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RESUMO 

 

A presente dissertação incide na análise da composição e Geometria na obra do pintor 

Jorge Pinheiro, nomeadamente na aplicação dos métodos e das técnicas geométricas 

utilizadas pelo artista na realização da sua obra. Na obra do autor a Geometria foi utilizada 

como instrumento auxiliar, contudo, a sua relação com a pintura é fulcral para confirmar que 

aquela foi também um forte instrumento conceptual na obra do pintor. No decurso de uma 

longa carreira artística, Jorge Pinheiro oscilou entre a abstração e a figuração, porém, nas 

últimas duas décadas assumiu-se como um pintor figurativo.  

Jorge Pinheiro trabalha dentro de uma lógica de continuidade, o que explica a sua 

leitura das séries de Fibonacci como uma oportunidade metodológica para se realizarem 

imagens não-icónicas e para clarificar a tradição modernista da sua obra. Para Jorge Pinheiro 

não importa procurar um sentido no seio da pintura, mas sim, através da pintura, 

compreender o sentido da vida, ou seja, compreender o raciocínio lógico e estético no mundo 

artístico, abrindo o campo de estudos para que o observador consiga contemplar a obra em 

múltiplos aspetos, numa intertextualidade bastante complexa, de uma carga semântica 

inesgotável, onde a geometria é muito significativa como instrumento conceptual. 

É também proposta uma abordagem à vida e obra do pintor, compreendendo e 

analisando a composição e a geometria nas suas obras, utilizando a obra Porquê? do artista 

como um caso de estudo, e referida a importância do método de ensino utilizado pelo 

Professor Jorge Pinheiro na disciplina de Composição do 4º ano, lecionada na Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL). 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Geometria, Proporção, Pintura, Perspetiva, Arte Conceptual 
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ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on the analysis of the composition and geometry in the work 

of painter Jorge Pinheiro, particularly in the application of geometrical methods and 

techniques used by the artist. In the author's work geometry was used as an auxiliary 

instrument; nevertheless, its relation to painting is central to confirm that it was also a strong 

conceptual tool in the painter's work. Throughout his long artistic career Jorge Pinheiro has 

swayed between abstraction and figuration; however in the past two decades he was seen as a 

figurative painter.  

Jorge Pinheiro works on the logic of continuity, which explains his interpretation of 

the Fibonacci series as a methodological opportunity to perform non-iconic images and to 

clarify the modernist tradition of his body of work. Rather than searching for a sense within 

painting Jorge Pinheiro believed it was more important to understand the sense of life 

through painting. That is, to understand the logical and aesthetic reasoning in the artistic 

world, thus opening the field of study so that the viewer can contemplate the work in multiple 

aspects, within a very complex intertextuality of an inexhaustible semantic load, in which 

geometry is very significant as a conceptual tool. 

It is also proposed an approach to the painter's life and work, in order to understand 

and analyze composition and geometry in his works, using the artist’s piece Porquê? as a 

case study, as well as a note on the importance of the teaching method used by Professor 

Jorge Pinheiro in the 4
th
 year Composition lessons at Escola Superior de Belas Artes de 

Lisboa (ESBAL). 

 

 

 

 

 

Keywords: Geometry, Proportion, Painting, Perspective, Conceptual Art 
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Fig. 39 - Jorge Pinheiro 

“O Pão e o Silêncio V – a Ingmar Bergman”, Óleo s/tela 

73 x 100 cm 

1988 

Col. Particular, Vila Nova de Gaia 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 118. 

 

Fig. 40 - Carlo Maria Mariani 

“Gota a gota”, Óleo s/tela 

30 x 35 cm 

2007 

Col. Particular 

in http://www.carlomariamariani.com/paintings/pnt20.html de 20-12-2014. 

 

Fig. 41 - Jorge Pinheiro 

“Aporia”(da série “Anamnése”), Tinta-da-china s/papel 

70 x 100 cm 

1994 

Col. Particular 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 3. 

 

 

http://www.carlomariamariani.com/paintings/pnt20.html
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Fig. 42 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta-da-china e aguarela s/papel 

17 x 73 cm 

1978 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 108. 

 

Fig. 43 – Exemplo de uma espiral formada pela concordância de arcos  

cujos raios são os elementos da série de Fibonacci 

in http://www.infoescola.com/matematica/sequencia-de-fibonacci/ de 26-12-2014. 

 

Fig. 44 – Exemplo de obtenção de retângulos através de quadrados 

in http://www.infoescola.com/matematica/sequencia-de-fibonacci/ de 26-12-2014. 

 

Fig. 45 – Exemplo de retângulo de ouro 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%A2ngulo_de_ouro de 26-12-2014. 

