos”
49

, estava de certa forma a 

adivinhar aquilo que se passou no século seguinte com as vanguardas. 

 

A Exposição dos Humoristas de 1912 

A pintura e a escultura ainda se mantinham dentro de um registo naturalista e 

conservador e, só após a Implantação da República, em 1910 é que percebemos uma 

mudança na atitude dos artistas, abertos a novos estilos e influências. Podemos 

considerar a Exposição Livre de 1911, como a primeira tentativa oficial de introduzir o 

modernismo em Portugal, no entanto as obras estavam um pouco aquém do esperado 

em termos de novidade.
50

 Só no ano seguinte, em 1912 com o 1º Salão dos Humoristas 

no Grémio Literário em Lisboa que, as portas do modernismo se abrem realmente. O 

modernismo em Portugal entrou por via do humor e é natural que assim tenha sido, 

visto que ambos partilham uma irreverência semelhante, a interrogação constante sobre 

o mundo à sua volta.  

O 1º Salão dos Humoristas foi feito em sequência da criação da Sociedade de 

Humoristas Portugueses, presidida por Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1883-1947), 

Filho de Rafael Bordalo Pinheiro. Tinha o objectivo de unir os caricaturistas e escritores 

humorísticos, divulgar o humorismo em busca da virtude e da correcção de maus 

costumes reforçando o seu carácter moral, editar uma revista que publicasse o trabalho 

dos sócios, promover exposições e conferências, e criar uma biblioteca e museu 

                                                 

49
 “[…]asseguro-vos que este completo vazio que me apavora, e que dificilmente conseguimos imaginar, 

só não ocorrerá se algo muito inesperado acontecer: penso, no entanto, se vier a acontecer, não perdurará 

por muito tempo – será como uma queimada que destrói as ervas daninhas para o campo se tornar mais 

fértil. Eu acredito que, ao fim de um certo tempo, os homens acordariam e, olhando sem redor, não 

suportariam a aridez, e começariam a inventar, a imitar e a imaginar como em tempos remotos.” Ibid., p. 

33. 
50

 “O balanço desta grande mostra artística que se seguiu à substituição do regime monárquico pelo actual 

caracteriza-se , pois, po ruma absoluta ausência de novidades, numa ligação estreita com o passado, e, 

portanto, por um grande anacronismo” SAIAL, Joaquim - “A primeira grande exposição de arte após a 

queda da monarquia” in Artes plásticas. Lisboa, nº 2, 1990 p. 57-63. 
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dedicados à caricatura.
51

 Dos objectivos propostos, poucos se realizaram, houve o 2º 

Salão dos Humoristas em 1913, Lisboa, e depois disso a atitude de reivindicar o humor 

como forma de estar na arte foi-se perdendo, e as exposições que se realizaram já não 

apareciam apenas sobre o pretexto do humor.
52

  

O 1º Salão dos Humorístas, expunha obras de 28 artistas e, misturava diferentes 

expressões. Por um lado, havia os tradicionalistas, com influência de Rafael Bordalo 

Pinheiro, como o seu filho Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, Francisco Valença (1882-

1962), e Joaquim Guerreiro (1886-1941) director e proprietário de A Sátira, todos eles 

com desenhos e ilustrações de caricatura política, crítica e ataque pessoal, de fácil 

compreensão por parte de um povo analfabeto e por outro haviam os novos, com 

influências modernistas entre os quais se destacavam Cristiano Cruz (1892-1951), 

Emmerico Nunes (1888-1968), Almada Negreiros (1893-1970), Stuart Carvalhais 

(1887-1961), Jorge Barradas (1894-1971) e pela escultura Ernesto Canto da Maia 

(1890-1981). 

O grupo dos novos abria o caminho para a modernidade e, reivindicando a 

caricatura com o um instrumento que deve ser utilizado para educar e não para criticar, 

opondo-se à caricatura política
53

 e, procurando fazer humor por via da síntese e da 

generalização. Os novos não tinham o objectivo de fazer caricatura ofensiva a uma 

personalidade específica, mas sim uma caricatura social, que represente as situações da 

vida cosmopolita. Para além disso, os novos procuraram uma expressão própria, que os 

afastou dos tradicionalistas, como podemos ver nos desenhos de Almada Negreiros ou 

Cristiano Cruz onde as linhas e as formas que constituem as personagens são depuradas 

e as sombras e texturas brevemente apontadas, registo esquemático das personagens. 

                                                 

51
 “Sociedade dos Humoristas Portuguezes”, in A Sátira, Lisboa, nº 4, 1 Junho 1911, p. 46. 

52
 Destacam-se entre algumas exposições: o 1o Salão dos Humoristas e Modernistas (Porto, 1915), o 

Salão dos Fantasistas e o II Salão de Modernistas (Porto,1916), a Galeria das Artes (Lisboa, 1916), a 

Exposição de Arte (Faro, 1917), o 3o Salão dos Humoristas (Porto, 1919), o 3o Salão dos Humoristas-

Modernistas (Lisboa, 1920) e o Salão de Humoristas (Porto, 1926). 
53

 “É preciso virar a atenção para a caricatura social, para a caricatura de costumes, enfim, para a 

verdadeira caricatura: a impessoal. Um caricaturista deve ser sempre um romancista do traço, deve pôr as 

suas faculdades ao serviço da ideia e não ser um autor de insultos políticos, assunto este que se deve 

deixar para os partidários, as mais das vezes facciosos por profissão. Caricatura política só a de Bordalo” 

“A Caricatura em Portugal. O que é o Grupo dos Humoristas” (entrevista a Cristiano Cruz) in A Capital. 

Lisboa, 15 Agosto 1912. 
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O então jovem escultor Canto da Maia, expõe um conjunto de pequenas 

esculturas em gesso que retratavam cenas intimistas e que, ao mesmo tempo, eram 

críticas sociais. A modelação é descomprometida, rápida, mera sugestão das 

personagens, sem dar grande importância ao detalhe, o que seguramente nos leva a 

enquadrar esta obra no conjunto dos novos pela busca de uma expressão própria. 

Apresenta acontecimentos da vida boémia e citadina com uma atitude mordaz, 

como é exemplo da pequena escultura Vendendo-se, que apresenta um homem, já calvo, 

agarrado a uma mulher, e enquanto a beija puxa as alças do vestido para baixo, com o 

objectivo de a despir, numa cena definitivamente assumida pelo nome da peça inscrito 

na base das figuras.
54

 Tanto pelos temas, como pelas formas que Canto da Maia sugere 

nestas esculturas, conseguimos perceber como ele já estava lançado para a 

modernidade, afastando-se do academismo que ainda era corrente em Portugal. Ainda 

em 1912 parte para Paris, onde foi aluno de Mercier (1845-1916), e Bourdelle (1861-

1929), e no ano seguinte expõe no Salão dos Humoristas em Paris, e envia obras para o 

2º Salão dos Humoristas em Lisboa. [Fig. 7] 

Podemos afirmar que o humor foi o pretexto para rejeitar o academismo em 

Portugal, ou seja que o desprendimento com o naturalismo começou por via da 

subversão irónica. Os novos da Sociedade de Humoristas Portugueses reivindicaram a 

arte em lugar do jornalismo cómico, prenunciando o nascimento da revista Orpheu em 

1915, que viria a introduzir o futurismo nas artes e na literatura com Fernando Pessoa 

(ou o heterónimo Álvaro de Campos), Mário de Sá Carneiro, Amadeo de Sousa 

Cardoso, Santa Rita Pintor e Almada Negreiros.  

 

 

 

                                                 

54
 Apesar de não termos registo fotográfico, no catálogo da exposição de 1912 constam os nomes de 

outras obras do artista como Maledicencia, Flirt, Olhando uma Rival, Lutando com o Vento, Passeiando 

o cão, Passeiando de braço, Janota, Arrufos e Coquetismo, temas que já por si podem sugerir situações 

ou personagens caricatos. 
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Figuras – Cap. I 

 
Fig.1 Valério Cioli, Il nano Morgante sopra la tortuga (O anão Morgante sobre 

a tartaruga),c. 1561-64.Mármore branco, Jardim de Boboli, Florença. 

 
Fig.2 [S.a.], Estátua equestre de Marco Aurélio, c. 161-180. Bronze, 535 cm de 

altura, Monte Capitolino, Roma. 
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Fig.3 Franz Xaver Messerschmidt: 

3.1 An Arch-Rascal, 1770-1780. Estanho e Chumbo, 38,5 cm, Österrechische 

Galerie Belvedere, Viena; 

3.2 The Yawner, 1770-1780. Estanho, 41 cm, Szépmüvészeti Múzeum, 

Budapeste; 

3.3 Afflicted with Constipation, 1770-1780. Chumbo, 30,5 cm, Germanisches 

Nationalmuseum, Nuremberga. 

 

 

 

     
Fig.4  Honoré Daumiér: 

4.1 Auguste-Hilarion, Comte de Kératry, original de 1832/1835, réplica de 

1929/1930. Bronze, 12.1x13.3x9.2 cm, Washington, D.C.  

4.2 Jacques Lefèbvre, original de 1832/1835, réplica de 1929.  

Bronze, 19.4x11.8x14 cm, National Gallery of Art, Washington, D.C. 
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Fig.5 Fábrica de Faianças Caldas da Rainha - Penico John Bull, 1890. Faiança 

vidrada, 19 cm, Museu Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha. 

 

 
Fig.6 Penico com busto de Napoleão, 1805. Royal Pavilion & Museums, 

Brighton & Hove. 

 

 
Fig.7 Canto da Maya, Vendendo-se, 1912. Gesso, 25x16x13 cm, Museu Carlos 

Machado, Ponta Delgada. 
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II. IRONIA E ABSURDO 
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Objectualidade e Anti-arte 

Podemos atribuir a origem da apropriação do objecto como obra de arte, a Marcel 

Duchamp (1887-1968), na sequência do movimento Dada, e às atitudes que se 

desenvolveram desde então como o readymade, o object trouvé e a assemblage. É com 

Marcel Duchamp e com o Dadaísmo, que surge o pensamento de que qualquer objecto 

que seja recontextualizado por um artista, pode ter tanto valor artístico como qualquer 

pintura ou escultura, e que se quebram (ou se alargam), as regras que definem o que é 

ou não é arte. O termo anti-arte nasce então dessa rejeição dos padrões artísticos, como 

uma provocação em tom de gozo, ridicularização do objecto artístico. 

No entanto, os objectos que resultam da atitude de ridicularização da arte podem 

ser considerados, ironicamente, entre os mais importantes contributos para a arte no 

século XX. O object trouvé (objecto encontrado), consiste na recontextualização de um 

objecto para o tornar num objecto artístico (considerado um readymade, quando o 

artista não intervém de modo algum na sua forma ou posição original); a assemblage 

consiste na composição de objectos bidimensionais e tridimensionais (que podem ser 

também object trouvé). 

Entre os readymade de Duchamp, destacamos a Roda de Bicicleta (Roue de 

Bicyclette) de 1913, o Porta Garrafas (Porte-Bouteilles) de 1914 e claro, a famosa 

Fonte (Fontaine), assinada R. Mutt, de 1917. O primeiro readymade de Duchamp, de 

1913 consiste apenas numa roda de bicicleta, sem o pneu, montada em cima de um 

banco, sobre o qual o artista diz:  

“[…] eu não queria fazer uma obra de arte […] Quando (em 1913) 

coloquei uma roda de bicicleta sobre um banco, com o garfo ao contrário, 

não havia qualquer ideia de readymade ou coisa parecida, era apenas uma 

forma de distracção. Não havia uma razão determinada para fazer aquilo, ou 

alguma vontade de exposição, de descrição”
55

  

                                                 

55
 CABANNE, Pierre - Engenheiro do tempo perdido: entrevistas com Marcel Duchamp. Lisboa: Assírio 

e Alvim, 1990, p. 69. 
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Foi, portanto, sem ter a mínima consciência de que se viria a tornar num ícone da 

arte do séc. XX que Duchamp criou aquela peça, estando apenas interessado na 

distracção que esta lhe proporcionava como objecto. Não só é considerado o primeiro 

readymade (rectificado)
56

 da história, como é também possivelmente a primeira 

escultura com movimento a ser criada. No ano seguinte, 1914, faz outro readymade, o 

Porte-Boteilles, este sim pode ser considerado o primeiro autêntico readymade (por não 

ter sido assistido nem rectificado, mas sim uma verdadeira apropriação do objecto como 

ele foi adquirido). O objecto, foi adquirido em Paris em 1914 por Duchamp, mas só 

depois da sua passagem por Nova Iorque em 1915, é que surge o termo readymade, 

associado aqueles seus objectos “já feitos”, e só em 1916 é que Duchamp escreve uma 

carta à sua irmã Suzanne que se encontra em Paris, pedindo-lhe que vá ao seu antigo 

atelier para que encontre e assine o suporte de garrafas com a assinatura de Marcel 

Duchamp
57

 criando assim o Porte-Boteilles. 

Neste exemplo, com a obra de arte feita à distância, Duchamp consegue afastar-se 

ainda mais da noção de que o artista tem de ser necessariamente aquele que executa a 

obra formalmente. O objecto industrial feito em série, no qual o artista não teve 

nenhuma interacção física, faz com que a análise do objecto a nível formal deixe de ser 

relevante
58

, assim como a apreciação estética da obra de arte a nível de fidelidade 

                                                 

56
 A Roue de Byciclette, deve ser considerada como rectified readymade por precisar da interacção do 

artista na junção do banco de madeira com a roda e, Fontaine, um  assisted readymade, pela 

necessidadede rodar o urinol 90° para este ser exibido como fonte. 
57

 “…Agora, quando subires as escadas, verás a roda de bicicleta e um suporte de garrafas no meu atelier. 

Comprei-os como uma escultura já acabada mas eu tenho uma ideia a respeito de esse suporte de 

garrafas.: Ouve. Aqui, em Nova Iorque, comprei alguns objectos de estilo semelhante e chamei-lhes 

readymade. Tu sabes suficientemente de inglês para perceberes o significado de ‘já-acabado’ que eu 

atribui a esses objectos – assinei-lhes e coloquei uma pequena inscrição em inglês[…] Todo este 

preâmbulo para te dizer: Chega a ti este suporte de garrafas. Estou a fazer um readymade à distância. Tu 

irás escrever na parte de dentro do arco inferior, e em pequenas letras pintadas com um pincel e tinta 

branca prateada, a inscrição que te envio no fim, e com a mesma letra assinarás: Marcel Duchamp” 

SANTOS, David; GARGALO, Vasco – Marcel Duchamp e o readymade. Lisboa: Assírio e Alvim, 2007, 

p. 19, citando de NAUMANN, Francis M.; OBALK, Hector, Affect/Marcel. The Selected 

Correspondence of Marcel Duchamp. Londres, Thames & Hudson 2007  
58

 “Faced with a readymade object, we can make no attempt at formal decoding. For, as we have been 

made to feel again and again, since it was not Duchamp who “intended” the formal relationships of the 

urinal, the work cannot be understood has having encoded the meanings carried by formal decisions. 

Duchamp‘s strategy has been to present a work which is irreducible from his own personal feelings, and 

and for which there is no resolution of one’s efforts to decode or understand it. His work is not intended 
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representativa ou de expressão própria do autor. Em lugar destas leituras da obra de arte 

surgem então por vezes outras, como mensagens, que podem ser afirmações ou questões 

que estão para além do objecto apresentado. 

Apesar dos objectivos artísticos do surrealismo e do dadaísmo serem diferentes, 

ambos têm uma relação muito forte com o absurdo. Relacionar a ironia (mensagem com 

um sentido específico), com o absurdo (ausência de sentido), pode parecer paradoxal, 

mas aquilo que chamamos de absurdo ou non-sense no Surrealismo e no Dadaísmo, 

provêm de intenções propositadas, ou seja de um “acaso provocado”. Enquanto no 

Dadaísmo, o absurdo aparece como uma atitude de rejeição da arte, questionamento ou 

provocação, no Surrealismo o absurdo provêm da incongruência natural do sonho e do 

subconsciente.  

Enquanto a ironia no Surrealismo, pode ou não aparecer na nossa tentativa de 

interpretação dos símbolos (e das suas possíveis relações com a realidade), no 

Dadaísmo, a ironia é sempre constante e propositada e torna-se o principal veículo da 

mensagem, provocação ou questão. Se em ambos, o absurdo é provocado 

intencionalmente, então podemos concluir que a ironia provém do paradoxo de 

coerentemente formular a incoerência.  

Como diz Bergson: O absurdo cómico é da mesma natureza dos sonhos
59

. A 

relação entre o humor e o surrealismo é constante, sempre que os acontecimentos do 

sonho sejam impossíveis ou improváveis numa perspectiva realista. A ironia do 

Surrealismo reside então no acaso, na surpresa da coincidência, no absurdo, e nos 

paradoxos das múltiplas simbologias entre imagens.  

Mesmo que uma obra surrealista seja realizada seguindo o automatismo psíquico, 

como referido na definição de Surrealismo presente no primeiro Manifesto do 

Surrealismo
60

 de 1924, por André Breton (1896-1966), podemos tentar encarar a 

                                                                                                                                               

to hold the object up for examination, but to scrutinize the act of aesthetic transformation itself.” 

KRAUSS, Rosalind E. – Passages in Modern Sculpture. Cambridge: The Mit Press, 1981, p. 80. 
59

 BERGSON, Henri - O riso: ensaio sobre o significado do cómico. Lisboa: Guimarães Ed., 1960, p. 

148. 
60

 “Surrealismo, s.m. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por 

escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 



35 

  

 

incongruência do ponto de vista do ridículo, compreendendo o conteúdo cómico ou 

irónico a partir das disparidades de significados numa só mensagem, pois mesmo que 

isso tenha origem no acaso, já havia a intenção de o provocar.  

Se o Surrealismo é irónico por coincidência, o Dadaísmo é irónico por natureza. 

Tristan Tzara afirma que “DADA não é loucura, nem sabedoria, nem ironia […]”
61

, mas 

nós sabemos que toda a atitude Dada deriva de uma oposição aos padrões estéticos, 

artísticos, linguísticos, lógicos, ou sociais. Dada é contrária a qualquer doutrina, e a si 

própria no momento em que se torna uma doutrina, o seu objectivo é paradoxal. 

Em Portugal, só em 1936, António Pedro faz a primeira abordagem de carácter 

surrealista numa exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes
62

, mas as primeiras 

reuniões surrealistas acontecem só por volta de 1947 com a participação de Mário 

Césariny, Cândido Costa Pinto, Alexandre O'Neill, Vespeira, José Augusto-França, 

Cruzeiro Seixas, Pedro Oom e Isabel Meyrelles, e só em 1949, acontece a primeira 

exposição do grupo surrealista português, mas que não teve a participação de Jorge 

Vieira que não tinha interesse em ser rotulado como um surrealista, mesmo que tivesse 

alguns pontos em comum com o surrealismo.
63

 

Existem dois importantes aspectos sobre a produção escultórica portuguesa dentro 

deste movimento: Toda a produção surrealista portuguesa está atrasada 

cronologicamente mais de 20 anos, pois só em 1947/48 é que se começa a juntar o 

grupo surrealista português
64

 e, os poucos escultores que se enquadram dentro da norma 

                                                                                                                                               

ausência de todo o controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral.” BRETON, 

André - Manifestos do Surrealismo. Lisboa: Moraes, 1969, p. 47 
61

 TZARA, Tristan, Sete Manifestos Dada. Lisboa: Hiena Editora, 1987, p. 10 
62

 COIMBRA, Prudência Maria Fernandes Antão - Jorge Vieira Ofício: Escultor. Porto: Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, 1999. Dissertação de Mestrado em História da Arte em Portugal, p. 69-

70. 
63

 “Jorge Vieira havia exposto na 2ª Exposição Geral de Artes Plásticas, em 1947, para se afastar do 

grupo neo-realista, ainda que não pelas razões dos outros surrealistas. Daí que em 1949 tenha realizado 

exposição individual e não com “Os Surrealistas” marcando por isso relativa independência a grupos 

doutrinários, sem deixar de assumir contudo cumplicidades de ordem poética.” LAPA, Pedro - Jorge 

Vieira. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, Instituto Português de Museus, Museu do Chiado, 1995, 

p. 21 
64

 COIMBRA, Op. Cit., p. 69-70 
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formal surrealista nem sempre seguem o “Automatismo psíquico puro” necessário no 

momento de execução da obra. 

Em Portugal, existem muitos artistas que se enquadram dentro da estética 

surrealista, mas a produção de escultura, é muito inferior à produção de desenhos, 

pinturas ou gravuras. Jorge Vieira (1922 –1998) pode ser considerado o escultor que 

mais desenvolveu o imaginário do sonho aplicado à escultura, recorrendo ao fantástico e 

ao grotesco, mas também é importante referirmos o contributo de Cruzeiro Seixas 

(1920), e a sua produção de objectos que podemos enquadrar dentro do pensamento 

Surrealista e Dadá, bem como da atitude Anti-arte. 

Nas obras de ambos percebemos a intenção e o imaginário surrealista presente, o 

absurdo, o incongruente, o bestial, saindo sem premissas da imaginação do artista, e 

sendo representado como verdadeira ideia. É verdade que não nos é possível distinguir 

se uma obra foi feita de uma ideia pré concebida (como um esboço), ou a partir de uma 

ideia momentânea, mas podemos ter em conta que os processos de fazer escultura nem 

sempre permitem uma abordagem irracional da matéria. A matéria tem peso ao 

contrário do sonho e da ideia, e ao se fazer escultura é necessário responder 

constantemente a questões de cariz lógico e racional. Enquanto a poesia, o desenho ou 

até mesmo a pintura são apenas alavancas para a nossa imaginação chegar a algo, a 

escultura apresenta-se já como forma concreta na tridimensionalidade. Podemos afirmar 

que no acto de criação, se formos gradualmente acrescentando dimensões à ideia, 

(perspectiva, volume, movimento) mais descritiva se torna a obra, mais próxima da 

mensagem, e menos espaço há para ambiguidade. 

 

Objectos Bizarros 

Se o dadaísmo e a anti-arte representam apenas uma atitude de protesto contra a 

sociedade, a política e a estética vigente, o surrealismo apresenta uma solução para 

esses sistemas com base na descoberta do subconsciente. A arte surrealista vai para 

além da provocação, e as questões que podem surgir da sua leitura são de uma origem 

mais pessoal. Enquanto os dadaístas pretendem afastar-se o mais possível do carácter 

contemplativo da arte, questionando o estatuto da obra e do artista, os surrealistas não 



37 

  

 

rejeitam a contemplação, apenas a apontam em direcção à imaginação, ao subconsciente 

e a sonho, sem questionar a sua existência como arte mas sim qual é a sua simbologia e 

a sua relação entre o mundo real e o imaginário. 

Cruzeiro Seixas, desenvolveu mais obra em pintura do que em escultura, no 

entanto é importante referirmos alguns dos seus objectos surrealistas, pois são nesses 

trabalhos que pela primeira vez encontramos o objecto assumido como obra de arte em 

Portugal, seja em forma de readymade, object trouvé ou assemblage, alternativas às 

técnicas escultóricas convencionais como a talha directa ou a modelação. Formalmente, 

os objectos de Cruzeiro Seixas poderiam ser associados com o Dadaísmo (pela 

utilização do objecto), mas as suas intenções são assumidamente Surrealistas, ele 

procura involuntariamente entre imagens ou objectos, e funde-os para obter resultados 

ou significados inesperados que simultaneamente possam conter alguma natureza 

poética.
65

 

Apresentar um objecto como representação esquemática de uma ideia, pode ser 

uma porta para os mais variados significados irónicos. Uma das suas obras, 

L’oppresseur,1951, uma construção composta de três elementos que nada tem a ver 

entre si (uma bola de canhão, uma torneira e uma pluma preta), é um bom exemplo de 

como o absurdo joga com o misterioso provocando efeitos cómicos. A torneira está fixa 

na bola de canhão, e no lugar de onde deveria sair a chave, sai a pluma preta, tudo isto 

em cima de um cubo branco que serve como um plinto ou pedestal
66

. Se esta é uma peça 

que nasce de diferentes partes encontradas ao acaso, unidas por força da imaginação ou 

do subconsciente, então será que podemos fazer uma leitura nesses três elementos que 

nos levem a fazer uma analogia antropomórfica? A leitura deve ser livre, apenas 

balizada em pistas como o nome da obra ou o conhecimento das preocupações do 

artista, e todos as possíveis leituras de uma obra devem ser válidas na medida em que é 

a própria obra que transmite isso. No caso particular de L’oppresseur, a leitura 

                                                 

65
 A beleza no encontro entre os objectos era definida pelos surrealistas com uma passagem da obra Os 

Cantos de Maldoror do Conde de Lautréamont (1846-1870): “Beautiful like the fortuitous meeting, on a 

dissection table, of a sewing machine and an umbrella” Cf. WALDMAN, Diane – Collage, Assemblage 

and the found object. London: Phaidon, 1992.  
66

 Cruzeiro Seixas [Registo Vídeo]: O vício da Liberdade. Lisboa: Terra Liquida Filmes, 2009. (50 min) 

[consultado em Abril de 2013, disponível em http://vimeo.com/42759464] 

http://vimeo.com/42759464
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simbólica e antropomórfica da obra só a faz ganhar mais em matéria de ironia! A bola 

assemelha-se a um corpo obeso e corcunda, de onde sai uma cabeça com um bico que é 

a torneira, e que está (con)decorada com a pluma preta como um chapéu. E se 

assumirmos que a pena é, como deve ser, uma marca de honra
67

, então o L’oppresseur 

com uma pena ou é uma crítica aos opressores que se pavoneiam com as suas 

distinções, ou é uma incongruência de sentidos, resultando no ridículo da soma das suas 

partes. [Fig.8] 

Uma outra peça/objecto, Mar Português que Seixas fez/compôs em 1952, consiste 

na junção de dois objectos encontrados, um búzio dentro de uma gaiola. O título da obra 

remete-nos obviamente para a história de Portugal, nomeadamente a glória dos 

descobrimentos. O buzio é uma arquitectura natural, mas que se encontra aprisionada 

dentro de uma arquitectura artificial. O búzio é a metáfora do Mar Português, do tempo 

de glória dos descobrimentos marítimos aos quais não se deu o desenvolvimento 

esperado, e que séculos depois ainda está preso na noção de identidade nacional.
68

 

Os dois objectos juntos pelo acaso, seguindo o “Automatismo Psíquico” como 

processo criativo, acabam ironicamente por ter uma carga simbólica muito mais forte. 

 “São os objectos que se querem uns aos outros, que se procuram, 

como nós procuramos as pessoas pelas esquinas até encontrarmos o nosso 

amor[…]Não fui eu que quis, foram eles que quiseram. Quando eu encontrei 

                                                 

67
 “That’s a feather in your cap. An honour to you. The allusion is to the very general custom in Asia and 

among the American Indians of adding a new feather to their head-gear for every enemy slain. The 

Caufirs of Cabul stick a feather in their turban for every Mussulman slain by them. The Incas and 

Caciques, the Meunitarris and Mandans (of America), the Abyssinians and Tur’comans, etc, etc., follow 

the same custom. So did the ancient Lycians, and many others. In Scotland and Wales it is still customary 

for the sportsman who kills the first woodcock to pluck out a feather and stick it in his cap. In fact, the 

custom, in one form or another, seems to be almost universal.” BREWER, E. Cobham - Dictionary of 

phrase and fable. Philadelphia: Henry Altemus, 1898. 
68

 “Ele fez também um objecto que é muito interessante, que é um búzio, que é o símbolo do lirismo 

Português, mas metido dentro de uma gaiola. O processo foi imediatista, pegou numa gaiola para um 

ratinho, que se usava, que os miúdos tinham, que se vendiam para os ratos da Índia, e mete um búzio lá 

dentro[…]Um búzio aprisionado. É a poesia condicionada, a que ele chama ironicamente Mar Português” 

Rui Mário Gonçalves in Cruzeiro Seixas [Registo Vídeo]: O vício da liberdade 
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isto, sei lá até que ponto é que estas coisas não se quiseram encontrar, ou se 

foi por minha intersecção.”
 69

 

O nome Mar Português remete-nos então para o célebre poema homónimo de 

Fernando Pessoa
70

, em que o poeta justifica a dor e sofrimento que o mar trouxe a 

Portugal, em prol da glória dos Descobrimentos. Mas enquanto no poema de Fernando 

Pessoa existe a possibilidade de passar além da dor, no objecto de Cruzeiro Seixas é 

impossível passar o búzio para o lado de fora da gaiola, ou seja, ultrapassar os limites 

daquilo que já se atingiu, assinalando assim o final trágico e miserável. [Fig.9] 

Os objectos de Cruzeiro Seixas apresentam-nos situações improváveis, ou 

contraditórias, mas que funcionam como representações (mesmo que metafóricas), de 

uma verdade exterior a si mesmas. Se os objectos se encontraram pela mediação do 

artista seguindo os acasos do destino, então cabe ao espectador tentar descobrir o que é 

que o acaso pode querer significar.  

A Mão, 1960, consiste numa Luva de Cabedal em que cada dedo tem na ponta um 

aparo, simulando a aparência de unhas ou garras. Enquanto em Mar Português, são os 

dois objectos que se contrariam mutuamente, em A mão, é o elemento no lugar de 

outro(os aparos no lugar das unhas), que nos dá simultaneamente significados díspares. 

Os aparos servem para escrever, é certo, mas as garras servem para arranhar, rasgar ou 

agarrar. O que está em colisão aqui são os conceitos de criação e destruição, o aspecto 

rude da mão antagónico aos aparos, cuja utilização requer alguma destreza. No entanto, 

existe a possibilidade, de analisarmos os elementos de outro ponto de vista, de modo a 

fazer uma leitura em que estes se suportem, transformando esta peça numa metáfora, em 

vez de uma simples contradição. A escrita pode criticar, pode denunciar, escrever a 

verdade ou a mentira, pode ser usada para o bem e para o mal, pode ser usada como 

uma arma, e ferir, tal como as garras o fazem. Esta peça é um exemplo da figura de    

                                                 

69
 Cruzeiro Seixas in Cruzeiro Seixas [Registo Vídeo]: O vício da Liberdade 

70
 “Ó mar salgado, quanto do teu sal / São lágrimas de Portugal! / Por te cruzarmos, quantas mães 

choraram, / Quantos filhos em vão rezaram! / Quantas noivas ficaram por casar / Para que fosses nosso, ó 

mar! / Valeu a pena? Tudo vale a pena / Se a alma não é pequena. / Quem quer passar além do Bojador / 

Tem que passar além da dor. / Deus ao mar o perigo e o abismo deu, / Mas nele é que espelhou o céu.” 

PESSOA, Fernando “Mar Português”, in A Mensagem. Lisboa: Edições Ática,1997, p. 72 
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excluem mutuamente, e que ao serem reinterpretados nos oferecem um terceiro 

significado. [Fig.10] 

Para além das assemblages e composições de objectos, Cruzeiro Seixas executou 

duas peças em cerâmica, que conseguem a partir de uma simplicidade formal muito 

maior, expressar a ideia do absurdo e do paradoxo, numa aproximação a objectos de uso 

comum, como um bule e uma chávena. 

 Em 1957, Cruzeiro Seixas faz um Bule (S/Título), mas cujo bico ficou voltado 

para dentro, quase como numa atitude de negação à sua função. A situação que é um 

bule virar o bico para dentro de modo a impossibilitar a sua utilização, produz 

instantaneamente o efeito absurdo, primeiro por ser uma paródia burlesca do objecto 

referente, segundo pela associação de emoções e movimentos a um objecto inanimado 

personificando-o (que por estar assustado ou tímido se recusa a servir chá, vira o bico 

para dentro e espreita pela tampa). [Fig.11] 

A propósito deste bule tímido, é de referir também a chávena feita em 1967, Daily 

Life ou Objecto do quotidiano, uma chávena com motivos florais, mas em que a asa 

para pegar foi colocada pelo lado de dentro de modo a impossibilitar a sua utilização 

normal. Tal como nos outros objectos, a tentativa de fazer uma leitura exacta do que o 

objecto representa é impossível, por existirem sempre várias leituras possíveis. A 

questão nesta chávena é como e porquê foi a asa parar ao lado de dentro? Pode ter sido 

partida ou serrada após a compra e colada na parte de dentro, com o objectivo de brincar 

com a estrutura do objecto e com o utilizador; pode ter sido um defeito de fabrico 

improvável, que transforma o objecto não numa chávena, mas numa taça com a pega 

por dentro; podemos imaginar que a taça se trata de um material flexível e que foi 

simplesmente virado do avesso
71

; ou talvez o objectivo seja mesmo ter as mãos dentro 

do líquido enquanto se bebe! No entanto todas estas situações acabam por resultar na 

impraticabilidade de usar a pega para o seu uso primordial, que é agarrar no recipiente 

                                                 

71
 “se não adoptarmos material rígido, podemos fazer a passagem sem separar a pega da taça. Imaginemos 

a taça feita de borracha e coloquemo-la do avesso.” Rui Mário Gonçalves – “ Cruzeiro Seixas: Com a asa 

por dentro”, in ALMEIDA, Bernardo Pinto de e ALVES, Armando – Caminhos da arte portuguesa do 

século XX. Lisboa: Editorial Caminho, 2007, p. 14-15, 
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sem estar sujeito à temperatura do interior, “desfuncionalizando” assim o objecto, e 

tornando-o absurdo. [Fig.12] 

A propósito do “bule contrariado” e “chávena do avesso”, existe um objecto 

surrealista de grande reconhecimento dentro do surrealismo de Méret Oppenheim 

(1913-1985), Object (Le dejeuner en fourrure), de 1936, que consiste num serviço de 

chávena, pires e colher, completamente forrados com pele de gazela. Obviamente o 

objecto tal como os anteriores, não é para ser levado a sério como se fosse um objecto 

funcional, no entanto, a nossa associação dele com os seus referentes funcionais, faz-

nos levantar questões, que ao tentarmos responder nos apercebemos do absurdo que são, 

quebrando qualquer linha de pensamento coerente, e dando lugar enfim à ironia. 

O valor irónico desta peça tal como as anteriores, vêm da nossa leitura (ou 

tentativa), na especulação da função do objecto: Seria possível beber desta chávena sem 

ficarmos com pelos na boca? Depois de usarmos a chávena lavamos como se fosse loiça 

ou passamos um produto próprio para pele de gazela? Ou será que afinal isto não são 

objectos cobertos de pelo, mas sim pequenos animais peludos em forma de objectos? E 

que sentido faz questionar a funcionalidade de uma obra de arte que nem sequer está 

disponível para ser utilizada? 

 

O Bestiário Surrealista 

Da mesma maneira que o sonho nos leva a acreditar que estamos perante situações 

normais, também nos pode levar a um mundo de fantasia com personagens, criaturas ou 

lugares imaginados. Durante o sonho, a percepção fica alterada, e os mais ligeiros 

estímulos físicos exteriores, são transformados em cenários, objectos ou sensações no 

interior do nosso sonho, que por vezes ignoram as barreiras físicas da realidade. No 

contexto da criação de seres imaginários de inspiração surrealista na escultura 

portuguesa, destaca-se a obra do escultor Jorge Vieira.  

Jorge Vieira (1922–1998), obteve a sua formação académica na Faculdade de 

Belas Artes entre 1944 e 1953 onde foi aluno de Simões de Almeida (sobrinho) e de 

Leopoldo de Almeida, ambos escultores que até ao fim do seu percurso como docentes 
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mantiveram uma preferência pelas técnicas académicas mais próximas da estatuária 

clássica. Jorge Vieira nunca se enquadrou dentro deste sistema de trabalho, pois o seu 

interesse estava mais interessado pelo espirito moderno, pelas possibilidades da forma e 

da criatividade
72

, e por isso rapidamente se destacou entre a escultura portuguesa, com 

obras que se estenderam formalmente e conceptualmente a várias correntes de 

pensamento artístico como o primitivismo, o surrealismo e o abstraccionismo. Nas suas 

esculturas podemos encontrar sempre um pouco de ironia e humor, principalmente pela 

representação do absurdo e isso é especialmente acentuado nas obras que se enquadram 

dentro dum pensamento surrealista. 

A metodologia projectual da escultura surrealista de Jorge Vieira provêm 

normalmente de desenhos feitos anteriormente, e são apenas representações de algumas 

das ideias possivelmente escultóricas. Jorge Vieira diz: 

“Faço 'desenho automático', as coisas vão aparecendo. É um 

desenho feito sem preocupações, sem objectivos, sem pensar no que 

estou a fazer, como a escrita automática dos surrealistas.[...] Há alguns 

que não são possíveis de fazer em escultura, porque a escultura está 

agarrada à terra, precisa de uma base, de estar agarrada a qualquer 

coisa”
73

 

Este é método surrealista de criar uma ideia, aplicado à execução da escultura. O 

objecto está sempre associado ao projecto e logo não é possível executar uma peça com 

liberdade de pensamento, mas podemos fazer o projecto seguindo essa liberdade de 

ideias, e depois ver até que ponto é que são concretizáveis. 

É importante percebermos porque é que todas as obras que o escultor realiza 

dentro do pensamento surrealista, são originalmente feitas no mesmo material, o barro 

(mesmo que posteriormente sejam reproduzidas em pedra ou em bronze). Podemos 

considerar a argila, o material mais adaptável à velocidade da imaginação e criação 

                                                 

72
 “Jorge Vieira confrontava-se, portanto, com duas características que lhe eram completamente alheias: 

por um lado o passadismo oitocentista, por outro a versão oficial que tornava a escultura séria, gloriosa, 

triunfal e apologética. Esses eram conceitos que a sua obra nunca integraria, recusando sempre qualquer 

estatuto de solenidade.” in COIMBRA – Op. Cit., p. 14. 
73

 LAPA, Op. Cit., p. 106. 
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humana. Pela sua maleabilidade, e facilidade de acrescentar ou retirar matéria para criar 

a forma, o barro faz com que a relação entre a matéria e o artista se torne o mais directa 

possível.
74

 

Para se tornar resistente e duradoura, a argila precisa de ser levada a temperaturas 

que podem ir desde os 750ºC até aos 1770ºC (dependendo dos materiais contidos na 

pasta) atravessar pelo fogo que torna definitiva a sua forma, pela fusão das partículas a 

alta temperatura
75

. A cerâmica é um material complexo mas ao mesmo tempo versátil. 