 

Fig. 46 - Exemplo de aplicação do retângulo de ouro 

Fachada do Templo de Neptuno, século XV. A.C. 

in http://clubedegeometria.blogspot.pt/2008/02/rectngulo-de-ouro.html de 26-12-2014. 

 

Fig. 47 - Fernando Lanhas 

“O2-43-44 (ou O Violino)”, Óleo s/cartão prensado 

1943-44 

Col. Particular 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lanhas de 15-06-2013. 

 

Fig. 48 - Nadir Afonso 

“Spirale bleue”, Gliceroftálicas s/platex 

67,4 x 56 cm 

1954 

Col. Particular 

in http://www.nadirafonso.com/obra/periodos/pre-geometrismo/ de 15-06-2013. 

 

Fig. 49 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Acetato de polivinilo s/contraplacado 

167,5 x 118,5 x 1,5 cm 

1969 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 24. 

 

 

http://www.infoescola.com/matematica/sequencia-de-fibonacci/
http://www.infoescola.com/matematica/sequencia-de-fibonacci/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lanhas
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Fig. 50 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Acrílico s/tela 

65 x 92 cm 

1977 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 78. 

 

Fig. 51 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Óleo industrial e esferas de aço s/contraplacado 

110,5 x 110,5 x 7,5 cm 

1969 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 27. 

 

Fig. 52 - Jorge Pinheiro 

“Retrato de Bernarda Alba” (tríptico), Óleo s/tela 

118 x 215 cm  

1986 – 1987 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 115. 

 

Fig. 53 - Jorge Pinheiro 

“Solus Ipse”, Óleo s/tela 

162 x 130 cm 

1993-95 

Col. Particular, Porto 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 124. 

 

Fig. 54 - Jorge Pinheiro 

“Estudo para o quadro “Solus Ipse” ”, Tinta-da-china s/papel 

2/8/93 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 159. 

 

Fig. 55 - Jorge Pinheiro 

“Estudo para o quadro “Solus Ipse” ” (Pormenor), Tinta-da-china s/papel 

2/8/93 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 159. 
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Fig. 56 - Jorge Pinheiro 

“Estudo para o quadro “Solus Ipse” ”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

30/7/93 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 153. 

 

Fig. 57 - Jorge Pinheiro 

“Estudo para o quadro “Solus Ipse” ” (Pormenor), Tinta-da-china s/papel vegetal 

30/7/93 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 153. 

 

Fig. 58 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Óleo s/tela colada em platex 

141 x 101,5 cm  

1972 

Col. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 72. 

 

Fig. 59 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  

no pormenor da obra “S/Título” de 1972 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 60 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  

no pormenor da obra “S/Título” de 1972 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 61 - Jorge Pinheiro 

“Soror Salomé”, Óleo s/tela 

162 x 130 cm 

3/8/1990 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 116. 

 

Fig. 62 - Possível estudo geométrico da obra “Soror Salomé” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 
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Fig. 63 - Jorge Pinheiro 

“A Comédia de Arte”, Óleo s/tela 

130 x 195 cm 

1998 

Col. Particular 

publ. in Faculdade de psicologia de ciências da educação, João Miguel Fernandes JORGE, Jorge Pinheiro: Oferenda 

esquecida, (…), figura 4. 

 

Fig. 64 - Possível estudo geométrico da obra “A Comédia de Arte” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 65 - Jorge Pinheiro 

“ÉROS” (da série “Anamnése”), Tinta-da-china s/papel 

62 x 88 cm 

1994 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 161. 

 

Fig. 66 - Possível estudo geométrico da obra “ÉROS” (da série “Anamnése”) 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 67 - Possível estudo geométrico da obra “A Comédia de Arte” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 68 - Possível estudo geométrico da obra “ÉROS” (da série “Anamnése”) 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 69 - Jorge Pinheiro 

“O guarda o pão e o camponês”, Óleo s/tela 

110 x 178 cm 

1982 

Col. Particular, Lisboa 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 114. 

 

Fig. 70 - Possível estudo geométrico da obra “O guarda o pão e o camponês” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 71 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  

na obra “O guarda o pão e o camponês” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 
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Fig. 72 - Jorge Pinheiro 

“O corvo”, Óleo s/tela 

130 x 163 cm 

1989 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 118. 

 

Fig. 73 - Possível estudo geométrico da obra “O corvo” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 74 - Jorge Pinheiro 

“Homenagem a Josefa de Óbidos”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 

1992 – 1995 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 123. 

 

Fig. 75 - Jorge Pinheiro 

“Estudo para o quadro “Homenagem a Josefa de Óbidos” ”, Tinta-da-china e lápis s/papel 

16/6/93 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 148. 