Existe um incontável número de técnicas de execução da forma como a lastra, os 

rolinhos de barro, as faianças; técnicas de tratamento de superfície, como os engobes, os 

vidrados, os óxidos, ou o brunido. 

As obras que serão cronologicamente analisadas de seguida, feitas entre 1947 e 

1985 (todas sem título), são apenas algumas entre muitas outras esculturas de Jorge 

Vieira, mas o conjunto é suficiente para analisarmos, os procedimentos técnicos e 

temáticas recorrentes do artista, onde frequentemente se encontra o absurdo, o grotesco 

e a ironia. 

Em 1947, quando ainda frequentava a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Jorge 

Vieira executa fora do contexto académico, uma escultura, S/título, que consiste na 

representação de duas pernas, cortadas ao nível do joelho e, instala uma na posição 

normal, com o pé assente no chão e a outra, com o pé para o ar, assente no joelho
76

. 

Logo nesta altura, o escultor questiona os paradigmas académicos portugueses, e não só 

exagera a forma insuflando-a, como ao oca-las transforma-as em algo que mais parece 

um objecto de artesanato cerâmico, e pela instalação assume aqueles toscos objectos 

retirados de um sonho como escultura.  

No ano de 1948 realiza outra escultura de importante relevo no conjunto a sua 

obra, S/ título. Uma escultura composta por três elementos equilibrados para chegar ao 

                                                 

74
 “Since the plastic earths or water-base earth-clays permit the greatest freeness of design and delicacy of 

modeling, they are often used by sculptors as a three-dimensional sketching material and for registering 

fleeting impressions or concepts.” RICH, Jack C. – The Materials and Methods of Sculpture. 7ªed. New 

York: Oxford University Press, 1967, p. 35. 
75

 RAWSON, Philip – Ceramics. London: Oxford University Press, 1971, p. 48. 
76

 Por ironia do destino, esta escultura foi feita no mesmo ano em que Giacometti (1901 – 1966), fez “La 

Jambe” (fig 2), uma perna isolada, fragmento apresentado como obra. 
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máximo de altura que as suas dimensões permitem. Em baixo, um tripé que funciona 

como base, em cima deste tripé, um anel de forma ovóide e no topo deste elemento, 

uma cabeça caricaturada. A escultura procura encontrar com o mínimo de elementos 

possíveis, soluções que determinem aquilo que faz um corpo humano, cabeça, tronco e 

membros, ao mesmo tempo que leva cada um por diferentes abordagens. Esta escultura 

pode ser associada a uma das obras mais importantes de Jorge Vieira, o Monumento ao 

Prisioneiro Político Desconhecido de 1953, uma escultura inovadora dentro da 

tipologia de monumento comemorativo em Portugal, e que só passados quarenta anos 

da sua projecção é que foi construída. [Fig. 13] 

Um dos temas que o surrealismo permitiu revisitar, foi a da criação do ser 

fantástico, e da quimera, misturando as imagens, e transpondo características entre seres 

ou objectos.  

Jorge Vieira no ano de 1952, (no seguimento de outras esculturas em torno da 

temática do busto e de variações de tratamentos formais do rosto), cria uma escultura 

S/título, formada por uma cabeça com um pescoço comprido, e por baixo desse pescoço, 

três tentáculos que saem em direcções opostas, mas que se juntam no final, por cima da 

cabeça quase como se a protegessem. O nariz e a boca, são estilizações do corpo 

humano, mas os olhos fazem lembrar os tentáculos oculares de um caracol, criando 

assim uma imagem que mistura elementos de diferentes referentes reais, mas que parece 

encontrar inspiração em figuras alienígenas. [Fig.14] 

É engraçado ver como a imaginação de criaturas monstruosas evoluiu ao longo do 

tempo. Antes o homem imaginava quimeras e seres híbridos entre o humano e o animal 

que estavam para lá dos limites do horizonte, em outros continentes, hoje em dia 

imagina seres coloridos, assexuados, macrocéfalos e com grandes olhos em outros 

planetas. Num primeiro momento os monstros nasceram do medo pelo desconhecido, 

mas com o surrealismo os monstros nascem do fascínio pelo desconhecido, da vontade 

de ultrapassar a realidade por via da imaginação. A ciência permitiu ao homem perceber 

os limites físicos do mundo e dos seus seres, mas ao mesmo tempo também lhe deu a 

noção de um universo de infinitas possibilidades, ou seja, tirou-nos a possibilidade de 

fantasiar sobre criaturas fantásticas do nosso planeta, mas deu-nos a possibilidade de o 
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fazer em tudo o que está para além disso, num universo tão vasto como a imaginação, 

misto de medo e de fascínio. 

No mesmo ano de 1952, Jorge Vieira realiza outra obra, de inspirações 

surrealistas S/título, um rosto com tratamento de superfície semelhante ao de um 

humano, mas a posição e a construção anatómica semelhante à de um quadrúpede com 

excesso de peso (provavelmente um gato). Algo que parece ser uma paródia à Grande 

Esfinge de Gizé, mas desta vez apresenta um homem nu, com os braços cruzados em 

baixo do queixo, por baixo de um rosto caricaturado pelo exagero das proporções, mas 

de expressão serena. Por baixo deste rosto pode existir tal como na simbologia da 

esfinge, toda a sabedoria existente no cosmos
77

. [Fig.15] 

Da mesma forma que encontramos influências da mitologia egípcia na obra de 

Jorge Vieira, também encontramos com a mitologia grega, principalmente no 

minotauro, personificação da fusão entre o homem e o touro. O touro e o minotauro 

serve de motivo de inspiração para muitas das suas obras, uma escultura realizada no 

ano de 1951, também numa exploração do grotesco, S/título, apresenta uma cabeça 

pintada de preto, com dois pequenos e inofensivos cornos arredondados no topo, e dois 

pés que nascem de onde deveria nascer o pescoço. Este observa o infinito com um 

estrabismo divergente, dando-nos a imagem de um diabrete alienado, fisicamente 

levado ao ridículo, numa mistura entre a imagem do touro e do humano para criar um 

Minotauro sintetizado. [Fig.16] 

Nestas esculturas anteriores, conseguimos compreender a alusão aos mitos, e ao 

misterioso (na figura alienígena, na Esfinge pela charada, e no Minotauro pelo 

labirinto), no fundo reflexos de todo o pensamento surrealista, da procura incessante 

pela descoberta que sabemos impossível, num “absurdo consciente”, irónico pelo 

paradoxo a que se propõe.  

Caminhando por formas mais sintéticas e abstracizantes, Jorge Vieira faz em 1951 

duas esculturas um pouco mais próximas do primitivismo, mantendo ainda em comum, 

o carácter insólito ligado ao sonho e ao surrealismo. Uma dessas esculturas, S/título, 

                                                 

77
 “Being the supreme embodiment of the enigma, the sphinx keeps watch over an ultimate meaning 

which must remain forever beyond the understanding of man.” In CIRLOT, Op. Cit., p. 303-304. 
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consiste num volume que se assemelha a um pescoço e que depois se desenvolve para 

uma estranha cabeça oval, e que apenas podemos identificar como cabeça, pelos dois 

pequenos furos representantes dos olhos, encimados por sulcos que formam as 

sobrancelhas, e um pequeno vinco no meio sugestivo de um nariz. Podemos descrever a 

forma com uma jarra virada para baixo, com apenas umas ligeiras marcas (furo, sulco e 

vinco) suficientes para a sugestão de um rosto. A outra obra, S/título, é também 

semelhante a um rosto, mas desta vez nota-se algo entre o humano e o animal. Esta 

escultura ao contrário da anterior, tem dois largos buracos  que permitem ter uma noção 

do espaço vazio interior onde se vêm duas esferas no lugar de olhos.
78

 [Fig.17]  

O escultor utiliza frequentemente a cabeça como objecto de estudo e de 

transformação nas suas obras, tendo em conta a sua relação formal com as outras 

figuras. Mais especificamente, no caso de uma peça cerâmica que o artista realizou em 

1981, S/título, onde podemos ver uma grande cabeça transformada em torso humano, de 

onde nascem então os membros inferiores, superiores, e em cima uma cabeça mais 

pequena. As duas cabeças, ficam a olhar em direcções opostas, como se 

desconhecessem a sua mútua existência, possivelmente uma metáfora da vontade física 

versus vontade mental. Caminhando ainda em torno das soluções formais tendo como 

referente a cabeça, Jorge Vieira em 1985 faz uma escultura composta por duas peças, 

S/título, que é composta pela representação de um corpo branco, sem braços e sem 

cabeça, mas que se senta em cima de uma cabeça tão grande que nunca poderia ser 

respectiva ao corpo que sustenta. Ao ser descrita, esta imagem pode ser interpretada 

quase como se fosse uma metáfora da ironia do destino. A pequena pessoa sem braços e 

sem cabeça, senta-se por cima de uma grande cabeça, mas que também não pode por no 

lugar por lhe faltarem os braços. [Fig.18] 

Em 1970, realiza uma escultura em bronze que contêm um certo carácter de bicho 

onírico, S/título. Duas pernas gordas de proporções semelhantes às de um bebé a 

caminhar, sustentam um torso anormalmente longo que é interrompido para dar lugar 

aos braços (que são dedos), e que depois se desenvolve para um pescoço afunilado que 

                                                 

78
 Jorge Vieira fez as suas primeiras viagens a Paris e a Londres em 1949 e, um dos mais importantes 

contactos feitos foi com Henry Moore. Existe uma semelhança formal entre que se como é o caso de Bone 

Head de 1983, em bronze e Helmet Head no.2 de 1955, também em bronze. 
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suporta uma mão esquerda no lugar da cabeça. Esta descrição é tão confusa quanto a 

própria disposição dos elementos. Neste caso, o escultor não sintetiza os volumes dos 

antropomórficos, mas utiliza-os para a composição de um ser absurdo, para nos dar a 

entender um estranho bicho bípede feito de fragmentos de diferentes corpos humanos. 

[Fig. 19] 

Por último, de 1972, S/título, uma escultura que formalmente podemos enquadrar 

numa imagem onírica, mas que anda pelos caminhos do pesadelo. Um ser humano, 

insuflado quase até ao limite que a sua derme permite, com os membros inferiores 

semelhantes a um balão já prestes a rebentar, e com os membros superiores a se 

fundirem e a se multiplicarem disformemente, como se de tumores se tratassem. Em 

baixo dos braços, conseguimos ainda ver dois olhos, um nariz e uma boca de expressão 

aterrorizada, de dor e de medo, um exemplo de surrealismo levado para o outro lado da 

imaginação, o lado negativo e sádico da imaginação. [Fig.20]  

A abstracção do corpo nesta obra de Jorge Vieira, contêm a mesma tensão 

presente em algumas obras de Hans Bellmer (1902-1975) como Doll, (1935) uma 

escultura feita pela assemblage de volumes antropomórficos femininos articuláveis 

entre si, utilizada pelo artista como modelo para desenhos e fotografias
79

. Hans Bellmer 

e Jorge Vieira, ambos partem de uma fragmentação e justaposição dos elementos 

antropomórficos, mas enquanto Jorge Vieira atribui uma expressão sintética tanto a 

nível volumétrico como textural, Hans Bellmer confere a Doll entre brancos e rosas 

suaves os tons de uma pele humana muito pálida, que a aproximam da realidade. No 

trabalho de Bellmer contudo, a exploração do subconsciente atinge um nível diferente 

de Jorge Vieira. Estes volumes que se sobrepõe e transformam são visíveis em toda a 

obra de Bellmer, e partem da sua vontade de expressar os seus desejos mais íntimos, de 

criar o derradeiro objecto fetichista.  

 

 

 

                                                 

79
 Doll de Bellmer, feita originalmente às partes de gesso e madeira, passou para um material definitivo, 

alumínio pintado, em 1965. 
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Imagens – Cap. II 

 
Fig. 8 Cruzeiro Seixas, L’Oppresseur, 1951. Madeira, obuz de canhão, torneira, pena de 

chapéu, colagem e pintura acrilílica,30,9x26,9x26,9 cm, col. Cruzeiro Seixas, Lisboa. 

 

 
Fig.9 Cruzeiro Seixas, Mar Português,1952. Gaiola de madeira e búzio,  

13,3x19x15 cm, Fundação Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicão. 

 

Fig. 10 Cruzeiro Seixas, A Mão, 1960. Luva e aparos de caneta, 

23x33x5 cm, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
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Fig.11 Cruzeiro Seixas, S/Título, 1957.  

Edição limitada de 30 exemplares em Cerâmica, 

 11xx18x15 cm, Galeria S. Mamede, Lisboa 

 

 

 

 

 

Fig.12 Cruzeiro Seixas, Objecto do Quotidiano, 1967. 

Chávena intervencionada com caixa de vidro, 7x15x15,  

Fundação Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicão. 
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Fig. 13 Jorge Vieira, S/Título, 1948. 

Terracota, 25,5x11,5x10,5 cm. Museu Jorge Vieira, Beja. 

 

 
Fig.14 Jorge Vieira, S/Título, 1952. Terracota com engobes, 

32x26,5x28 cm, Col. Francisco Pereira Coutinho, Lisboa. 

 

 
Fig.15 Jorge Vieira, S/Título, 1952.  

Terracota com engobes, 32x20,5x41 cm, Museu Jorge Vieira, Beja. 
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Fig.16 Jorge Vieira, S/Título, 1951.  

Terracota com engobes, 32x19x21 cm, Col. Particular, Lisboa. 

 

 
Fig.17 Jorge Vieira, S/Título, 1951.  

Terracota com engobe, 35x22,5x24 cm. Museu Jorge Vieira, Beja. 

 

 
Fig.18 Jorge Vieira, S/Título, 1985.  

Terracota com engobes, 57,5x32x23 cm, Museu Jorge Vieira, Beja. 
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Fig.19 – Jorge Vieira, S/título, 1970.  

Bronze, 51x15x14 cm, Museu Jorge Vieira, Beja. 

 

 

Fig.20 – Jorge Vieira, S/título, 1972. 

Terracota com engobes, 40x16x15,5 cm. 
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III. SÁTIRA E PARÓDIA 
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A propósito de Ironia na Sátira e na Paródia 

A sátira é a ridicularização de um determinado tema, com o objectivo de o 

criticar, provocar e o pôr em causa. Ela nasce da discordância existente entre valores e 

atitudes de indivíduos ou identidades, e constrói-se seguindo a mesma estrutura irónica 

da paródia mas refere-se a questões com objectivo moral e de valor positivo, em vez de 

um ataque critico com o único objectivo de evidenciar os defeitos de uma forma 

cómica
80

. 

O valor irónico da sátira oscila muito mais que o da paródia. A sátira é uma crítica 

que atinge de uma forma mais geral uma sociedade, um povo, ou um determinado 

costume e faz com que todos os que a reconhecem se identifiquem com ela de alguma 

maneira, enquanto a paródia é mais específica, refere-se a determinada obra ou 

determinada pessoa. Por causa deste auto-reconhecimento é que se perde valor cómico, 

pois é muito mais fácil rirmo-nos daquilo que nos é alheio e distante do que de nós 

mesmos. A distância entre o receptor da mensagem irónica e o referente é o que 

acrescenta a comicidade, mas a distância não pode ser tão grande que o receptor não 

reconheça o referente (porque isso também impossibilitaria a leitura da ironia), têm de 

ser uma distância em que o sujeito percebe o que se passa mas não faz parte do grupo 

visado. Podemos simplificar, dizendo que a sátira tem o objectivo de criticar, e a 

paródia tem o objectivo de troçar. A sátira refere-se a questões mais políticas e sociais, a 

paródia é mais específica em relação a uma obra ou um autor.  

Talvez a forma mais comum de representar algo e comunicar uma mensagem 

satírica ou paródica seja por via da caricatura. Podemos definir a caricatura, como a 

representação (imagem ou descrição), de algo ou de alguém, cujas características 

principais foram exageradas de forma a exaltar defeitos ou qualidades. Que ao mesmo 

tempo que representa de uma forma distorcida, ou subvertida da realidade, faz destaque 

                                                 

80
“A paródia repete, assim, um trabalho prévio de representação, criticando-o, enquanto a sátira se baseia 

directamente na realidade, captada nos costumes nos preconceitos e outros usos, caricaturando-a. A 

primeira, imita para criticar, a segunda critica, mordazmente, representando caricaturalmente e 

pressupondo uma atitude ofensiva, ainda quando dissimulada: o ataque é a sua marca indelével, a 

insatisfação perante o estabelecido, a sua mola básica” MORGADO, Paulo. Op. Cit., p. 75. 
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às características mais marcantes, facilitando o reconhecimento da vítima
81

, e que pode 

eventualmente ridicularizar e provocar a irrisão. Esta recriação alterada da mensagem, 

pode se aproximar mais da paródia por via do ridículo ou da sátira, por via da crítica. 

Mas tendo como objectivo principal, o de evidenciar os vícios ou defeitos
82

 ao público, 

é sempre essencial que haja uma compreensão dos assuntos referidos/retratados, tal 

como na ironia, é necessário que haja uma conformidade no pensamento entre o emissor 

e o receptor, ou seja uma comunidade discursiva.  

Já referimos algumas obras que podemos identificar simultaneamente pela ironia e 

pelo seu sentido crítico, como as pinturas de Bosh, Arcimboldo, ou William Hogarth. 

Mas todos estes se tratam de casos isolados na História de arte, prodígios na linguagem 

subversiva da ironia. Contudo, no fim do século XIX, e início do Século XX 

começamos a ver uma recorrência muito maior da ironia e da crítica, quando a arte se 

coloca do lado do povo contra os opressores. 

 

 

 

 

 

                                                 

81
 “The weakest features are exaggerated and this serves to unmask the victim. As a whole, the drawing is 

like the model though single features are deliberately changed (Baldinucci, 1681). The result produces a 

comic sensation—comparison being the royal road to the comic [1] —but also it is a likeness more true 

than mere imitation could be. And caricature, showing more of the essential, is truer than reality itself.” 

GOMBRICH, Ernst H.; KRIS, Ernst – “The Principles of Caricature”, in British Journal of Medical 

Psychology. Dezembro 1938, p. 319-42. 
82

 “Creio que um caricaturista não pode deixar de ser político, porque tem de combater erros, prejuízo, 

mentiras, preconceitos, apanhando em flagrante os vícios do seu tempo e os feitos dos que se julgam 

superiores ao vulgo pelos seus elixires de longa vida. A caricatura é um ariete que derruba potentados. É 

uma das formas de coïbir abusos e iniquidades. Os próprios ditadores têm medo do ridículo. O ridículo 

esmaga; o ridículo aniquila. Cair pelo ridículo é a mais inglória das quedas. 

Quantas malfeitorias políticas terá a caricatura evitado? 