 

Fig. 76 - Jorge Pinheiro 

“Estudo para o quadro “Homenagem a Josefa de Óbidos” ”, Tinta-da-china s/papel 

Não Ass./Dat. 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 151. 

 

Fig. 77 - Jorge Pinheiro 

“Era uma vez uma princesa”, Óleo s/tela 

86 x 118 cm 

1996 

Col. Particular, Lisboa 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 162. 

 

Fig. 78 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de composição para o quadro “Era uma vez uma princesa” ”, Tinta-da-china s/papel 

20/2/96 

Col. Particular 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 163. 
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Fig. 79 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de composição para o quadro “Era uma vez uma princesa” ”, Tinta-da-china s/papel 

1996 

Col. Particular 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 165. 

 

Fig. 80 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  

no “Estudo de composição para o quadro “Era uma vez uma princesa” ” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 81 – Exemplo de retângulo com comprimento √2 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_quadrada_de_dois de 15-08-2014. 

 

Fig. 82 – Exemplo de relação de proporção entre altura e largura de 1 para √2 

publ. in Simão Palmeirim COSTA, A Aquisição do Espaço Plástico Renascentista na Pintura de Cavalete e de Fresco de 

1411 a 1525 – Competências Geométricas e Compositivas na Pintura Portuguesa do Final da Idade Média ao Início do 

Renascimento, Tese de Doutoramento Belas Artes, especialidade em Ciências da Arte, Universidade de Lisboa, Faculdade 

de Belas Artes, 2012, p. 22. 

 

Fig. 83 – Exemplo de retângulo transformado em √2, √3, √4, e √5 

in http://www.nimbocg.com.br/teoricamente-teorico-composicao/ de 15-08-2014. 

 

Fig. 84 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo √2 

na obra “Era uma vez uma princesa” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 85 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 

Não Dat. 

Coleção desconhecida 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 135. 

 

Fig. 86 - Possível estudo geométrico da obra “S/Título” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 87 - Jorge Pinheiro 

“O sentido das coisas”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 

Não Dat. 

Col. Particular, Porto 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 139. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_quadrada_de_dois
http://www.nimbocg.com.br/teoricamente-teorico-composicao/
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Fig. 88 - Possível estudo geométrico da obra “O sentido das coisas” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 89 - Jorge Pinheiro 

“O Bispo de Cesar Ripa”, Óleo s/tela 

162 x 130 cm 

Não Dat. 

Col. Particular 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 114. 

 

Fig. 90 - Possível estudo geométrico da obra “O Bispo de Cesar Ripa” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 91 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Óleo s/tela 

100 x 100 cm 

1986 

Col. B.C.P. – Atlântico 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 115. 

 

Fig. 92 - Possível estudo geométrico da obra “S/Título” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 93 - Grupo os “Quatro vintes” 

Fotografia tirada na 1ª exposição dos “Quatro Vintes” 

Galeria Alvarez e na Coop. Árvore 

Novembro de 1968 

in http://lazer.publico.pt/exposicoes/290690_depois-dos-quatro-vintes-percursos-individuais de 15-08-2014. 

 

Fig. 94 - Ângelo de Sousa 

Escultura em ferro pintado 

800 x 1400 cm 

2007 

Edifício Burgo, Avenida da Boavida, Porto 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngelo_de_Sousa de 15-08-2014. 

 

Fig. 95 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta industrial s/contraplacado 

175,5 x 99,5 cm 

1968 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 23. 23A. 

http://lazer.publico.pt/exposicoes/290690_depois-dos-quatro-vintes-percursos-individuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngelo_de_Sousa
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Fig. 96 - Armando Alves 

“Objeto”, Madeira pintada 

500 x 438 cm 

1999 

Fundação de Serralves, Porto 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Armando_Alves_Objecto.jpg de 15-08-2014. 

 

Fig. 97 - José Rodrigues 

“A anja”, Escultura em bronze no jardim do Mosteiro de S. Paio (Séc. XIV) 

Vila Nova de Cerveira 

in http://olhares.sapo.pt/a-anja-escultura-de-mestre-jose-rodrigues-foto2792953.html de 15-08-2014. 

 

Fig. 98 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta-da-china s/papel 

44 x 56,6 cm 

1967 

Col. Particular (não exposto) 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 11. 

 

Fig. 99 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Acetato de polivinilo s/tela colada em aglomerado 

189 x 136 cm 

1969 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 34. 

 

Fig. 100 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta industrial s/contraplacado 

176 x 100 x 3 cm 

1968 

Col. Fundação Calouste Gulbenkian/CAMJAP 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 18. 