A imoralidade é um perigo. Ao cabo de algum tempo tende a tornar-se normal e o público deixa de 

distinguir o bem do mal. A caricatura pode evitá-lo” LIMA, Sebastião de Magalhães; MAGALHÃES, 

Cruz - Rafael Bordalo Pinheiro, Moralizador, Político e Social. Coimbra: Imprensa da Universidade, 

1925, n.pag. 
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A Sátira 

Se as ilustrações humorísticas e as obras em cerâmica de Rafael Bordalo Pinheiro 

(1846-1905) chegaram ao alcance de todos, não foi apenas por serem reproduzidas em 

série, mas por tirarem partido da comunidade discursiva popular, e poderem ser 

interpretadas por qualquer português, independentemente do seu escalão social ou 

intelectual. A sua personagem Zé Povinho, representação caricaturada do povo 

português, nasce em 1875
83

 nas páginas da revista humorística A lanterna mágica,
84

 e 

torna-se o paradigma da personagem tipo português: 

“[...]ele é o cidadão do país liberal, onde há eleições, impostos, opinião 

pública e liberdade de imprensa. Incarnado num rude camponês analfabeto e 

enganado por todos, o Zé Povinho é, todavia, um dispositivo complexo de 

resignação, de contestação e de ameaça cujo valor de uso depressa foi 

compreendido e largamente apropriado, utilizando os seus múltiplos e 

enredados sentidos.” 
85

   

Ao haver uma auto-identificação com o referente caricaturado no Zé Povinho 

(povo português), nasce um misto de cumplicidade e pena, mas também um 

reconhecimento do ridículo. Com esta personagem, Bordalo Pinheiro denúncia certos 

defeitos do povo lusitano, mas também critica os órgãos de poder injustos que 

                                                 

83
  No entanto, so em 1884 é que o Zé Povinho parte para o suporte tridimensional em cerâmica numa 

tentativa de modernizar o artesanato e o enquadrar dentro de uma estética Arts&Crafts da Fábrica de 

Faiança Artística das Caldas da Rainha. 
84

 “Em 12 de Junho de 1875(datado por engano de 19), o numero 5 d’A Lanterna Mágica, Revista 

Ilustrada dos Acontecimentos da Semana, por Gil Vaz (isto é, Guilherme de Azevedo e Guerra Junqueiro, 

autor colectivo de uma peça que fará escândalo e será proibida em 1879, A Viagem à roda da Parvónia), 

publicou um desenho do jovem Rafael Bordalo Pinheiro em que veio à luz uma personagem destinada ao 

mais brilhante destino – imagem e símbolo que seria o povo português. Chamou-se “seu Zé Povinho” e 

começou a vida pagando para a cera de Sant’António. Recebe-lhe a esmola António de Serpa Pimentel, 

ministro da Fazenda do dito santo, que, no seu altar popular, tem as feições do presidente do Conselho 

Antóno Maria Fontes Pereira de Melo, chefe do Partido Regenerador. Ao colo, o Menino tem o rosto do 

rei D. Luís I e a sua coroa. Zé povinho identifica-se pelo nome que lhe corre ao longo das calças 

remendadas, e dá, com sacrifício, os “reais” que não tem.” FRANÇA, José-Augusto - Zé Povinho na 

Obra de Rafael Bordalo Pinheiro 1875/1904. Lisboa: Bertrand, 1975, p. 7. 
85

 SILVA, Raquel Henriques da Silva – “O Zé Povinho de Rafael Bordalo Pinheiro: uma iconologia de 

ambivalência” in Revista de História da Arte. Lisboa, nº3, 2007, p. 237-253. 
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governam. O povo é sempre representado na camada inferior da hierarquia social, e o 

poder que está no topo nunca faz o que é preciso para melhorar a condição da nação. 

A história e a sociedade sempre foram merecedoras de escárnio, e isso é motivo 

da criação de sátiras e paródias artísticas de alguns escultores em Portugal, mais 

preocupados em abordar questões sociais do que temas académicos da escultura.  

A propósito da sátira, o escultor Virgílio Domingues (1932) é, provavelmente, o 

escultor português que mais desenvolveu o seu trabalho em torno da crítica política e 

social, denunciando a decadência dos valores humanos: 

“A escultura de Virgílio Domingues está sempre na fronteira de 

uma narrativa satírica feita com a matéria da memória de um episódio 

que se perdeu ou que se irá inevitavelmente perder na voracidade do 

tempo e que é moldado pelo escultor em recordação, na poética da 

recordação para que não resvale para o esquecimento, para que o seu 

conteúdo não se degrade nas sempre possíveis leituras imediatas 

desviantes do seu significado intemporal.”
86

 

Virgílio Domingues, tem produzido uma vasta obra de pequenas e medias 

esculturas ao longo da sua carreira, que são segura e objectivamente instrumentos de 

sátira ao Poder, com um tratamento de volumes bastante sintético nos pormenores, mas 

também com algum exagero de características fisionómicas que transformam os corpos 

humanos numa caricatura insuflada. Desenvolveu a maior parte das suas obras em 

gesso, poliéster e pedra, e apesar desta última ser sempre o material de eleição final do 

escultor, a produção neste material foi menor por causa do grande investimento 

necessário para a sua execução. 

Em 1975 Virgílio Domingues realiza a obra Conluio, talhada em mármore branco. 

Duas personagens desenvolvem-se a partir de um bloco de base redonda, e confrontam-

se sobre a mesa como se estivessem em reunião. A personagem maior está mais 

aproximada do centro, engravatada, inchada e pesada contando um maço de notas. A 

                                                 

86
 ARAÚJO, Manuel Augusto – “A arte, maior atenta à comédia da vida”, in DOMINGUES, Virgílio 

[et.al] - Os Antimonumentos. Amadora: Galeria Municipal Artur Bual, 2009, p. 14-15. 
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outra personagem mais pequena, é espalmada, de aparência leve e ágil, fuma um 

cachimbo enquanto observa o cúmplice. A personagem pesada é símbolo de poder 

injusto, a personagem leve é símbolo do cúmplice matreiro que se coloca sempre do 

lado mais lucrativo. Ambas as personagens têm o rosto inexpressivo, indiferente à 

situação da mesma forma que representam a indiferença dos poderosos em relação aos 

oprimidos. [Fig.21] 

Na maior parte dos casos, a fórmula da caricatura baseia-se no exagero das 

características que mais queremos manifestar, no entanto em Conluio essa manifestação 

é feita pela redução do que não interessa (as formas anatómicas quase desaparecem, e o 

contorno das figuras torna-se numa linha fluida) isso faz toda a diferença, pois não 

acrescenta conteúdo ridículo, simplesmente apresenta o essencial, o sumário. Se a 

personagem Zé Povinho, recorre a elementos como o chapéu braguês, o colete, a barba e 

a embriaguez, para fazer sempre a mesma figura-tipo do trabalhador português, estas 

novas personagens representam (de um modo mais universal), o outro lado da moeda, o 

patrão e o oportunista, conspirando para seu benefício.  

No Zé Povinho o manguito, é aquilo que assume a sua revolta, nas obras de 

Virgílio Domingues os gestos das mãos das personagens são também aquilo que 

descreve melhor as cenas que estão a acontecer. Ao longo da sua obra, existem algumas 

peças que são de destacar pela captação do gesto do corpo, a partir do gesto e do 

fragmento. A mão como símbolo, representa a acção, a manifestação, o dar e o 

receber
87

, mas nas obras de Virgílio Domingues, a mão é manifestação de poder e de 

acções imperativas, injustas e corruptas. 

A obra A ficha, executada em 1978, em poliéster, é exemplo de fragmento que 

vale pelo todo. Consiste numa estante em forma de semicírculo perpendicular ao chão, 

um perfil redondo como se fosse um sempre-em-pé, que se equilibra com a disposição 

de massas existente. Duas grandes mãos direitas no topo da estante evidenciam a 

existência de duas personagens, uma mão abre espaço entre uma série de cartões, a 

outra mão segura um cartão, contendo uma fotografia do Autor. Quando se imobiliza 
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 CIRLOT, Juan Eduardo – A Dictionary of Symbols. Londres: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1971, p. 

137-138. 
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um gesto, corremos o risco de tornar ambíguo o seu significado. Será que a mão que 

segura o cartão o está a retirar do conjunto, ou estará a colocar no conjunto? E a mão 

que procura entre a série de cartões, estará em busca de algo que não está lá, ou 

simplesmente abre caminho para o cartão que está na outra mão? Independentemente 

destes significados atribuíveis aos gestos, uma coisa é certa, a leitura da obra aponta-nos 

para uma crítica acerca das catalogações que se fazem ao indivíduo pois, não é possível 

identificar o valor de ninguém tendo em conta o seu nome, idade ou fotografia. O 

excessivo volume que o artista confere na anatomia da mão é a metáfora de um corpo 

gigante que agarra uma identidade como se examinasse um insecto no meio de outros 

tantos. [Fig.22] 

Dentro desta exploração do fragmento do gesto que sugere o todo, em 1985, 

Virgílio Domingues realiza a obra Atributos (em poliéster e com base em madeira), uma 

mão que recebe um maço de notas enquanto segura um charuto entre o dedo médio e o 

indicador. A mão aberta que é um símbolo de convite, pedido ou aceitação, está neste 

momento corrompida e o próprio nome da peça ainda torna mais óbvia a intenção crítica 

do Autor. Um atributo é uma faculdade, uma qualidade própria e inerente, mas nesta 

imagem, questiona-se qual o valor que se dá às virtudes, e o valor que se dá aos bens 

materiais e ao capital. O artista denuncia assim a degradação dos valores morais e 

sociais, em detrimento de valores económicos. [Fig.23] 

Na obra de Virgílio Domingues a exploração do fragmento é uma característica 

constante, e que reflecte o seu espirito moderno. Não queremos dizer com isto que não 

exista fragmento na escultura antes da modernidade, mas o conceito de fragmento 

isolado e assumido como um todo, como forma completa e finalizada só aparece com a 

obra de Auguste Rodin (1840-1917). Antes de Rodin o fragmento existe, mas com uma 

função alegórica, (como os bustos), sobre o pretexto dos cultos e da simbologia, ou 

então como cópia de fragmentos da antiguidade clássica.
88

  

                                                 

88
 Muitos escultores após Rodin foram influenciados pelo seu trabalho, como Aristide Maillol(1861-

1944), Henri Matisse (1869-1954), Constantin Brancusi(1876-1957), Gaston Lachaise(1882-1935) e 

Alberto Giacometti (1901-1966).  Cf. ELSEN, Albert E. –The Partial Figure in Modern Sculpture: From 

Rodin to 1969. Baltimore: The Baltimore Museum of Art, 1969. 
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Apesar de haver algum tempo que distancia as obras de Virgílio Domingues e as 

de Auguste Rodin, não podemos deixar de citar a reprodução da mão de Rodin (feita em 

gesso pelos seus assistentes em 1917, algumas semanas antes da sua morte), cuja 

posição é análoga à da obra Atributos, mas que no lugar do maço de notas têm uma 

pequena escultura dum torso feminino. Ao fazer a leitura dessa obra, vemos que a 

delicadeza com que a mão agarra no pequeno modelo sugere a sua contemplação, e 

sendo o modelo uma maquete, simboliza a obra que virá no futuro consoante as 

capacidades criativas do artista, ou seja, consoante os seus verdadeiros atributos. 

[Fig.24] 

Podemos afirmar que a importância do gesto e do movimento sugerido pelo 

fragmento na obra de Virgílio Domingues atinge o potencial máximo na representação 

que este faz das mãos em duas obras, Desconstrução (poliéster) e Ordem de expulsão 

(gesso). É fácil caracterizar estas obras em conjunto, porque apesar de serem 

formalmente diferentes, as suas intenções são as mesmas. O gesto de Desconstrução, é 

o de uma mão, tão gorda que nem sequer é possível deduzir articulações por baixo da 

sua superfície, que bate de forma autoritária numa superfície e, Ordem de expulsão, um 

braço que sai da base e que se torna paralelo ao plano horizontal, e na ponta do braço, a 

mão gorda que aponta. Nesta última peça, se não tivermos o seu título, a sua intenção 

pode ser simplesmente apontar, mas o título só vem reforçar essa ideia que é a expulsão. 

Ambos os gestos são símbolos de um poder autoritário utilizados como expressão de 

raiva. [Fig.25] 

Por último, uma escultura que é importante referir no conjunto pois vai buscar um 

pouco de inspirações a todas as outras, de 1986, Obelisco, em poliéster, consiste num 

corpo humano estilizado, mas de onde o braço direito e a mão direita crescem 

desproporcionalmente em relação ao pequeno indivíduo, que se sustenta então no topo 

do braço esticado. Aquela mão, maciça e pesada, é a reprodução literal da metáfora 

“mão pesada” ou mão de ferro”, aquele que esmaga com indiferença quem está por 

baixo. O obelisco é um monumento que simboliza a ligação aos céus, e que se 

acreditava funcionar como protecção, uma ferramenta que dispersava as nuvens e 
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evitava as tempestades.
89

 Neste caso, o artista subverte ironicamente o significado da 

palavra obelisco, e torna-o precisamente no contrário, o todo poderoso que esmaga 

facilmente todos os outros que devia proteger, mas que é na realidade um ser tão 

insignificante como os outros, que aproveita a sua condição (braço pesado = poder), 

para seu próprio benefício. [Fig.26] 

Estas obras, oferecem-nos recorrentemente a crítica de comportamentos 

considerados incorrectos. Os mesmos vícios que Bosch, Brueghel, ou Hogarth aludiam 

com o desenho e com a pintura, Virgílio Domingues alude recorrendo à escultura, com 

uma linguagem plástica própria, por vezes com a sintetização outras pela desconstrução 

das formas. Aquilo que o artista nos transmite nas suas obras, são críticas aos diferentes 

vícios - em Conluio, e Atributos, denuncia a ganancia/avareza; em Ordem de expulsão, 

e Desconstrução, a ira, a raiva; em Obelisco, o orgulho; nas personagens gordas, a gula 

– e intercala-os para criar as personagens, os momentos, e a mensagem moralizadora 

por detrás da ironia.  

O fragmento é a pista que nos dá a entender o corpo e a sua posição no espaço 

físico e o gesto é a pista que nos permite prever (ou formular hipóteses sobre), aquilo 

que aconteceu ou que vai acontecer no espaço-tempo.
90

 Como já referimos Virgílio 

Domingues tira partido do fragmento para sugerir o gesto que confere a intenção crítica 

às suas esculturas. O escultor António Duarte
91

 tem também algumas obras com a 

mesma atitude satírica, também em pedra, só que no lugar de usar o fragmento, o 

escultor aproveita-se da força visual do material e do bloco, para fazer o gesto.  

Sobre as suas obras de carácter livre, ou seja, obras que não foram encomendadas, 

cujo destino não era participar em nenhum concurso, existem alguns exemplos que 

                                                 

89
 CIRLOT, Op. Cit., p. 238-239. 

90
A propósito do movimento na escultura ver: GALEGO, Rosa; e SANZ, Juan Carlos - Conceptos 

fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid: Ediciones Akal, 2006, p. 103-134. 
91

 António Duarte da Silva Santos (Caldas da Rainha, 31 de Janeiro de 1912 Lisboa, 2 de Março de 1998), 

pode ser considerado sem dúvida uma das figuras mais importantes em termos de criação artística em 

Portugal, e cuja obra se distingue pela execução de retratos encomendados, com várias (mais de uma 

centena), aproximações diferentes que vão desde o académico e naturalista à sintetização e geometrização 

das formas em diversos materiais, pelos estudos de nu que criou ao longo da vida (destaque para a 

escultura Nu Feminino em granito verde, no exterior da Fundação Calouste Gulbenkian), e pelas peças de 

criação livre. 
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concentram em si uma notável herança do humor caldense, que nos fazem lembrar as 

esculturas em cerâmica de Rafael Bordalo Pinheiro. O naturalismo presente na maior 

parte dos seus retratos e monumentos desaparece, para dar lugar à força e 

expressividade do modernismo, e para explorar outros valores morais, sociais e 

artísticos. 

No estudo da sua obra, encontramos muitas vezes uma atitude irónica sobre a 

escultura, e sobre os temas representados. Em muitas das suas esculturas em pedra, em 

particular, naquelas que há uma maior liberdade de exploração das formas 

antropomórficas, as marcas do processo de extracção e transformação da pedra são 

assumidas, respeitando e evidenciando as características próprias do bloco e da pedra 

que o constitui. No entanto é de referir, que apesar da sua atitude moderna, que se afasta 

de cânones e procura antes uma expressividade própria do autor, a técnica clássica que o 

escultor utiliza para a execução das obras (maquete em barro - molde em gesso – 

transladação à pedra) contrasta com as soluções formais assumidamente modernas.
92

 

Uma das suas obras, Arca da indiferença, (1962, mármore de Ruivina), feita para 

servir de pedra tumular do próprio artista, demonstra já um afastamento claro da 

escultura académica, tanto pelo tratamento formal dado às figuras, como pela temática 

desenvolvida (morte do próprio autor). Um grande volume paralelepipédico, no qual 

vários bustos esculpidos com expressões grotescas ocupam a parte de cima, 

empurrando-se uns contra os outros, apontando, fechando as mãos e olhando para todos 

os lados com os olhos esbugalhados característicos da obra do artista.
93

 É irónico o facto 

do termo Arca se referir na realidade a um bloco maciço de pedra, e não a algo vazio, 

cujo enorme volume colocado em cima da sepultura do artista se transforma num marco 

que assinala o fim da vida. Por esta razão, funciona mais como um dólmen do que como 

                                                 

92
“O que poderia levar-nos a supor que se trata de um trabalho em talha directa sobre a pedra, ao jeito de 

Constantin Brancusi (1876-1957) considerado um dos pioneiros da abstracção, evidencia, pelo contrário, 

aqui, como em toda a sua obra, uma sistemática fidelidade ao processo clássico da escultura (traduzido na 

sequência das fases: modelação – moldagem – transladação) como, aliás, o comprovam os estudos 

preparatórios que fez.” TEIXEIRA, José – “Sobre o procedimento introspectivo na escultura em pedra: a 

propósito de monolitismo e auto-representação em António Duarte”, in TEIXEIRA, José [et.al] - António 

Duarte. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 78-125. 
93

 Característica do autor que se pode ver noutras obras como Homem defecando no poder, Nova estrada 

ou na Dança fantástica ou Pré-manguito 
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um túmulo, por não conter um vazio no seu interior destinado ao corpo do falecido. No 

entanto a palavra Arca funciona no sentido figurado porque representa uma caixa que 

contêm vários personagens apertados, ou pode também significar uma arca como a 

embarcação construída por Noé, que continha um casal de cada espécie animal, para as 

salvar do dilúvio universal, e repovoar a terra após o mesmo. [Fig.27] 

O termo Arca confere à leitura da obra alguma ambiguidade de sentidos, mas o 

termo Indiferença pode-nos sugerir a maior das ironias, pois o desejo de conservar a 

identidade
94

 após a morte, recorrendo ao uso de uma escultura tumular, demonstra tudo 

menos indiferença! Mas a que se refere propriamente a Indiferença? À vida? À Morte? 

Às Personagens? 

Por mais difícil que seja a sua coexistência, eles protegem-se, aconchegam-se, 

como se representassem um todo, um povo que morre junto. Os rostos, não são de modo 

algum representativos, mas no entanto apresentam diferentes expressões entre eles, 

indiferença, dor, seriedade, curiosidade ou reflexão como diferentes partes que reunidas 

completam um todo num desespero claustrofóbico. Podemos então, fazer uma analogia 

entre as figuras apertadas dentro do espaço do bloco, com os diferentes acontecimentos 

sucessivos no decorrer do curto espaço-tempo de uma vida. 