 

Fig. 101 - Jorge Pinheiro 

“El-Rei III (A cabeça de El-Rei)”, Óleo s/tela 

100 x 80 cm 

1973 

Col. Particular, Porto 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 81. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Armando_Alves_Objecto.jpg
http://olhares.sapo.pt/a-anja-escultura-de-mestre-jose-rodrigues-foto2792953.html


xxiv 
 

Fig. 102 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta industrial s/contraplacado 

180 x 120 cm 

1968 

Col. Museu Municipal de Souza-Cardoso, Amarante 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 21. 

 

Fig. 103 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Plexiglass 

31 x 10,5 x 10,5 cm 

1970 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 51. 

 

Fig. 104 - Jorge Pinheiro 

“Homenagem a Josefa de Óbidos”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 

1992 – 1995 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 123. 

 

Fig. 105 - Jorge Pinheiro 

“O Velório”, Óleo s/tela 

150 x 150 cm 

1961 

Col. Eduardo Rosa, Coimbra 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 2. 

 

Fig. 106 - Jorge Pinheiro 

“O Círculo de Giz” (Inacabado), Óleo s/tela 

129 x 208 cm 

1965 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 8. 

 

Fig. 107 - Jorge Pinheiro 

“Cabeça de Rei”, Óleo s/tela 

75 x 53 cm 

1965 

Col. Restaurante Gambrinus 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 9. 
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Fig. 108 - Édouard Manet 

“Le fifre”, Óleo s/tela 

160 x 97 cm 

1866 

Musée d’Orsay, Paris 

in http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire_id/le-fifre-317.html de 15-08-

2014. 

 

Fig. 109 - Jorge Pinheiro 

“A cabeça do Almada”, Óleo s/tela 

38 x 46 cm 

1999 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 126. 

 

Fig. 110 - René Magritte 

“La magie noire (Black Magic)”, Óleo s/tela 

73 x 54 cm 

1945 

Col. Particular 

in http://www.wikiart.org/en/rene-magritte/black-magic-1945 de 15-08-2014. 

 

Fig. 111 - Jorge Pinheiro 

“A cabeça do Picasso”, Óleo s/tela 

38 x 46 cm 

1999 – 2001 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 127. 

 

Fig. 112 - Diego Velásquez 

“Las Meninas”, Óleo s/tela 

318 x 276 cm 

1656 

Museu do Prado, Madrid 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Meninas_%28Vel%C3%A1zquez%29 de 15-08-2014. 

 

Fig. 113 - Pablo Picasso 

“Las Meninas”, Óleo s/tela 

194 x 260 cm 

1957 

Museu Picasso, Barcelona 

in http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas_%28Picasso%29 de 15-08-2014. 

 

http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire_id/le-fifre-317.html
http://www.wikiart.org/en/rene-magritte/black-magic-1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Meninas_%28Vel%C3%A1zquez%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas_%28Picasso%29
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Fig. 114 - Pablo Picasso 

“Evocação (O enterro em Casagemas)”, Óleo s/tela 

150 x 90,5 cm 

1901 

Museu de Arte Moderna, Paris 

in http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/7713 de 15-08-2014. 

 

Fig. 115 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta-da-china e Ecoline s/papel 

65 x 50 cm 

1970 

Col. Particular 

publ. in, João Lima PINHARANDA, op. cit., figura 37. 

 

Fig. 116 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Óleo s/tela, 

92 x 92 cm, 

1970 

Col. Particular 

(Prof. Doutor Mário Reis) 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 42. 

 

Fig. 117 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta-da-china s/papel milimétrico 

26,5 x 51 cm 

1969/70 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro, Caderno de Estudos 1968-1980, Lisboa: CAMJAP, (Fev. 

2002), figura 17. 

 

Fig. 118 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Acrílico s/papel 

50 x 35,5 cm 

1969 

Col. Particular 

publ. in Galeria Arte Moderna e CONTEMPORÂNEA, Jorge Pinheiro: A não-figuração nos anos 70: Trabalhos 

escolhidos, Lisboa, (Mai. 2008), figura 11. 

 

 

 

 

 

 

http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/7713
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Fig. 119 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta-da-china e grafite s/papel vegetal 

25 x 36 cm 

1968 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro, Caderno de Estudos 1968-1980, (…), figura 6. 

 

Fig. 120 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta industrial e esfera de aço s/contraplacado 

100 x 3 cm 

1969 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 26. 

 

Fig. 121 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Grafite e lápis de cor s/papel 

29,7 x 21,2 cm 

1971 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro, Caderno de Estudos 1968-1980, (…), figura 62. 

 

Fig. 122 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Metal e vidro acrílico 

21 x 21 x 40 cm 

1970 

Col. Manuel de Brito 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 50. 