A expressão do movimento do gesto na escultura, acontece quando se congela um 

certo momento que nos revela o que vai acontecer de seguida. A obra de António 

Duarte, subverte de certa forma essas noções de movimento em Pré-manguito, gesso de 

1984, onde representa um corpo humano masculino prestes a fazer um manguito, mas 

ainda com o braço esquerdo a passar por cima do outro braço, que está esticado em 

direcção ao chão. O gesto, aqui, é o pré-gesto. As pernas estão descontraídas num 

ligeiro contraposto, mas as mãos - como nas outras esculturas referidas até agora - estão 

num esforço profundo para se manterem fechadas, de tal modo que se conseguem 

distinguir os músculos do braço e antebraço, que conferem a tensão do gesto. A pose da 

                                                 

94
“Não andaremos muito longe da verdade se dissermos que, na Roma antiga, toda a gente, inclusive 

alguns escravos, possuía um local de sepultura (loculus) e que esse local era muitas vezes assinalado por 

uma inscrição. São inúmeras as inscrições funerárias. Continuam a ser numerosas no início da era cristã. 

Significam o desejo de conservar a identidade do túmulo e a memória do desaparecido.” ARÍES, Philippe 

- História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 

Alves, 1977, p. 39. 
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figura é assumidamente provocatória, talvez já esteja à espera do momento inevitável 

em que o gesto vai ser necessário. [Fig.28] 

Em outra obra de cariz satírico, A menina Amélia que mora na Rua do Almada, 

1968, de Clara Menéres, (1943), a escultora utiliza tal como António Duarte o gesso 

(policromado) para representar a figura humana. A escultura é constituída por três 

elementos que consistem na representação de um corpo feminino em três fases 

diferentes do vestir, a primeira, agachada a apertar o soutien, a segunda, num 

contraposto inclinado a colocar as meias de ligas, e a terceira posição, a apanhar o 

cabelo. O nome menina Amélia, é uma metáfora para uma qualquer prostituta da Rua do 

Almada no Porto. Esta escultura, ataca mordazmente a forma como o ser humano (e 

mais em particular a mulher), ainda é tratado como um objecto. Ao criticar algo tão 

triste e vergonhoso, a ironia afasta-se do humor, deixando de ser apenas uma 

provocação, e passando a ser uma chamada de atenção moral e social. [Fig.29] 

Gabriela Couto (1951) tem uma peça particularmente relevante dentro do 

imaginário feminino da sátira, mas partindo para uma maior abstracção formal, na 

medida em que faz uma crítica de costumes portugueses. A escultura Coscuvilheiras, 

consiste na instalação de três paralelepípedos de cores diferentes, cada um com uma 

orelha perpendicular, dobrada de forma a ouvir da melhor maneira possível aquilo que 

não lhes diz respeito, e com uma grelha metálica por baixo, de onde uma coluna de som 

emite murmúrios imperceptíveis uns sobre os outros. Estes três volumes representam o 

cliché das vizinhas velhinhas com os olhos atrás dos estores e com ouvidos nas portas, 

fruto de não terem nada de relevante para fazer, intrometem-se na vida alheia sem 

qualquer noção de respeito pelo indivíduo, e formam uma tertúlia cor-de-rosa numa 

micro escala. Esta obra, faz lembrar uma das peças satíricas feitas por Rafael Bordalo 

Pinheiro na Fabrica de Faiança Artística das Caldas da Rainha, que consistia numa 

orelha, que tinha em cima um letreiro que dizia “As paredes têm ouvidos”, ou seja uma 

interpretação literal do velho provérbio, mas na obra de Gabriela Couto, existe a 

componente sonora que só vem acrescentar mais força à expressão de coscuvilheira. 

Como se não bastasse ouvir o que não lhes diz respeito, ainda partilham essas 

informações como se se tratasse de uma novela. [Fig.30] 
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A Paródia 

A ironia está sempre ao lado da caricatura, pois funciona da mesma maneira: 

transmite uma informação falsa com o objectivo de ser descodificada para a informação 

verdadeira. Já referimos o exagero e a redução, como as fórmulas mais utilizadas para 

evidenciar aquilo que queremos transmitir
95

 mas, não podemos deixar de referir 

também, a metáfora/alegoria, a personificação e o paradoxo. Contudo, estes tropos 

usados para fazer caricatura, têm tendência para se aproximarem mais da paródia do que 

da sátira, por via da ridicularização, e da zombaria directa, em vez da crítica. 

“A paródia é uma das formas mais importantes da moderna-

reflexividade; é uma forma de discurso interartístico. Basta pensarmos na 

obra de romancistas como Italo Calvino ou John Fowles para vermos a 

formulação mais aberta e explícita da sua natureza e função na ficção. Mas 

a paródia é igualmente importante noutras formas de arte: A Traição das 

Imagens ou Isto não é um Cachimbo (ceci n’est pas une Pipe), de 

Magritte, é, entre outras coisas, uma paródia à forma emblemática 

medieval e barroca – a imagem, título e mote, contudo, não tendem para a 

sua habitual totalidade harmoniosa de sentido”
 96

 

A paródia é uma imitação mas, que não caminha para se tornar uma cópia. Ela 

transforma ou recria certas ideias, e dá-nos a entender uma nova versão, uma realidade 

paralela com alguns pontos em comum (que dão a entender o referente ao observador). 

Na chamada idade do ouro da Escultura Portuguesa decorrida durante o Estado 

Novo,
97

 alguns artistas tiveram a sorte de trabalhar em encomendas públicas, mas muito 

poucos conseguiam desenvolver a sua obra pessoal fora desta conjuntura. A partir da 

                                                 

95
 No desenho, na pintura e na escultura, podemos aplicar estes mecanismos do discurso irónico, da 

mesma maneira que os aplicamos na literatura ou no teatro na recriação de personagens, de ambientes ou 

de momentos. 
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 HUTCHEON, Linda – Uma Teoria da Paródia – Ensinamentos das Formas de Arte do Séc. XX. 

Lisboa: Edições 70. 1985 
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Em 1949, António Ferro afirma em discurso: “Mas ninguém pode ter dúvidas sobre o esplendor da 

escultura portuguesa que vive a sua idade de ouro.” Apud DIAS, Fernando Rosa – “Memórias da arte 

pública em Portugal no século XX (1945-1975) – Entre a retórica e a elipse”, in O Chiado, a Baixa e a 

esfera pública. Lisboa, 2011, p. 129-138. 
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segunda metade do século XX, com a instabilidade do regime político e a falta de 

encomenda, notamos que os artistas e consequentemente as suas obras se começaram a 

desenvolver noutros caminhos, formal e conceptualmente, por vezes recorrendo à 

paródia, como forma de crítica. 

Emília Nadal (1938), aproveita-se das formas pré-concebidas de embalagens de 

supermercado e do fácil reconhecimento que estas têm por parte do observador, para 

criar uma série de esculturas que criticam a sociedade de consumo de forma paródica. 

Slogan’s, (1978) consiste na instalação de seis latas de formato cilíndrico dispostas em 

pirâmide, em que cada lata está coberta com um invólucro onde a palavra slogan’s 

aparece escrita repetida em diferentes fontes, cores e tamanhos, numa paródia à 

imposição de consumo sobre os cidadãos numa sociedade materialista. A disposição das 

latas é uma referência clara às pirâmides de produtos que se vêm em qualquer 

supermercado, mas os Slogan’s tanto podem ser marca, produto ou slogan, mas o que 

importa isso, quando as palavras escritas por fora da embalagem vendem mais do que o 

seu conteúdo?  

Outra obra de Emília Nadal, Esposa Ideal, consiste também numa lata cilíndrica, 

com a foto de uma mulher loira, de olhar submisso, em que várias legendas se sobrepõe, 

para nos explicar o produto: “A Esposa Ideal”, “preparação instantânea”, “liofilizada”, 

“pronta a usar”. Esta paródia aos produtos de supermercado é crítica do consumismo, do 

imediatismo, e pelo produto oferecido - “A Esposa Ideal” – da expectativa imposta na 

mulher por parte da sociedade. O humor acontece no paradoxo, neste caso a 

impossibilidade de liofilizar um ser humano, coloca-lo numa lata, para posteriormente o 

recuperar desse estado desidratado e fazer uso dele, mas a ironia reside numa metáfora 

profundamente mordaz, paralela ao desejo e à realização pessoal por via da posse, 

comum numa sociedade disfuncional.
98

 [Fig.31] 

Ainda dentro da série de “embalagens para produtos naturais imaginários e 

liofilizados”, em 1979 apresenta Skop, uma grande caixa paralelepipédica semelhante 

aos detergentes em pó vendidos aos milhões em caixas de cartão. Mas esta grande caixa 

contém “detergente ideológico for brainwash”/ “para todos os programas de lavagem ao 
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cérebro”, numa crítica da cultura massificada, fortemente influenciada pelos média. A 

paródia aqui está contida em dois momentos, primeiro no nome da obra que é uma 

subversão do nome de outro detergente, e segundo, na interpretação literal da metáfora 

“Lavagem ao cérebro”. A crítica refere-se acima de tudo aos meios de comunicação e à 

publicidade política e comercial.
99

 [Fig.32] 

Esteticamente estas peças de Emília Nadal parecem enquadrar-se no estilo da Pop 

Art, juntamente com outras obras referentes a embalagens, como Painted Bronze (1960) 

de Jasper Johns, ou a Brillo Box (1964) de Andy Warhol. Todas estas representações 

partilham uma característica em comum, a paródia na imitação de embalagens. Mas o 

objectivo em cada uma destas obras é diferente: Skop, é a representação de um produto 

imaginário e simultaneamente uma paródia a um produto como metáfora crítica dos 

meios de comunicação e publicitários; Brillo Box consiste na representação mimética de 

um objecto industrial (caixas de cartão), construído em madeira e pintado por Warhol 

até ao ponto de ser indistinguível visualmente do original, numa paródia ao conceito 

clássico de que a arte deve imitar a natureza; Painted Bronze de Johns, apresenta-nos 

uma escultura em bronze, de duas latas de cerveja (Ballantine Ale) sobre uma base 

rectangular, pintadas a óleo, que é uma paródia aos processos de fazer escultura, e 

simultaneamente uma resposta irónica a um boato ouvido pelo artista.
100

 

As obras de António Duarte até agora referidas nos textos anteriores caminham 

muito mais em direcção à sátira, no entanto, este realiza também algumas obras que são 

irrefutavelmente paródias, em que vitimiza (parodia), temas como a história, a escultura, 

mas acima disso tudo, a si próprio.  
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 A paródia é semelhante à de Roland Barthes no seu ensaio sobre sabões e detergentes: “O importante é 

ter sabido disfarçar a função abrasadora do detergente sob a imagem deliciosa de uma substância 

simultaneamente profunda e aérea, que pode reger a ordem molécular do tecido sem o atacar. Euforia que 

não deve, aliás, fazer-nos esquecer que há um plano onde Persil e Omo são algo como isto: o plano do 

trust anglo-holandês Unilever.” BARTHES, Roland – Mitologias. Lisboa: Ed. 70, 1984. p. 41-44 
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parts by moulding, breaking, and then restoring. I was deliberately making it difficult to tell how it was 

made.’” CRICHTON, Michael – Jasper Johns. London: Thames and Hudson. 1977.  
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Entre 1989 e 1992, podemos ver que António Duarte dedicou mais lugar na sua 

pesquisa escultórica ao campo do auto-retrato, e as suas possíveis variações. Primeiro 

Homo-Falus (cimento, 1989), depois Auto-retrato com gesto obsceno (gesso, 1991)
101

, 

e  por consequência destes, uma série de quatro auto-retratos (1991-1992) onde agarra 

na iconografia de personalidades ilustres, numa alusão à história de Portugal e se 

representa caricaturado e mascarado.
 102

 

Ao analisarmos os tropos nesta série de auto-retratos percebemos diferentes 

formas que o escultor utilizou dentro de uma linguagem irónica. As figuras, cortadas um 

pouco acima da cintura, contêm os detalhes do rosto de uma forma tão simplificada, que 

os olhos deixam de existir, e passam a ser apenas delineados pela reentrância das 

órbitas,
103

 onde as rugas de expressão são quase anuladas (sendo apenas utilizadas na 

arcada supraciliar e no sulco nasolabial). No entanto, existe em simultâneo com a 

redução dos pormenores, o exagero do volume das cabeças, que crescem em 

desproporção com o resto do corpo, chegando a ser maiores do que o tronco. [Fig.33] 

Começando pela primeira escultura, D. Afonso Henriques, (pedra lioz), numa 

abordagem simbólica mas concisa, o escultor coloca a cruz por baixo do braço esquerdo 

do rei, e opondo-se a esse símbolo santo, uma espada que parece um brinquedo de 

criança encostada no ombro direito. Os volumes da cara, da barba e dos membros 

parecem quase insuflados, e juntamente com a sua pose ligeiramente reclinada, 

desmitifica-se o cognome do rei Conquistador, fazendo com que este transpareça 

alguma simpatia e à vontade para com o espectador. 

À sua direita, está o Infante D. Henrique, (mármore de Ruivina), ilustre político e 

explorador, que o artista representa partindo da iconografia popular, como o chapéu, o 

bigode característico, e as vestes negras, conferidas pelo tom natural do mármore de 
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 Referidas no capítulo seguinte O Obsceno. 
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 “Quando se atravessa o recinto ajardinado do Atelier-Museu António Duarte, nas Caldas da Rainha, 

vêem-se perfilados sobre a direita, quatro das mais insignes personagens históricas: bustos a meio-corpo, 

onde o escultor assume, deliberadamente, a heresia historicista de representar com o seu fácies, D. Afonso 

Henriques, o primeiro rei, fundador da nacionalidade; D. Dinis, o sábio monarca e trovador (eleito como 

paradigma de governação por Oliveira Martins); Camões, o maior poeta luso e D. Henrique o descobridor 

de novos mundos.” TEIXEIRA, José – “A imagem do Infante.”, in Arte teoria. Lisboa, Nº11, 2008, p. 

179-197. 
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Ruivina. Contudo, existe uma forte intenção no cruzamento dos braços e no profundo 

vinco no músculo supraciliar, que é totalmente inversa à imagem original que se tem do 

Infante visionário, pois este Infante demonstra-se extremamente aborrecido com o 

mundo à sua volta, e que com um gesto de braços cruzados, irresoluto, anuncia uma 

grande falta de interesse pelo que o rodeia, como se recusasse a participar em qualquer 

tipo de acontecimento próximo. Funciona como uma provocação, uma aproximação do 

carácter heróico ao carácter humano, numa forma de dizer que está farto de tudo.  

Logo a seguir, D. Sebastião
104

, (mármore de Viana), aparece representado de 

coroa, com um bigode jovial, que quase passa despercebido, com a grande cabeça 

inclinada para baixo, concentrado a tocar uma pequena guitarra portuguesa. Após o 

desaparecimento do jovem rei D. Sebastião (1554-1578), que não tinha deixado 

descendência, e também de muitos outros membros ilustres da nobreza portuguesa na 

derrota da batalha de Alcácer-Quibir, deu-se uma crise de sucessão ao trono em 

Portugal (1578-80), e que terminou com Filipe II de Espanha (I de Portugal), a tomar  

posse, e com Portugal a perder a sua independência. Do descontentamento sentido em 

Portugal, nasceu o Sebastianismo, a esperança de que o rei desaparecido em combate, 

irá voltar um dia como um messias, e tomará novamente o controlo político do País, 

servindo os seus interesses, e não os externos. A ironia presente em D. Sebastião 

aparece como no Infante D. Henrique, ou seja, a partir de uma atitude contraditória ao 

suposto: o rei que olhava em frente, motivado em ir para o campo de batalha, aparece 

agora a olhar para baixo, meditando com o seu instrumento. A guitarra portuguesa não 

faz parte propriamente da iconografia comum de D. Sebastião, no entanto, faz alusão ao 

fado
105

 (também um ícone cultural de Portugal), e consequentemente com os 

sentimentos expressos nessa música, como a tristeza, a dor e a saudade, sentimentos 
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 Anteriormente a personagem representada foi confundida como D. Dinis pela sua iconografia. No 

entanto, o prof. Filipe Duarte Santos, filho do escultor, veio a afirmar que o seu pai se referia a esta peça 

como D. Sebastião. Faz sentido pela importância da personagem ao conjunto, e por aquilo que esta 

representa histórica e simbolicamente para o povo lusitano. Cf. TEIXEIRA, José – “Sobre o 

procedimento introspectivo na escultura em pedra: a propósito de monolitismo e auto-representação em 

António Duarte”, in TEIXEIRA, José [et.al] - António Duarte. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013, p. 
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Desejado, por ser o herdeiro da Dinastia de Avis que asseguraria a coroa Portuguesa,  e depois do seu 

desaparecimento, cognominado de O Encoberto, ou O Adormecido, que voltaria para Portugal, e levá-lo-

ia ao triunfo. 
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semelhantes aos sentidos após o desaparecimento (e provavelmente a morte) de D. 

Sebastião, a perda da independência, e também de todas as relações favoráveis entre 

Portugal e Marrocos, caso a batalha tivesse sido ganha. Parece que D. Sebastião é aqui 

retratado pós Alcácer-Quibir, lamentando-se sobre a saudade e sobre o destino incerto 

do seu país. 

Por último, nesta série de paródias, o maior poeta português, Camões, (mármore 

de Trigaches), é retratado de uma maneira que o escultor troça deliberadamente com o 

herói, mas ao mesmo tempo lhe confere o carácter visionário que este tinha. Com a mão 

e braço esquerdo, Camões agarra “Os Lusíadas”, e com a mão direita, faz uma forma de 

canudo e encosta ao seu olho direito (ironicamente o seu olho cego), de forma a 

observar o horizonte pelo seu binóculo.  

Presencia-se a ironia na subversão da relação entre o escultor e o herói 

homenageado, da mesma forma que em 1589 quatro estudantes de Évora fizeram uma 

paródia ao primeiro canto dos lusíadas
106

, e o transformaram numa ode à borracheira 

(embriaguez), subvertendo então a relação entre o poeta amador e a obra prima da 

poesia Portuguesa. No entanto, tanto uma como outra, apesar de serem paródias, o seu 

objectivo não é criticar (muito menos ofender), mas sim o de aproveitar uma história já 

existente, e reinventá-la recorrendo a tropos que a tornam cómica.  

O carácter jocoso presente, consiste em ironias simbólicas, pelos gestos e poses, 

mas mais profundamente, nos próprios valores da escultura. Apesar das personagens 

retratadas serem todas diferentes, a intenção provocativa é igual, e as questões também. 