 

Fig. 123 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta-da-china, esferográfica e lápis de cor s/papel 

23,5 x 30 cm 

1970 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro, Caderno de Estudos 1968-1980, (…), figura 64. 

 

Fig. 124 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Óleo s/madeira 

140 x 100 cm 

1970 

Col. Particular (não exposto) 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 41. 
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Fig. 125 - Jorge Pinheiro 

“El-Rei IV (O do Banquete)”, Óleo s/tela 

100 x 165 cm 

1973 

Col. Particular, Porto 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 82. 

 

Fig. 126 - Vincent Van Gogh 

“Retrato do Dr. Gachet” (1ª versão), Óleo s/tela 

67 x 56 cm 

1890 

Coleção Privada 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Dr._Gachet de 15-08-2014. 

 

Fig. 127 - Vincent Van Gogh 

“Retrato do Dr. Gachet” (2ª versão), Óleo s/tela 

67 x 56 cm 

1890 

Musée d'Orsay, Paris 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Dr._Gachet de 15-08-2014. 

 

Fig. 128 - Marcel Duchamp 

“Grand Verre”, óleo, verniz, placa de chumbo, cabo e poeira entre dois painéis de vidro 

277,5 × 175,9 cm 

1915-1923 

Museu de Arte de Philadelphia, Philadelphia, Estados Unidos 

in http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/74315-marcel-duchamp-au-centre-pompidou de 15-08-2014. 

 

Fig. 129 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Óleo s/tela colada em platex 

141 x 101,5 cm 

1972 

Col. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 72. 

 

Fig. 130 - Leonardo da Vinci 

“A Última Ceia”, Técnica mista com predominância da têmpera, e óleo s/duas camadas de preparação de gesso aplicadas 

sobre reboco (estuque) 

460 x 880 cm 

1495-1497 

Santa Maria delle Grazie, Milão 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/A_%C3%9Altima_Ceia_%28Leonardo_da_Vinci%29 de 15-08-2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Dr._Gachet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Dr._Gachet
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/74315-marcel-duchamp-au-centre-pompidou
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_%C3%9Altima_Ceia_%28Leonardo_da_Vinci%29
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Fig. 131 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?”, Óleo s/tela, 

130 x 162 cm 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 132 – Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

62,5 x 75 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, Centro de Arte 

contemporânea, Almada, 1994, figura 24. 

 

Fig. 133 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Acrílico s/cartão 

61 x 76,5 cm 

1972 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 73. 

 

Fig. 134 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  

no pormenor da obra “S/Título” de 1972 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 135 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Óleo s/tela 

78,5 x 78,5 cm 

1972 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 71. 

 

Fig. 136 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Acrílico s/tela 

40 x 60 cm 

1972 

Col. António Drumond 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 74. 
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Fig. 137 - Jorge Pinheiro 

“Quinze Ensaios sobre um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”, 15 gravuras off-set 

50 x 35 cm 

1974 

Col. Particular, Porto 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 56. a 70. 

 

Fig. 138 - Jorge Pinheiro 

“Mensagem inequívoca”, Acrílico s/tela 

120 x 190 cm 

1977 

Col. Caixa Geral de Depósitos 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 96. 

 

Fig. 139 - Jorge Pinheiro 

“Mensagem inequívoca VI”, Acrílico s/tela 

100 x 160 cm 

1977 

Col. Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea, Porto 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 97. 

 

Fig. 140 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?”, Óleo s/tela, 

130 x 162 cm 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 141 - Nicolas Poussin 

“Et in Arcadia ego”, Óleo s/tela 

87 × 120 cm 

1637-1638 

Museu do Louvre, França 

in http://it.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego de 16-08-2014. 

 

Fig. 142 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite e tinta-da-china s/papel vegetal 

67,5 × 75 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 23. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://it.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 143 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo √2 

no “Estudo de Composição” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 144 - Jorge Pinheiro 

“O Banquete”, Óleo s/ tela 

1,95 x 2,68 m 

2008 – 2009 

Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna (CAM) 

in https://www.flickr.com/photos/60612398@N00/8661896746 de 16-08-2014. 

 

Fig. 145 - Possível estudo geométrico da obra “O Banquete” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 146 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 147 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 148 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 149 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/60612398@N00/8661896746
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Fig. 150 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 151 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 152 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 153 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 154 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 155 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 156 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china s/papel milimétrico 

21 × 32 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 3. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 157 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

28,4 × 22,4 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 8. 

 

Fig. 158 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

50 x 37,5 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 9. 

 

Fig. 159 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

50 x 37,5 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 10. 

 

Fig. 160 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

60,5 x 75 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 19. 