O artista mascara-se tal e qual como uma criança se mascara de Super-Herói no 

carnaval, e talvez as personalidades Históricas Portuguesas sejam os Heróis que o autor 

mais tenciona encarnar, no entanto, foge intencionalmente à proporção clássica da 

representação do herói (em que a cabeça representa um oitavo da altura total do 

homem), e aumenta a cabeça até esta ser quase um terço da altura total, tal e qual uma 

caricatura, tornando a imagem numa composição ridícula.  
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Para além das proporções que fogem de qualquer cânone, os próprios temas de 

retrato e auto-retrato são questionados: a sua função deve ser a de representar física ou 

psicologicamente
107

, mas aqui, aparece apenas uma estilização do rosto, (semelhante a 

Auto-retrato com gesto obsceno, 1990), e tudo o resto são símbolos referentes a outros, 

e gestos antagónicos e provocativos que questionam a sua própria existência. A ironia 

acontece novamente na autodestruição da narrativa. Facilmente reconhecemos os 

símbolos que nos remetem para as personagens retratadas, mas que afinal não passam 

de farsas do artista! Esta transformação dá-se recorrendo ao disfarce, cujo objectivo não 

é dissimular, mas sim evidenciar ambas as personagens (disfarce e disfarçado). A 

escultura de António Duarte consiste em gestos prestes a acontecerem ou gestos que só 

em si sugerem já uma ausência de movimento, símbolos que se contradizem e heróis 

tornados humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

107
 E sendo uma caricatura, ainda mais forte devia ser a intenção de representar certas especificidades do 
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Imagens – Cap. III 

 

 

 
Fig.21 Virgílio Domingues, Conluio, 1975. 

Mármore, 48x66,5x43,5 cm, Centro de Arte Moderna, Lisboa. 

 

 

 

 

 

 
Fig.22 Virgílio Domingues, A ficha, 1978. 

Poliéster, 48x70x38 cm, Câmara Municipal, Setúbal. 
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Fig.23 Virgílio Domingues, Atributos, 1985. 

Poliéster e Madeira,30x40x48 cm, Câmara Municipal, Setúbal. 

 

 

 
Fig.24 Auguste Rodin, Hand of Rodin holding a torso, 1917. 

 Gesso, 15.9x22.9x9.5 cm, Rodin Museum, North Gallery, Philadelphia. 
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Fig.25 Virgílio Domingues, Desconstrução, 1990. 

Poliéster, 49x80x43 cm, Câmara Municipal, Setúbal. 

 

 
Fig.26 Virgílio Domingues, Obelisco, 1986. Poliéster, 63x45x30 cm, Câmara 

Municipal, Setúbal. 
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Fig.27 António Duarte, Arca da indiferença, 1968. Mármore Ruivina, 

105x190x60 cm, Atelier Museu António Duarte, Caldas da Rainha. 

 

 
Fig.28 António Duarte, Pré-Manguito, 1984.  

Gesso, AMAD, Caldas da Rainha 
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Fig.29 Clara Menéres, A menina Amélia que mora na Rua do Almada,1968. 

Três peças em gesso policromado, 100x100x100 cm, 160x100x100 cm, 

175x100x100 cm, Museu Municipal Amadeo de Sousa-Cardoso, Amarante. 

 
Fig.30 Gabriela Couto, Cuscuvilheiras, 1984. Poliéster, ferro e som, 

167x205x170 cm. 
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Fig.31 Emília Nadal, A esposa ideal, 1977, col. da Artista 

 

 
Fig.32 Emília Nadal, Skop,1979. Madeira pintada, 240x150x60 cm, CAM, 

Lisboa. 
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Fig 33 António Duarte, série de auto-retratos alusivos a personagens 

importantes da história de Portugal. Da esquerda para a direita: 

Camões, 1991, Mármore de Trigaches, 100x60x55 cm; 

D. Sebastião, 1992, Mármore de Viana, 100x52x55 cm; 

Infante D.Henrique, 1991. Mármore Ruivina, 100x 68x48 cm; 

D. Afonso Henriques, 1991. Pedra Lioz,100x60x35 cm, 

AMAD, Caldas da Rainha 
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IV. IRONIA E OBSCENO 
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Acepções de Obsceno 

 

Obsceno é aquilo que chamamos ao que acontece “fora de cena”, longe da 

percepção, e definido a partir de normas pré-estabelecidas por um conjunto de 

indivíduos. Algo que uma sociedade pode considerar como obsceno, pode ser aceite e 

incentivado noutra sociedade. O obsceno aparece sobre muitos outros nomes, como o 

perverso, o lascivo, o indecente, o imundo, o imoral ou o impúdico, mas a reacção 

perante estes é semelhante, provem do desconsentimento, de não querer encarar ou fazer 

parte na situação. Aquilo que cada um pode considerar obsceno é fruto do universo 

pessoal, das relações criadas com os outros e do momento em questão. Socialmente, o 

obsceno pode aparecer com a demonstração íntima, privada, como a sexualidade ou as 

necessidades fisiológicas, mas também com a ofensa e a violência. O que acontece em 

ambos é a invasão do espaço pessoal (físico ou psicológico) do grupo ou do indivíduo 

de uma forma inesperada, de uma forma que vai contra as normas pré-estabelecidas. Na 

sociedade ocidental conseguimos identificar três formas principais de obsceno, o 

obsceno pela sexualidade (erotismo, assédio, exibicionismo), o obsceno pela violência 

(sangue, guerra, morte), e o obsceno pela sujidade ou repugnância (excremento, 

putrefacção, nojo), conceitos de obsceno que se podem misturar entre si.  

O que coincide entre a ironia e o obsceno é a transgressão, o inesperado, mas 

desta vez focando-se em cenários muito mais íntimos. Não é possível dizer quando 

nasceu o conceito do obsceno, mas o conceito de indecência têm de ser tão antigo como 

o conceito de inocência, sendo que um representa a falta do outro. Aquilo que hoje 

consideramos como indecente não corresponde necessariamente às noções de outros 

tempos, sociedades, ou culturas, o que é considerado indecente num momento, pode ser 

vulgarizado até ao ponto de perder o carácter inesperado, em que deixa de ser obsceno, 

tal como o que hoje é um acto normal pode vir a ser considerado como obsceno no 

futuro. O século XX na cultura ocidental é talvez (até agora) o maior exemplo disso. 

Ainda que influenciadas por dogmas religiosos ou tabus sociais, as normas vão-se 

alterando, e o que antes era considerado disparate, pode hoje ser chamado de bom gosto. 

A rejeição do corpo e o pensamento iconoclasta por parte da igreja, ainda se reflecte nas 
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nossas normas sociais, e tudo o que possa incitar a pensamentos sexuais corre o risco de 

ser considerado obsceno.  

Muitas obras de arte pré-históricas são alusivas à fertilidade, como as pequenas 

figurinhas femininas do paleolítico superior, a Vénus de Lespugne ou a Vénus de 

Willendorf.
108

 Mas apesar da alusão sexual que as obras fazem, nada disto pode ser 

visto como um comportamento obsceno, visto que faz alusão à necessidade primordial 

de reprodução que dá continuidade a uma espécie. Tal como isto, as diversas 

representações de deuses da fertilidade como Min (Deus egípcio da fertilidade) Priapus 

(Deus grego da fertilidade), Dionísio, Eros ou Afrodite, não podem ser consideradas 

obscenas, pois eram feitas num contexto ilustrativo, e alusivo à vida. Existem também 

várias peças de carácter erótico feitas pelas civilizações grega e romana (como nos 

vestígios encontrados de Herculano e Pompeia), antes da oficialização do cristianismo, 

mo pratos ou potes cerâmicos ilustrados, objectos decorativos como tintinábulos 

fálicos,
109

 frescos ou esculturas, que representam cenas tanto heterossexuais como 

homossexuais, e que nos levam a acreditar numa sociedade sem qualquer tipo de 

repressão sexual.
110

 

 Quando o Cristianismo se tornou a religião oficial do império Romano, no século 

IV, é que a relação entre a arte e sexualidade começou a ser suprimida. O sucesso do 

cristianismo, foi o que levou à transformação da moral ocidental e que repercutindo-se 

na arte, a afastou da representação erótica. A igreja expurga qualquer tipo de intenção 

lasciva, no entanto a representação de violência continuou a ser recorrentemente 

                                                 

108
 “Os mais antigos espécimes da actividade artística remontam ao paleolítico superior, isto é, há cerca de 

40 mil anos, […] Consistem em algumas gravuras, desenhos, pinturas rupestres e numa dezena de 

estatuetas encontradas numa extensa área da Eurásia” BAZIN, Germain – História da arte: da pré-

história aos nossos dias. 3ª ed. Venda Nova: Bertrand, 1992, p. 15-18. 
109

 O tintinabulum fálico, era um sino/campainha/espanta-espíritos de forma de genital masculino em 

bronze, apresentado com asas, patas e cauda do século I A.C. que se acreditava dar protecção e boa sorte 

às casas. Cf. JOHNS, Catherine - Sex or symbol: Erotic images of Greece and Rome. London: Collonade 

Books, 1982. 
110

 “Obviously linked to the Dyonisiac scenes on vases are those where no religious allusion seems to be 

intended, and wich show erotic scenes of the greatest frankness; for example, heterosexual and 

homosexual encounters often adorns the centre medallion or border of a cup. These subjscts serve as a 

reminder of the fact that the Greeks of the archaic and early classical periods seem to have had little 

feeling of guilt about any form of sexual activity.” LUCIE-SMITH, Lucie – Sexuality in Western Art. 

London: Thames and Hudson, 1995, p. 20-22. 
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utilizada, para explicar os mais variados acontecimentos, desde as passagens da bíblia, 

até acontecimentos históricos. Como a Igreja Católica foi o principal encomendador das 

artes durante a era medieval, são muito poucas as representações de nudez, e quando as 

há, ou o contexto das personagens é de inocência e pureza (como nas cenas de Adão e 

Eva, mas que após terem comido o fruto proibido já aparecem com uma folha de 

figueira a tapar os órgãos genitais), ou então alusivo ao pecado, ao demónio e ao 

inferno.  

Apenas no renascimento com a redescoberta do conhecimento clássico, da 

mitologia e da ciência, é que as artes começaram a recuperar a representação mimética, 

valorizando o corpo humano como objecto de estudo artístico. No contexto do 

renascimento português, o pintor e teórico Francisco de Holanda teve a oportunidade de 

explorar a arte que se produzia então em Roma, chegando a privar com Miguel Ângelo, 

abrindo a porta para a exploração do corpo. No entanto, o contributo teórico de 

Francisco de Holanda não teve a aceitação nem o desenvolvimento certo em Portugal.
111

 

Devido ao Concilio de Trento (1545-1563) e às suas imposições de retirar qualquer 

imagem que pudesse ser interpretada ou alusiva ao desejo carnal, a arte portuguesa 

manifestou-se de forma muito púdica pelo menos até ao Século XIX.
112
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 Cf. DESWARTE, Sylvie – Ideias e Imagens em Portugal na época dos Descobrimentos: Francisco de 

Holanda e a Teoria da Arte. Lisboa: Difel, 1992. 
112

DUARTE, Eduardo – “O Nu no Romantismo e no Naturalismo Português”, in Arte & Eros. Lisboa, 

2009, p. 140-149. 
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O Escatológico e o Erótico na Escultura do Século XX  

Se o século XX foi o século da ironia na arte, foi sem dúvida também o século do 

obsceno na arte, altamente influenciado por mudanças sociais e políticas no mundo 

ocidental. Conseguimos perceber a mudança da mentalidade em relação à sexualidade, 

como uma bola de neve em constante crescimento, começando em obras como as de 

Marquês de Sade (1740-1815)
113

, desenvolvendo-se com a psicanalise e as reflexões 

sobre o subconsciente de Sigmund Freud (1856-1939), e culminando no século XX, 

com a revolução sexual, entre os anos 60 e 80.
114

  

Fontaine (Fonte) de 1917, provavelmente a mais famosa obra de Duchamp, não é 

particularmente ofensiva, mas é sem dúvida provocatória, de tal modo, que a sua 

participação na Primeira Exposição da Sociedade dos Independentes de Nova Iorque foi 

“suprimida”
115

. A atitude de apresentar um urinol como obra de arte foi considerada 

como indecente (ou obscena), não só pela referência ao acto de urinar, mas também pela 

subversão aos padrões artísticos do início do século XX com a apresentação do conceito 

obra de arte sob a forma de readymade.  

Marcel Duchamp conseguiu com a Fonte algo que poucos artistas conseguiram, 

ou seja, transformar o sentido de um objecto ligado à sujidade (urinol), para um objecto 

de purificação (fonte). Tal como inverteu a posição do objecto, inverteu também as suas 

funções e o seu significado.  

                                                 

113
 Les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage (1785). 

114
 O período da revolução sexual, acontece na sociedade ocidental entre as décadas de 60 e 80, quando 

começam a ser melhor aceites certos comportamentos sexuais, como o sexo pré-matrimonial, a 

homossexualidade. Coincide também a distribuição da pílula contraceptiva, a geração beat, e o 

movimento hippie. Essa abertura da mentalidade em relação à exploração da sexualidade, revela-se em   

obras como as de Wilhelm Reich (1897-1957) A Revolução Sexual (1936), Alfred Kinsey (1894-1956) 

Comportamento Sexual no Humano Masculino e Comportamento Sexual no Humano Feminino (1948 e 

1956 respectivamente), Georges Bataille (1897-1962) O Erotismo (1957), ou Michael Foucault (1926-

1984) A História da Sexualidade (1976-84). 
115

 “[…]apresentou na primeira exposição um urinol de porcelana intitulado Fonte, assinado R. Mutt, 

que foi recusado. 

- Não recusado. Não se podia recusar uma obra nos independentes. 

- Digamos que ela não foi admitida. 

- Foi simplesmente suprimida. Eu estava no júri, mas não fui consultado, porque os jurados não sabiam 

que fora eu que havia enviado” CABANNE, Pierre - Engenheiro do tempo perdido: entrevistas com 

Marcel Duchamp. Lisboa: Assírio e Alvim, 1990, p. 47. 
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Quando associada ao dejecto, a ironia corre um grande risco de ser considerada 

obscena. A mais famosa obra de Piero Manzoni (1933-1963), Merda d’artista, consiste 

numa série de 90 latas numeradas e assinadas, contendo uma porção de 30 gramas de 

fezes do artista. Enquanto a Fonte de Duchamp, é um objecto pré-existente no qual o 

artista apenas modificou a posição, Merda d’artista de Manzoni é um objecto 

intimamente ligado ao autor pela concepção. A subversão irónica das convenções 

sociais e artísticas em ambas as obras só pode ter o intuito de provocar, e de se 

enquadrar dentro dos limites do obsceno repugnante. A questão primordial mantem-se: 

Quando podemos considerar que algo se tornou uma obra de arte?  

Em 1967, António Duarte realiza um obra cuja tema explorado é também o 

processo escatológico. A expressão conferida pelo tratamento da pedra, o material mais 

característico da sua obra, faz-nos lembrar a sua obra de 1962 Arca da Indiferença, onde 

são bem visíveis e assumidas as marcas do ponteiro e do escopro dentado. Homem 

defecando no poder, em mármore de Trigaches representa uma figura masculina, 

despida, agachada em cima de uma cadeira, concentrada na eminente evacuação de 

matérias fecais. A cadeira representa o símbolo do poder, como se fosse um trono,
116

 

mas a acção da figura despreza esse mesmo estatuto de soberania conferido pelo 

objecto. Existe um nivelamento das formas que constituem a anatomia do pequeno 

homem, em excepção do rosto onde a expressão é um pouco mais séria - os olhos 

exageradamente salientes, o músculo supraciliar contraído e os lábios comprimidos – 

demonstrando o esforço própria da acção que representa. [Fig.34] 

Resta apenas uma pequena dúvida na leitura da obra: Será que o homem 

representa um plebeu manifestante contra opressão, ou um líder soberano que não 

consegue cumprir os seus encargos? A ausência de símbolos como um ceptro ou uma 

coroa e a nudez da figura apontam-nos para a primeira opção, uma sinédoque, um 

homem que se apresenta em lugar de todos os homens. Mas indiferente a isso, a 

combinação dos dois elementos, homem e trono, mais a subversão da interacção 

esperada entre estes, transforma-se sempre num alerta social, numa crítica mordazmente 
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 “SILLA. Por su analogía con el trono, su significacíon simbólica es de autoridad, descanso, soberania” 

PÉREZ-RIOJA, José António – Diccionario de simbolos y mitos: Las ciencias y las artes en su expresion 

figurada. Madrid: Editorial Tecnos, 1971. 
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direccionada ao opressor. Podemos então claramente definir que a ironia, é proveniente 

da surpresa no contraste entre a simbologia dos elementos.
117

  

Neste mesmo contexto, a obra de Claes Oldenburg, Soft Toilet de 1966, costura 

pedaços de vinil até recriar a forma de uma sanita com o devido autoclismo. Mas a 

natureza do material escolhido, confere à escultura uma aparência disforme e mole, 

afectada pela gravidade e criando rugas na superfície, dando-lhe um ar frouxo e 

impotente. 

A escultura do século XX está repleta de alusões ao excremento, principalmente 

pelo seu valor simbólico e metafórico de conotação negativa, mas também como uma 

forma de provocar os próprios cânones artísticos e que muitas vezes questionou os 

limites da obra de arte. No entanto, é interessante como o excremento está associado 

quase sempre a conotações negativas, quando na verdade o seu papel é fundamental 

para a vida do ecossistema, na medida em que aquilo que se retirou em forma de 

alimento pode ser devolvido à natureza e que, com a decomposição será reabsorvido 

pela terra e pelas plantas para criar o oxigénio que sustenta toda a vida. 

Tal como o excremento é essencial ao funcionamento dos sistemas, também a 

sexualidade é uma componente fundamental para a continuidade e para o bem-estar da 

espécie humana. Pela sucessão dos acontecimentos históricos e pela transformação da 

sociedade no século XX, o homem cada vez mais aceita as suas necessidades sexuais 

com naturalidade. Mas foi um longo caminho percorrido, no qual a arte certamente 

também teve o seu papel. 

 Em 1866, a pintura de Gustav Courbet, L’origine du monde, ignora o pudor 

sexual ao apresentar o torso despido de uma mulher deitada, referindo explicitamente o 

órgão sexual como a origem do mundo. O rosto, os braços e as pernas encontram-se 

para lá dos limites da pintura, e esta exclusão dos elementos do corpo só reforça a 

imagem, atribuindo poderes de atração aquela grande mancha púbica central. A 

mensagem que dá o nome à peça é simples e verdadeira, refere-se à realidade universal 

                                                 

117
 “Resumindo, para que algo faça rir é necessária a surpresa, e a surpresa ocorre, dito em termos 

simplistas, quando fazemos ou dizemos algo que ninguém estava à espera. Algo que ninguém estava à 

espera naquele espaço – naquele contexto (contexto semântico) – e naquele tempo – naquele momento“ 

MORGADO, Op. Cit., p. 227. 
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e incontestável de todo o ser humano, e que para o artista representava o verdadeiro 

papel da arte.
118

 Se dois anos antes, o Salão de 1864 recusou a exposição da sua tela de 

tema mitológico, Vénus et Psyché por “indecência”, nunca aceitaria uma peça como 

L’origine du monde, e facto é que esta pintura e Le Sommeil (O Dormir), foram 

encomendadas por um coleccionador privado.
119

  

A exploração do corpo e do fragmento na obra de Rodin, também abriu o caminho 

para a modernidade, e forneceu uma nova perspectiva perante o corpo como objecto de 

estudo. Na sua escultura Iris, Messagère des Dieux (Mensageira dos Deuses) de 1890, 

apresenta um corpo feminino decapitado e sem o braço esquerdo, de pernas abertas 

expondo o órgão sexual, tocando com a mão direita na ponta do pé do mesmo lado, que 

foi proposta para integrar num monumento a Victor Hugo. 