 

Fig. 161 - Possível estudo geométrico do “Estudo de Composição” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Fig. 162 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

62,5 x 75 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 24. 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 163 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

68,5 x 75 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 28. 

 

Fig. 164 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china, lápis de cor e caneta s/papel vegetal 

62 x 75 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 31. 

 

Fig. 165 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

60 x 75 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 37. 

 

Fig. 166 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?”, Óleo s/tela, 

130 x 162 cm 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 167 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Mulher”, Grafite s/papel vegetal 

50,3 x 28,8 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 17. 

 

Fig. 168 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Figura de Homem”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

30,7 x 30,7 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 15. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 169 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

64,7 x 75 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 32. 

 

Fig. 170 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel vegetal 

57 x 41 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 27. 

 

Fig. 171 - Nicolas Poussin 

“Aci e Galatea”, Caneta e aguarela sobre preparação de lápis preto 

13 × 18 cm 

1627-1630 

Museu do Condé, Chantilly, França 

in http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-xiii/aci-galatea-e-polifemo/immagini/61-aci-galatea-e-polifemo/ de 10-

12-2014. 

 

Fig. 172 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Pedestais”, Tinta-da-china s/papel 

10,2 x 16,5 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 5. 

 

Fig. 173 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Pedestais”, Tinta-da-china s/papel 

25,7 x 13 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 2. 

 

Fig. 174 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Figura de Homem”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel 

16,6 x 15,8 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 34. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 175 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Cabeça de Homem”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel 

17,7 x 14,4 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 35. 

 

Fig. 176 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Cabeça de Homem”, Tinta-da-china s/papel 

42 x 29,8 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 33. 

 

Fig. 177 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Homem”, Grafite s/papel 

42 x 29,8 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 25. 

 

Fig. 178 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Mãos”, Grafite s/papel 

29,8 x 42 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 38. 

 

Fig. 179 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Mãos”, Grafite s/papel 

19,6 x 29,7 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 39. 

 

Fig. 180 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Mãos”, Tinta-da-china e lápis s/papel 

29,8 x 42 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 40. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 181 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Cabeça de Homem”, Tinta-da-china s/papel 

42 x 29,8 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 41. 

 

Fig. 182 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Cabeça de Homem”, Grafite e carvão s/papel vegetal 

38,3 x 25,5 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 42. 

 

Fig. 183 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Figuras de Homem e Mulher”, Tinta-da-china s/papel 

21 x 29,7 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 6. 

 

Fig. 184 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Mulher”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

50 x 23,5 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 16. 

 

Fig. 185 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel 

22 x 14,5 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 13. 

 

Fig. 186 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Cabeça de Mulher”, Tinta-da-china e lápis de cor s/papel 

42 x 29,8 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 43. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 187 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Cabeça de Mulher”, Grafite s/papel 

42 x 29,8 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 44. 

 

Fig. 188 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Figura de Mulher”, Tinta-da-china s/papel 

29,7 x 21 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 36. 

 

Fig. 189 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Mãos”, Grafite e tinta-da-china s/papel 

29,8 x 42 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 45. 

 

Fig. 190 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Mãos”, Grafite s/papel vegetal 

17,8 x 14,5 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 46. 

 

Fig. 191 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Mãos”, Grafite s/papel vegetal 

12,7 x 20,7 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 49. 

 

Fig. 192 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Mãos”, Grafite s/papel vegetal 

11 x 16 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 47. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 193 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Mãos”, Grafite e   s/papel 

29,8 x 36 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 48. 

 

Fig. 194 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição” (Pormenor), Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 24. 

 

Fig. 195 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição” (Pormenor), Grafite, tinta-da-china, lápis de cor e caneta s/papel vegetal 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 31. 

 

Fig. 196 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”(Pormenor 1), Tinta-da-china s/papel vegetal 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 37. 

 

Fig. 197 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”(Pormenor 2), Tinta-da-china s/papel vegetal 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 37. 

 

Fig. 198 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china, aguada sépia e lápis de cor s/papel 

14,7 x 9 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 12. 
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Fig. 199 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel 

24,5 x 18,8 cm 

1991 

Col. Particular 

publ. in Jorge PINHEIRO, Jorge Pinheiro, Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, (…), figura 11. 

 

Fig. 200 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

Fig. 201 - Jorge Pinheiro 

“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 122. 

 

Fig. 202 - Jorge Pinheiro 

“Dasein – a Andrei Tarkovsky”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 

2001 

Col. Particular 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 129. 

 

Fig. 203 - Georges de La Tour 

“São José Carpinteiro”, Óleo s/tela 

1,37 x 1,02 cm 

1640 

Museu do Louvre, Paris 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_de_La_Tour  de 21-10-2013. 

 

Fig. 204 - Jacques-Louis David 

“Morte de Marat”, Óleo s/tela 

165 x 128 cm 

1793 

Museu Real de Belas Artes, Bélgica 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Marat_assassinado de 21-10-2013. 
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Fig. 205 - Jorge Pinheiro 

“Sem título (estudo de composição)”, Grafite e tinta-da-china s/papel vegetal 
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80 x 100 cm 

1974 

Col. Particular, Porto 

publ. in Fundação Calouste GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, (…), figura 83. 

 

Fig. 234 - Jorge Pinheiro 

Cadeira de Composição: Programa de Trabalho, esquema para o estudo do desenho “Maria lê o Jornal à Varanda” 

1980-81 

publ. in Jorge PINHEIRO, Cadeira de Composição: Programa de Trabalho: Ano lectivo 1980-1981: Programa, Lisboa: 

ESBAL, 1980. 

 

Fig. 235 - Jorge Pinheiro 

Cadeira de Composição: Programa de Trabalho, esquema para o estudo do desenho “Maria lê o Jornal à Varanda” 

1980-81 

publ. in Jorge PINHEIRO, Cadeira de Composição: Programa de Trabalho, (…). 

 

Fig. 236 - Jorge Pinheiro 

Cadeira de Composição: Programa de Trabalho, esquema para o estudo do desenho “Maria lê o Jornal à Varanda” 

1980-81 
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INTRODUÇÃO 

 

Do enquadramento da geometria na obra do autor 

 

A presente dissertação centra-se sobretudo na análise da Geometria e composição na 

obra do pintor Jorge Pinheiro, para se compreender se a Geometria é ou não um instrumento 

conceptual nas obras do artista. 

Jorge Pinheiro utilizou a Geometria plana, euclidiana e pitagórica aplicada 

diretamente na composição, a Geometria Descritiva para a conceção, por exemplo dos 

objetos pictóricos como os estudos de objetos com espelhos, e a Geometria Projetiva, onde se 

insere a perspetiva linear plana. A Geometria plana é representada como uma Geometria 

estética na medida em que ela contribui para a poética da harmonia da composição nas 

pinturas do autor, quer nas obras mais abstratas, quer nas obras mais figurativas. 

 No século XV, a Geometria desenvolveu-se em pleno Renascimento, prologando-se 

este desenvolvimento no século XVII, nos períodos Barroco e Clássico. No século XX, com 

o surgimento das vanguardas, a Geometria foi vista de outra forma devido à recusa desta 

herança renascentista por partes das academias de arte. Foi com o Abstracionismo que se 

começaram a utilizar as relações existentes entre as formas, as cores, as linhas e as 

superfícies, compondo a realidade da obra de uma forma não representativa e dando à 

Geometria um conteúdo estético. 

A obra de Jorge Pinheiro foi divulgada fundamentalmente na época em que a mesma 

era abstrata
1
 e correspondia a um período de profunda reflexão sobre a abstração geométrica. 

Influenciado pelo que viu na primeira viagem pela Europa como bolseiro da Gulbenkian, 

desde os anos 60 que a obra de Jorge Pinheiro incide em vertentes Geométricas, apelando à 

abstração, à figuração e às principais formas geométricas estruturantes, trabalhando dentro de 

uma lógica de continuidade (séries de Fibonacci). Tanto na abstração como na figuração a 

Geometria ganhou destaque, deste modo, para compreender o como e o porquê sobre a forma 

como a Geometria era aplicada, é fundamental perceber a evolução do trabalho artístico na 

vida de Jorge Pinheiro. 

                                                             
1 TAVARES, Isabel Maria Ventura, Jorge Pinheiro: o Referencial, Mestrado em Pintura, FBAUL, 2011, p. 7. 
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Dos objetivos 

 

A autora desta Tese propõe-se analisar a Geometria conceptual na obra de Jorge 

Pinheiro, nomeadamente em algumas pinturas, através de estudos de composição realizados 

pelo artista, e de estudos geométricos conjeturais realizados pela própria autora desta 

dissertação, por forma a demonstrar os traçados geométricos aplicados e realçar a Geometria 

“escondida” nas pinturas em estudo. Este objetivo foi condicionado pela fraca existência de 

trabalhos de investigação nesta área em relação à temática e obra do pintor. Um caso de 

estudo analisado incide sobre a obra "Porquê" de Jorge Pinheiro, onde se destaca a 

Geometria aplicada nos seus estudos de composição. A atividade como docente teve sempre 

um lugar central no percurso artístico de Jorge Pinheiro, pois o seu modelo pedagógico 

aproximou-o do seu modelo artístico. Deste modo, é analisado o método de ensino utilizado 

pelo Professor Jorge Pinheiro na lecionação da disciplina de Composição do 4º ano na Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL). 