O carácter pessoal e afirmativo em que a arte se manifestou, permitiu explorar 

criativamente campos temáticos nunca antes abordados livremente. Como já 

mencionamos anteriormente, as noções de obsceno não são conceitos universais, elas 

são moldadas pelos hábitos e pelas regras de cada sociedade.  

A obra Princess X (1916), de Constantin Brancusi (1876-1957), consiste na 

abstracção de um busto feminino mas, pela sua afinidade formal com o falo masculino, 

foi motivo de polémica na exposição dos independentes de Nova Iorque em 1917 e 

Paris em 1920. Brancusi assume-se como inocente, perante a possível associação feita 

entre a escultura e um falo, 
120

 e que tal semelhança entre as formas é mera coincidência 

do seu processo
121

.  

                                                 

118
 Conforme citado do Manifesto Realista de Gustave Courbet de 1855: “To be able to translate the 

customs, the ideas, the appearance of my epoch according to my own appreciation of it, [to be not only a 

painter but a man,] in a word, to create living art, that is my goal.” RUBIN, James H. – Courbet. London: 

Phaidon, 1997.  
119

PATRÌCIO, Catarina – “Ètant donnés: la chute d'eau: le gaz d'éclairege vs l'origine du monde”, in Arte 

& Eros. Lisboa, 2009, p. 128- 139. 
120

 “They’ve tried to find obscene allusions in this polished copper bust, but I myself have never seen 

any.” CHAVE, Anna C. – Constantin Brancusi: Shifting the Bases of Art. London: Yale University Press, 

1993, p. 93-100. 
121

 A sua escultura Torso of a Young Man (1917-22), também parece ser uma alusão ao órgão sexual 

masculino. Representa um torso, composto apenas por três volumes cilíndricos de igual diâmetro, um 

comprido, relativo ao tronco e dois curtos relativos ao início de cada perna. Apesar de ser uma escultura 

de modelo masculino, não existe nenhuma sugestão do órgão sexual, mas tal referência não é necessária, 
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Também as obras Surrealistas e Dadaístas, exploraram a psicologia humana sem 

preconceitos, demonstrando os seus pensamentos e desejos sexuais, conseguindo com 

isso, justificar no estudo artístico aquilo que antes se considerava obsceno
122

, 

questionando e provocando as regras da arte e da sociedade.  

No século XX, a obra de Marcel Duchamp é paradigmática em termos de alusão 

obscena. Em várias obras de Duchamp percebemos claramente a intenção de expor de 

forma subentendida temas que são socialmente reprimidos, que estão fora das regras 

socialmente aceites, e portanto considerados obscenos. A sua exploração do obsceno 

pela escultura aborda várias formas: vemos a sujidade apontada para o exterior no seu 

urinol, Fontaine  de 1917; vemos o erótico em Prière de touchêr(Por favor tocar) de 

1947, Feuille de vigne femelle(Folha de Videira Fêmea) de 1951, e em Coine de 

chasteté(Cunha de Castidade), de 1954; e vemos a morte em Sculpture-morte e 

Torture-Morte, ambas de 1959.  

Na obra Étant Donnés: 1ºla chute d’eau, 2º le gaz d’eclairage, feita entre 1946-

66, Duchamp constrói um cenário de cariz erótico que nos pode relembrar a pintura 

L’origine du Monde de Gustav Courbet
123

. Dois buracos feitos numa porta de madeira 

incitam o espectador a espreitar e deparar-se com um buraco numa parede de tijolos. 

Dentro do buraco vê-se um torso feminino nu, que agarra numa lâmpada a gás na mão 

esquerda. A cara da personagem está em parte tapada com algumas madeixas de cabelo 

loiro, e em parte tapada pela parede de tijolos. O corpo está deitado em cima da 

vegetação seca, e atrás de si vemos uma cascata. Apesar de o observador conseguir 

perceber um afastamento entre os diferentes objectos, da cena, ao ser confinado a 

apenas um ponto de vista, passa a percepcionar as imagens tridimensionais como se 

                                                                                                                                               

quando a própria forma já é naturalmente alusiva ao falo. Tal como Princess X, qualquer alusão sexual 

que Torso of a Young Man(1917-1922), não passa certamente de uma mera coincidência.  
122

 “[…]a Psicanálise de Freud, por seu turno, ensinou-nos que, graças ao mecanismo da sublimação, a 

energia libidinosa pode metamorfosear-se em fonte de toda a criação artística e intelectual. É, nesta 

perspectiva, que o Surrealismo e o Erotismo se conjugam, ao substituir ‘o princípio da realidade’ pelo 

‘princípio do prazer’.” GONÇALVES, Eurico – “O Surrealismo e a Linguagem do Desejo”, in Arte & 

Eros. Lisboa, 2009, p. 120-127. 
123

 É possível que Étant donnés de Duchamp, tenha sido de algum modo influenciada pela obra L’origine 

du monde de Courbet. Sabemos que Jacques Lacan adquiriu a obra em 1954 e que Duchamp a viu pela 

primeira vez em 1958. Cf. PATRÍCIO, Catarina – “Ètant donnés: la chute d'eau: le gaz d'éclairege vs 

l'origine du monde”, in Arte & Eros. Lisboa, 2009, p. 128-138. 



88 

  

 

estivessem representadas no mesmo plano. Pela impossibilidade em atravessar aquela 

porta e circundar os objectos, o espectador nunca consegue compreender totalmente a 

natureza material da imagem
124

. A ambiguidade do significado, das formas, dimensões e 

mecanismos por detrás do cenário, confere-lhe a ironia: Primeiro questiona-se o que 

estará por detrás da porta, depois espreita-se, vê-se a imagem, e muitas novas questões 

aparecem por responder. Qualquer tentativa de acalmar a curiosidade, só a despertará 

ainda mais. Duchamp proporciona a cena inesperada e inexplicável, de uma mulher nua 

deitada no meio da natureza que transforma o observador por detrás da porta num 

voyeur involuntário.  

Existem bons exemplos de escultura de carácter erótico na primeira metade do 

século XX em Portugal, como Torso de Mulher de 1922 do escultor Francisco Franco 

ou Eva de 1924 e Mulher vendo-se ao espelho de 1938 do escultor Canto da Maia
125

. 

Mas, não podemos considerar estes exemplos de modo algum obscenos porque o 

erotismo presente na nudez não constitui uma atitude provocatória nem chocante para o 

público ou para a sociedade. De uma forma geral, na arte portuguesa, e em particular na 

escultura, não existiu uma atitude tão provocatória de superação das regras (estéticas, 

sociais, políticas), como se assistiu nas vanguardas e movimentos artísticos na Europa e 

Estados Unidos da América, e portanto é muito mais raro encontrarmos exemplos que 

possamos considerar obscenos. Os primeiros exemplos escultóricos que em Portugal 

podemos considerar relevantes, foram produzidos do final da década de 60 em diante, 

altura em que na cultura ocidental se vivia o período de liberalização sexual.  

Apesar de na História da Escultura Portuguesa a utilização do nu ser muito 

comedida, existe uma tradição que se relaciona com a escultura, que é paradigmática em 

termos de alusão sexual obscena. Falamos na loiça erótica das Caldas da Rainha, mais 

especificamente, nas garrafas com formato de fálico feitas em faiança
126

 (Para além das 
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 Apesar disso, sabemos que o corpo feminino se trata de gesso pintado, e que a cascata ao fundo 

consiste numa colagem de fotos pintada em algumas partes. Cf. TAYLOR, Michael R. Marcel Duchamp: 

Étant donnés. Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, New Haven and London, Yale University, 2009 
125

 TAVARES, Cristina – “O Eros e a Escultura Portuguesa”, in Arte & Eros. Lisboa, 2009, p. 150-164. 
126

 As peças são executadas em faiança, que consiste numa pasta de barro líquido, despejado no interior 

de moldes em gesso, que absorvem a humidade da pasta e criam uma fina parede de barro no interior, 

com a forma do molde. Depois esvazia-se a pasta líquida que ficou no interior, retira-se a peça do molde, 

prossegue-se a secagem, que precede a cozedura do barro. 
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garrafas, existem outros objectos funcionais no qual está incorporada alguma referência 

sexual, como os copos e chávenas em cerâmica, onde se esconde um pénis erecto no 

fundo, por baixo de vinho ou de café; ou então as canecas em que a asa consiste num 

falo). Em qualquer das soluções a intenção é semelhante, colocar o utilizador numa 

situação ridícula, e permitir a quem observa um momento hilariante, provocado por uma 

obscenidade sexual, ou repugnante. Desde os seus inícios
127

, até aos dias de hoje, a 

produção e distribuição destes objectos, eclipsou a barreira de pudor, até ao ponto de 

hoje o falo ser um motivo de orgulho de muitos habitantes das Caldas da Rainha, um 

símbolo identitário que pelo seu teor paródico reflecte todo o espírito jocoso da cidade.  

O escultor caldense António Duarte, produziu algumas obras numa relação 

subentendida com o obsceno pelo no campo escultórico do auto-retrato, e nas suas 

possíveis variações. Primeiro com Homo-Falus (cimento, 1989), depois Auto-retrato 

com gesto obsceno(gesso, 1991). Na sua série de auto-retratos cortados pela cintura, faz 

uma acentuada sintetização de volumes em que as cabeças exageradamente grandes 

chegam a ser maiores do que o próprio tronco. Como acontece na obra Homo Falus, em 

cimento, 1989, onde o escultor nivela os volumes da sua cara até a tornar quase a um 

rosto abstracto, chegando ao ponto de definir a sua cara apenas com o volume do nariz e 

com as concavidades dos olhos. O nariz, neste caso, serve ao mesmo tempo como 

cenário e referente para a delineação de um órgão genital masculino que vem por sua 

vez, dar nome à peça. Existe uma certa ironia porém com a disposição dos braços da 

figura, o direito em frente à barriga e o esquerdo por detrás das costas, como se 

estivesse a fazer um gesto cerimonial, ao mesmo tempo que apresenta aquele evidente 

falo estampado no rosto. [Fig.34] 

                                                 

127
 “Quando o rei Luis visitou a fábrica de Manuel Cipriano Gomes (O Mafra), ele pediu-lhe para fazer 

um objecto engraçado para divertir seus amigos. Com algum embaraço, Manuel Gomes instruiu seu 

colaborador João Pereira (cujo apelido era O Bandalho) para o auxiliar na realização dessa peça. João 

Pereira, com a técnica da cerâmica da época,inventou um falo monocromático tendo as aplicações de base 

lembrando a técnica de imitação musgo. O apelido de João Pereira (O Bandalho) tem a sua origem 

quando as damas da corte vinham visitar a fábrica, enquanto ele estava trabalhando, João Pereira gritava: 

‘Ei! Coloca o bandalho na mesa!’ Bandalho era um pano grande que tapava as peças fálicas. 

Herculano Elias”. Disponível em www.caldasgiftshop.com/tradicao-falica-de-caldas-da-rainha 

[consultado em Outubro de 2013] 

http://www.caldasgiftshop.com/tradicao-falica-de-caldas-da-rainha
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Em 1991, António Duarte realiza um estudo em gesso, Autoretrato com gesto 

obsceno
128

, que em termos de equilíbrio de volumes é semelhante da escultura anterior, 

mas em termos de símbolos está invertido. Nesta escultura, tal como vimos nas 

anteriores – Homem defecando no poder e Pré-manguito – o escultor usa o gesto como 

indício de algo que está a acontecer ou prestes a acontecer, e focaliza para ai todo o 

propósito da peça. Desta vez o rosto é apenas sintetizado ligeiramente, e a escultura não 

perde semelhança com o modelo, mas apesar da cara excessivamente passiva e serena, 

um bocado abaixo do rosto, aparece o gesto obsceno que consiste na penetração do dedo 

do meio da mão direita no punho esquerdo fechado. [Fig.36] 

É curioso reflectirmos sobre como a diferença entre o sexo dos autores pode (e na 

maior parte dos casos é isso que acontece), influenciar as obras de arte. Esta influência 

que é o ser homem ou ser mulher, não se reflecte em valores qualitativos, nem permite 

catalogar a arte como arte feminina ou arte masculina, mas existe contudo uma 

propensão maior para a abordagem de determinados temas por parte de uns e de outros 

temas por parte dos outros. Quando o escultor é livre de desenvolvimento formal ou 

conceptual, o mais normal é este fazer uma obra sobre as suas preocupações como ser 

humano. Se a arte for utilizada como um instrumento de crítica, então o mais certo é o 

artista criticar o que mais o afecta, e se sente compelido em denunciar. Na escultura 

portuguesa, existem algumas obras, feitas por mulheres artistas, que tendo como 

referente o imaginário e as questões exclusivas do sexo feminino, aproveitam para 

apontar ideologias sociais moralmente questionáveis. 

A escultora Rosa Fazenda(1945), realiza em 1976, uma peça intitulada A Freira, 

uma representação de uma freira que com a maior das felicidades que um gesto 

consegue transmitir, levanta a saia e mostra as pernas e a zona púbica. A imagem de 

freira é usada para contrastar com as suas acções, ela liberta-se de qualquer pudor, 

assume a maior promiscuidade possível e uma pose convidativa ao acto sexual. Parece 

quase uma cena que podia ser retirada do filme Maus Hábitos (Pedro Almodovar, Entre 

Tiniebles, 1983), ou então de Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa (Jesus Franco, 

Die Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne,1977), ambos filmes que abordam temas 

                                                 

128
 O nome foi dado por TEIXEIRA, José - Escultura Pública em Portugal: Monumentos, Heróis e Mitos. 

Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2008. Tese de Doutoramento, p. 349. 
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como a sexualidade reprimida dentro de um contexto religioso, e que atingem a máxima 

ironia pela surpresa na subversão e na paródia de valores tradicionais. [Fig.37] 

E tal como Rosa Fazenda, a escultora Clara Menéres (Braga, 1943), destaca-se 

dentro da escultura de carácter obsceno, com algumas obras confrontam 

simultaneamente o tema sexual e religioso. A artista trabalha e explora formalmente 

uma grande diversidade de materiais e técnicas (pedra, madeira, barro, gesso, lâmpadas 

néon), bem como tratamentos formais e temáticos, conforme se trate de escultura de 

encomenda ou de criação livre. Nas suas obras de criação livre a escultora aborda temas 

como os mitos, os cultos ancestrais, a fertilidade, a relação homem-natureza e a energia 

inerente ao objecto escultórico. Em Concha de 1977, uma forma ambígua sugere um 

bivalve com a concha ligeiramente aberta, e simultaneamente, um órgão sexual 

feminino. As associações físicas que podem ser feitas entre o molúsculo marinho e a 

vulva são óbvias, em termos da forma, da textura, da humidade ou do cheiro. Mas as 

associações simbólicas entre os dois elementos podem-nos levar mais além da própria 

escultura. A simbologia da concha está associada à protecção e também à fertilidade 

pela sua ligação à água elemento fundamental à vida. A ligação entre estes dois 

elementos remonta à antiguidade clássica, à mitologia grega e romana e ao nascimento 

de Afrodite/Vénus, que emerge do mar como uma mulher adulta, em cima de uma 

concha.
129

 [Fig.38] 

Outra obra de Clara Menéres alusiva às crenças, que se destaca pela ironia é O 

relicário de 1969. Apesar de ser arriscado reconhecer um carácter irónico e paródico em 

O relicário, existe uma surpresa inevitável, ao abrir a caixinha de madeira que guarda a 

relíquia e ser confrontado com um pénis erecto que evoca a sua adoração. Se por um 

lado esta imagem pode ser uma paródia aos objectos de culto dos mortos, por outro 

também tem em si questões relativas ao tabu que é a adoração do prazer. Porque é que 

não se pode ter um falo como relíquia? E se na realidade os restos mortais fálicos forem 

a coisa mais importante (ou até a única), que merece ser guardada, lembrada e adorada? 

Se assim for, então podemos considerar como justificada a existência deste objecto. 

[Fig.39] 

                                                 

129
 Como pode ser visto na pintura de Sandro Botticelli (1445-1510), O Nascimento da Vénus de 1486. 
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Uma famosa obra de Louise Bourgeois (1911-2010), Fillette (1968), partilha uma 

certa afinidade em termos de ironia com o Relicário de Clara Menéres. Em Fillette, 

Louise Bourgeois representa uma forma que se assemelha ao órgão sexual masculino, 

enrolado num cobertor como se tratasse de um bebé. “I consider the masculine attributes 

to be extremely delicate; they´re objects that the woman, thus myself, must protect.” 

Nesta obra a ironia é completamente assumida: pelo nome Fillette que significa 

“menina” em francês; pela associação da fragilidade do órgão sexual masculino com a 

fragilidade de um bebé; pela sua instalação, que consiste em pendurar a extremidade do 

falo por um gancho, elevá-lo, para que seja observado de baixo, colocando em primeiro 

plano os testículos; e pelo espaço que existe entre os testículos, talvez sugestão ambígua 

do órgão sexual feminino, que nos sugere uma fusão ambígua entre os sexos.
130

 

A propósito também de vida, morte e sexualidade, Firmeza I nº5, obra de 1989 da 

artista plástica Ana Jotta, apresenta um revólver em bronze pintado, cujo cano termina 

na forma de um pénis erecto. O objecto está acompanhado dum molde-estojo também 

em bronze pintado de branco, que nos pode levar a pensar que se trata de gesso ou 

silicone (materiais que têm as suas características próprias muito afastadas do bronze, 

tanto em textura, dureza, flexibilidade e durabilidade), e que nos induz a uma certa 

incerteza de proveniência do objecto, característica sempre presente, na obra de Ana 

Jotta.A associação da pistola com o órgão sexual masculino, é no primeiro instante 

directa, pelas suas parecenças formais, e pelas suas funções de disparo, explosão e 

expulsão daquilo que está dentro para fora, mas na segunda leitura, induz-nos num 

paradoxo, um dos objectos é símbolo de violência e morte, o outro é símbolo de amor, 

vida e prazer. [Fig.40] 

No final do século XX, com o pós-modernismo, o obsceno de cariz sexual 

continua ser utilizado pela sua capacidade de provocativa. Podemos ver no conjunto de 

obras do artista norte-americano Jeff Koons (1955), presentes na sua exposição de 1991, 

Made in Heaven como a obscenidade atinge outro nível, chegando a ser comparada com 

a pornografia. O artista aparece representado tanto em escultura como em fotografia, no 

meio de cenas de sexo explícito com a sua esposa Ilona Staller, famosa actriz 

pornográfica conhecida pelo nome de Cicciolina. Mas apesar de existir uma forte alusão 
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 MORRIS, Frances – Louise Bourgeois. London: Tate Publishing, 2007, p. 146. 
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pornográfica nestas obras, a forma como Koons defende o seu trabalho, afasta-nos um 

pouco dessa concepção, o acto sexual não é o motivo da obra, é apenas uma forma de 

expressar o sentimento de união e de amor.
131

 A leitura do carácter pornográfico nestas 

obras depende da sensibilidade de cada indivíduo, mas parece que qualquer referência 

feita à pornografia por Jeff Koons é apenas um pretexto para a subversão da mesma, 

desde o cenário pintado que envolve as personagens à maneira como o casal em alguns 

momentos íntimos direcciona o olhar para o espectador.  

Por inúmeras vezes, o obsceno foi utilizado na arte do século XX para chocar, 

questionar, e possivelmente modificar as regras sociais. Lado a lado com a ironia, o 

carácter obsceno incentivou a que se descobrissem novas formas, temas e conceitos na 

exploração artística. Socialmente esta transgressão recorrente das normas foi de extrema 

importância, pois permitiu que estas se desenvolvessem a caminho da liberdade de 

expressão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

131
 “I’m not involved in pornography... .Pornography is just performing a sexual act. It really has no 

interest for me. I’m interested in love, I’m interested in reunion, I’m interested in the spiritual, to be able 

to show people that they can have impact, to achieve their desires” MUTHESIUS, Angelica – Jeff Koons. 

Cologne: Taschen, 1992, p. 132 
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Imagens – Cap. IV 

 

 
Fig.34 António Duarte, Homem defecando no poder, 1967.  

Mármore Trigaches, 106x70x78 cm, AMAD, Caldas da Rainha 

 

 
Fig.35 António Duarte, Homo-Falus, 1989.  

Cimento, 104x50x50 cm, AMAD, Caldas da Rainha. 
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Fig.36 António Duarte, Auto-retrato com gesto obsceno, 1989.  

Gesso, 104x50x50 cm, AMAD, Caldas da Rainha. 

 

 

 
Fig.37 Rosa Fazenda, A freira, 1976.  

Gesso policromado, 180x115x116 cm. 
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Fig.38 Clara Menéres, A concha de Vénus, 1977. 60x80x85 cm. 

 

 
Fig.39 Clara Menéres, O relicário, 1969. Resina cristal e madeira lacada, 

28x18x18 cm, Col. Clara Menéres, Lisboa. 
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Fig.40 Ana Jotta, Firmeza I, 1989. Bronze pintado, 

10x30x16 cm, CAM, Lisboa. 
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CONCLUSÃO 

Aquilo que se pretende com o estudo feito em torno dos diferentes assuntos de 

cada capítulo, não é catalogar nem analisar todas as esculturas do século XX que de 

algum modo se possam relacionar com a ironia. O objectivo da extensa análise de obras, 

artistas, movimentos e técnicas é estabelecer tipologias (com exemplos de particular 

relevo) que abram portas para a continuidade do estudo das manifestações da ironia, e 

principalmente das suas relações com a arte. Mesmo tendo noção que a discussão 

continua em aberto, podemos reflectir e tirar algumas conclusões acerca da investigação 

feita até agora. 

O conceito de ironia pode assumir diferentes perspectivas, mas existe uma 

característica primordial que é a sua irreverência. Foi esta atitude irreverente que se 

procurou detectar nos exemplos dados de obras de artistas e movimentos e que com o 

decorrer da pesquisa foram sendo enquadrados dentro das suas próprias tipologias. 

Sendo a ironia um processo comunicativo que para funcionar precisa de um 

entendimento específico dos símbolos dentro do seu contexto, é muito arriscado falar 

com certezas sobre uma origem cronológica da ironia na arte. No entanto, não faltam 

exemplos de obras artísticas que nos asseguram que a ironia já esta presente há muitos 

séculos, e que o século XX possibilitou o ambiente certo (em termos de acontecimentos 

políticos, artísticos e sociais) para que esta fosse um elemento marcante inúmeras vezes 

utilizado.  

A abordagem histórica que foi feita no primeiro capítulo não serviu apenas para 

catalogar exemplos de ironia na arte anterior ao século XX. mas também, ajudar a 

perceber diferentes tipologias de ironia na arte. O que nos levou a concluir que as 

diferentes fórmulas de construção de ironia ocorrem fundamentalmente, como figuras 

de retórica aplicadas numa linguagem visual. 

O desenho satírico foi o maior impulsionador da linguagem irónica, consequência 

do desenvolvimento das técnicas de imprensa e de gravura no fim da Idade Média, que 

facilitaram a reprodução de publicações e a divulgação cultural. Sendo um meio mais 

acessível e que precisava de menos investimento, é natural que muitos pintores e 

escultores tenham tirado partido do desenho. Muitos artistas recorreram ao desenho para 
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transmitir uma mensagem satírica de intenção moral e social, de denúncia de defeitos ou 

apologia de virtudes. Os pintores flamencos Hieronymus Bosch e Pieter Brueghel, 

destacam-se pela sua utilização do absurdo. Bosch por utilizar criaturas do seu 

imaginário fantástico numa alusão religiosa, para representar o apocalipse, o paraíso e o 

inferno. Brueghel pelas suas cenas populares, de multidões em interacção, cujas acções 

representar ensinamentos do seu tempo, num sentido burlesco, absurdo ou metafórico. 

Ao longo da história de arte muitos pintores utilizaram a ironia nas suas obras, desde os 

retratos feitos por Arcimboldo em que as composições de elementos simbólicos que dão 

um duplo sentido à imagem; William Hogarth com a sua pintura e desenho parodia a 

sociedade e o sistema político do seu tempo; Francisco de Goya também notável pintor, 

recorre simultaneamente à sátira, à paródia e ao absurdo em alguns álbuns com 

desenhos e gravuras de crítica ao sistema político e económico controlado por uma elite. 

No século XIX o desenho continua a ser a expressão sobre a qual a ironia mais se 

manifesta, mas a lista de artistas que contribuíram para isso é imensamente extensa e 

prolonga-se cronologicamente e geograficamente além do tema fulcral deste estudo. 

Sendo a escultura um meio que necessita de um grande investimento (pelo menos 

segundo os processos clássicos de modelação, moldagem, fundição ou transladação para 

a pedra), é natural que a ironia não seja tão frequente. Mas entre a escultura Il Nano 

Morgante feita por Valerio Cioli em 1560, o estudo do retrato durante diferentes estados 

físicos e psicológicos feito por Messerschmidt em 1770-1780 e as caricaturas feitas por 

Honoré Daumiér em1832, existem afinidades que as relacionam. Destas obras, nenhuma 

se enquadra perfeitamente na arte do seu tempo, aliás cada uma contém características 

específicas que as afastam do ideal estético dos seus períodos. 

Em Portugal, encontramos os primeiros vestígios de humor na arte por via da 

caricatura nas publicações anónimas de O Suplemento Burlesco de 1947, que 

demonstravam uma oposição ofensiva ao sistema político de então. Com o decorrer da 

segunda metade do século o desenho humorístico desenvolve-se numa linguagem mais 

moral e menos ofensiva, como podemos ver no trabalho de Nogueira da Silva, Manuel 

de Macedo e Manuel Maria Bordalo Pinheiro, culminando com a produção de Rafael 

Bordalo Pinheiro tanto no desenho humorístico, como também nas suas peças cerâmicas 

produzidas na Fábrica das Caldas da Rainha. A primeira manifestação de influências da 

arte moderna em Portugal aparece pelo início do século XX na 1ª Exposição dos 
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Humoristas em 1912, mas os artistas dividiam-se entre duas categorias, os 

tradicionalistas, com influências de Rafael Bordalo Pinheiro, e os novos com 

influências da arte que surgia na Europa sobre o cunho das diferentes vanguardas 

artísticas. Em termos de escultura, destaca-se Canto da Maya com algumas pequenas 

esculturas em gesso, de modelação descomprometida, rápida e esquemática, onde 

representa de cenas intimistas (intimismo) que acaba por constituir uma preocupação 

constante na obra do escultor.  

Após o primeiro capítulo que consistiu numa abordagem histórica da ironia e da 

arte até ao século XX, dividiu-se o estudo em três partes, que permitiu relacionar obras 

dentro de intenções comuns. Porém, apesar de se terem identificado e isolado três 

formas específicas de construção de ironia, estas não aparecem completamente em 

isolado, pelo contrário elas ligam-se e relacionam-se para poder transmitir certas 

mensagens ou ideias. Algumas peças demonstram um conjunto entre o carácter absurdo, 

crítico (pela sátira ou pela paródia) e obsceno, como é o exemplo de Homem defecando 

no poder de António Duarte, ou O relicário de Clara Menéres.  

O início do século XX representou um marco na relação entre a ironia e a arte. 

Com os movimentos Dadaístas e Surrealistas, com a Anti-Arte e com Marcel Duchamp, 

o campo da escultura expandiu-se, e foram introduzidos novos suportes, técnicas, 

materiais, e atitudes como a assemblage, o readymade e o objet trouvé. Nestes 

contextos, a ironia aparece principalmente na abordagem absurda da arte, questionando 

o paradigma artístico de então. O objet trouvé e o readymade, questionavam a 

importância da expressão e da manualidade na obra, e as manifestações do automatismo 

psíquico do surrealismo como o poema objecto e o cadavre exquis, transformaram o 

processo artístico num evento de resultados aleatórios, inesperados e absurdos.  

O movimento surrealista português apareceu cerca de vinte anos após o original e 

a produção de escultura é mais reduzida do que em pintura ou desenho. Dentro da 

escultura surrealista portuguesa, existem apenas dois autores que se destacaram pela 

criação de uma linguagem plástica própria: Jorge Vieira que, partiu do desenho 

automático e conseguiu utilizar a cerâmica e as técnicas da olaria para reproduzir as 

criaturas do seu imaginário compósito, onde conjuga elementos anatómicos de um 

modo absurdo; Cruzeiro Seixas (criou uma via alternativa às técnicas da escultura 
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clássica, ao evitar qualquer racionalismo no processo criativo, e procurando a beleza no 

encontro entre os objectos). A Anti-Arte, subversão dos valores da arte começada pelo 

dadaísmo e, que também se manifestou no surrealismo acabou por se tornar num dos 

maiores contributos para a arte do século XX. Mesmo que atrasado cronologicamente, o 

surrealismo constituiu uma nova abordagem que levou a um importante 

desenvolvimento na arte portuguesa, que abriu as portas a muitas possibilidades 

criativas fora do sistema académico. 

No contexto da sátira e da paródia (capítulo III), a ironia é um recurso 

fundamental. A sátira e a paródia partilham o carácter de crítica e, ambas recorrem à 

caricatura para criarem a sua imagem e mensagem. Como vimos, a caricatura não se 

resume à hipérbole, mero exagero de certas propriedades físicas, pode também ser 

construída recorrendo à redução do que não interessa, deixando apenas o essencial, e 

pode ser, também, feita recorrendo simplesmente à metáfora, onde o referente se associa 

a coisas exteriores a si mas mantendo características semelhantes. Porém, enquanto a 

sátira critica para denunciar certos defeitos e transmitir uma mensagem moralizadora, a 

paródia critica ridicularizando os defeitos do referente com o objectivo de troça.  

Na escultura portuguesa existem alguns exemplos de relevo que se enquadram 

dentro destas tipologias. A propósito da sátira política e social a obra do escultor 

Virgílio Domingues destacou-se na escultura portuguesa. Virgílio Domingues recria nas 

suas escultura diversas cenas ou momentos reprováveis do ponto de vista moral. A 

abstracção formal do escultor, passa pelo tratamento sintético dos volumes anatómicos 

das personagens, pela utilização do fragmento e do gesto cuja expressão dá o 

significado à obra.  

Na escultura de carácter livre de António Duarte a ironia é uma marca frequente, 

principalmente quando esta aborda as acepções próprias da escultura. Em Arca da 

indiferença, a escultura tumular do próprio artista feita num bloco de pedra maciço 

assume o papel de túmulo colectivo, como a metáfora e crítica a um povo ou sociedade 

em declínio. Nos seus auto-retratos alusivos à história onde o escultor se auto-representa 

mascarado com os símbolos dos heróis nacionais, com uma cabeça 

desproporcionalmente grande subvertendo realmente, os cânones clássicos de escultura 

comemorativa.  
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A artista plástica Emília Nadal produziu algumas esculturas que se destacam em 

Portugal, pela utilização do objecto como referente. Com as suas embalagens de 

produtos imaginários, onde faz uma paródia a embalagens de outros produtos e 

simultaneamente uma crítica política e satírica à lavagem cerebral feita pelos meios de 

comunicação na sociedade. 

A sátira e a paródia constituem uma marca da subversão dos valores da escultura 

do século XX, que rejeita a sua função comemorativa e assume uma função crítica (e 

autocrítica), como forma de reflexão e de questionamento dos problemas do mundo. A 

arte pode ter uma função pedagógica, e de modificação social e, na escultura portuguesa 

isso aconteceu por vezes através da utilização da ironia. 

Outra importante manifestação da ironia, que abriu uma tipologia neste estudo, foi 

o carácter obsceno manifestado na arte. O carácter de obsceno é variável consoante as 

regras específicas de cada sociedade ou indivíduo, mas a arte têm o poder de utilizar a 

representação (simbólica ou mimética) para conferir esse significado. Na sociedade 

ocidental, a influência da religião é notória no que toca à preservação de tabus, no 

entanto, a transformação intelectual da arte vista nas vanguardas do início do século XX 

abriu as portas a uma abordagem obscena que levou à exploração de temas antes 

considerados impróprios ou indecentes para a representação artística como a 

sexualidade ou os processos escatológicos. No contexto internacional da escultura do 

século XX, a obra de Marcel Duchamp é paradigmática, com uma alusão ao obsceno 

recorrente, desde o seu urinol, Fontaine de 1917, até à sua ultima obra Étant Donnés: 

1ºla chute d’eau, 2º le gaz d’eclairage. Na escultura portuguesa a abordagem do 

obsceno é escassa e tardia, mas os poucos exemplos encontrados e analisados 

demonstraram um importante desenvolvimento na sociedade, na medida em que esta 

passou a encarar com naturalidade aquilo que antes era visto com pudor.  

O estudo das relações entre a ironia e a arte continua um campo vasto por 

explorar, tanto a nível teórico como a nível prático. Das múltiplas definições do 

conceito de ironia, este estudo aborda especialmente a ironia como figura de retórica e 

do ponto de vista da arte, especifica-se na escultura, mais em particular, no caso 

português do século XX. Existem outros tipos de ironia e outras formas de arte de 

diferentes períodos e culturas cujo estudo é merecido e certamente, a continuidade desta 
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investigação levar-nos-á a uma melhor compreensão das possíveis manifestações de 

ironia na arte, bem como, do papel da ironia na transformação da consciência artística e 

social. 

Em termos gerais, a ironia esteve presente e foi uma das alavancas responsáveis 

pela transformação da arte nas suas diferentes explorações plásticas e conceptuais ao 

longo da história. Muitas das importantes inovações na arte do século XX surgiram pela 

atitude irónica, de constantemente pôr em causa aquilo que foi feito anteriormente, e 

que repercutindo-se na escultura levou a se expressar por diferentes temas, formas, 

técnicas e materiais. 
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Fig.21 – Virgílio Domingues, Conluio, 1975. Mármore, 48x66,5x43,5 cm, Centro de Arte Moderna, 

Lisboa. 

[SILVA, Raquel Henriques; MATOS, Lúcia Almeida – Op. Cit., p. 90] 

 

Fig.22 – Virgílio Domingues, A ficha, 1978. Poliéster, 48x70x38 cm, Câmara Municipal, Setubal. 

[DOMINGUES, Virgílio, Os Antimonumentos. Amadora: Galeria Municipal Artur Bual,2009, p. 22] 

 

Fig.23 – Virgílio Domingues, Atributos, 1985, Poliéster e Madeira,30x40x48 cm, Câmara Municipal, 
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Fig.24 – Auguste Rodin, Hand of Rodin holding a torso, 1917. Gesso, 15.9x22.9x9.5 cm, Rodin Museum, 

North Gallery, Philadelphia. [consultado em Setembro de 2013, disponível em 

http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2012/07/Hand-of-Rodin-Holding-a-Torso-1917.jpg] 

 

Fig.25 – Virgílio Domingues, Desconstrução, 1990. Poliéster, 49x80x43 cm, Câmara Municipal, Setubal. 
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Fig.26 – Virgílio Domingues, Obelisco, 1986. Poliéster, 63x45x30 cm, Câmara Municipal, Setubal. 
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Fig.27 – António Duarte, Arca da indiferença, 1968. Mármore Ruivina, 105x190x60, Atelier Museu 
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Fig.28 – António Duarte, Pré-Manguito, 1984. Gesso, AMAD, Caldas da Rainha 
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Fig.30 – Gabriela Couto, Cuscuvilheiras, 1984. Poliéster, ferro e som, 167x205x170 cm. 

[SILVA, Raquel Henriques; MATOS, Lúcia Almeida – Op. Cit., p. 94] 

 

Fig.31 – Emília Nadal, A esposa ideal, 1977, col. da Artista 
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Fig.32 – Emília Nadal, Skop,1979. Madeira pintada, 240x150x60 cm, CAM, Lisboa. 
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Fig 33 – António Duarte, série de auto-retratos alusivos a personagens importantes da história de 

Portugal. Da esquerda para a direita: 

Camões, 1991, Mármore de Trigaches, 100x60x55 cm, AMAD, Caldas da Rainha. 

D. Sebastião, 1992, Mármore de Viana, 100x52x55 cm, AMAD, Caldas da Rainha 

Infante D.Henrique, 1991. Mármore Ruivina, 100x 68x48 cm, AMAD, Caldas da Rainha 

D. Afonso Henriques, 1991. Pedra Lioz,100x60x35 cm, AMAD, Caldas da Rainha 

[Fotografia de Rafael Sabino] 

 

CAPÍTULO IV 

  

Fig.34 – António Duarte, Homem defecando no poder, 1967. Mármore Trigaches, 106x70x78 cm, 

AMAD, Caldas da Rainha. 

[DUARTE, António; BARRETO, Maria Olívia - Op. Cit., p. 62] 

 

Fig.35 – António Duarte, Homo-Falus, 1989. Cimento, 104x50x50 cm, AMAD, Caldas da Rainha. 

[Fotografia de José Palhinha] 

 

Fig.36 – António Duarte, Auto-retrato com gesto obsceno, 1989. Gesso, 104x50x50 cm, AMAD, Caldas 

da Rainha. 

[Fotografia de José Palhinha] 

 

Fig.37 – Rosa Fazenda, A freira, 1976. Gesso policromado, 180x115x116 cm. 

[SILVA, Raquel Henriques; MATOS, Lúcia Almeida – Op. cit., p.89] 

 

Fig.38 – Clara Menéres, A concha de Vénus, 1977. 60x80x85 cm. 

[Colóquio Artes, Nº, 34, Out., 1977, p., 41] 

 

Fig.39 – Clara Menéres, O relicário, 1969. Resina cristal e madeira lacada, 28x18x18 cm, Col. Clara 

Menéres, Lisboa 

[TAVARES, Cristina Azevedo - Sensibilidades femininas do nosso tempo. Lisboa: Instituto da 

Comunicação Social, Gabinete da Alta Comissária para a Igualdade e Família, 1998, p.69] 

 

Fig.40 – Ana Jotta, Firmeza I, 1989. Bronze pintado, 10x30x16 cm, CAM, Lisboa. 

[consultado em Setembro de 2013, disponível em 

http://cam.mediadepo.net/media/w640/h/files/inarte/8553.jpg] 
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