A autora desta Tese lamenta não ter conseguido entrevistar o pintor Jorge Pinheiro, 

pois esse facto seria de grande utilidade para a presente dissertação. Foram várias as 

tentativas por parte da autora, que o tentou contactar por diversas vezes, mas este nunca se 

mostrou disponível para dar informações sobre a sua vida e sobre o seu trabalho artístico. No 

entanto, para preencher esta impossibilidade de comunicação com o artista, a autora deste 

trabalho procurou e conseguiu uma entrevista com o artista José Rodrigues, o qual, ao longo 

da vida esteve sempre próximo e em contacto com o pintor onde se centra este estudo, tendo 

também feito parte do grupo dos conhecidos “Quatro Vintes”. Na convicção da autora o 

testemunho de José Rodrigues fortaleceu e confirmou muitas das teorias e as ideias que são 

trabalhadas ao longo desta dissertação. 
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Da metodologia 

 

Em termos metodológicos, este trabalho centrou-se num olhar sobre um número 

significativo de obras do autor, incluindo não apenas as pinturas e objetos finais, mas também 

os respetivos estudos, onde se observou não só os traçados geométricos e compositivos do 

pintor, detetáveis nos seus estudos e obras, mas também outros aspetos compositivos não 

revelados diretamente. Para isso em termos metodológicos a autora desta dissertação estudou 

e indagou sobre algumas obras mais significativas, realizando, registando e descrevendo 

análises geométricas conjeturais, observando linhas de força, de tensão e de dinâmica 

compositivas, para além de que, no estado da arte até ao presente, também não foram 

encontrados muitos estudos e análises deste tipo nas publicações existentes sobre Jorge 

Pinheiro, que revelassem o gosto e a utilização do autor pela regra de ouro, pela regra de 

Fibonacci, para além de outros formatos proporcionais de retângulos e das respetivas 

construções, como por exemplo, o raiz de dois, que serão referidos na Tese. Neste sentido, 

num primeiro momento, revimos toda a tradição geométrica da questão dos formatos da 

geometria plana e dos seus retângulos proporcionais a partir da bibliografia existente sobre 

este assunto, onde confrontámos e verificámos posteriormente essas construções e formatos 

clássicos, dessas geometrias pitagóricas, com os detalhes geométricos na obra do autor. Este 

aspeto foi fundamental na metodologia do trabalho. Para o efeito e posteriormente, reunimos 

e centrámos a nossa atenção num corpus significativo de obras do autor, centrando depois a 

nossa atenção num caso de estudo, da obra “Porquê”, onde também por necessidade e 

coerência fomos obrigados a analisar a obra “Banquete” por se verificar nesta com grande 

evidência, grandes linhas de força compositivas resultantes de uma forte geometria estrutural. 

Para além disso, e paralelamente, foi realizada uma reflexão crítica sobre toda a 

literatura existente sobre a figura e a obra do pintor, com o objetivo de tentar acrescentar 

novas reflexões sobre a temática desta dissertação. 
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Da estrutura 

 

A estrutura deste trabalho inicia-se com a revisão em síntese do estado da arte em 

relação ao estudo deste artista, e posteriormente é feita uma divisão da dissertação por quatro 

capítulos, nomeadamente os seguintes: 

Capítulo 1 – Vida e obra do pintor Jorge Pinheiro 

Capítulo 2 – Composição e Geometria nas obras de Jorge Pinheiro 

Capítulo 3 – Um caso de estudo: A Geometria em “Porquê?” 

Capítulo 4 – Jorge Pinheiro e o Ensino 

No Capítulo 1 é feita uma abordagem biográfica e evolutiva do trabalho artístico de 

Jorge Pinheiro dos anos 60 até à atualidade. Neste capítulo a autora desta dissertação 

valorizou as palavras e o testemunho de José Rodrigues, e a sua contribuição para a 

compreensão e conceptualização das obras de Jorge Pinheiro, as quais vivem de uma forte 

estruturação geométrica e compositiva, citando e deslocando, ao mesmo tempo, autores 

clássicos, barrocos e contemporâneos. Ao longo deste capítulo também foram referidos os 

aspetos de composição e de Abstração Geométrica existentes na obra de Jorge Pinheiro desde 

os anos 60 aos anos 80, bem como a construção do campo visual e do objeto pictórico dos 

anos 70 onde se incluem nessa época os mapas e as consonâncias musicais realizados pelo 

autor. Para além destes aspetos, realçou-se não só o aparecimento da figuração na obra do 

pintor onde as obras dos anos 90 ganham destaque, pela forma como o campo pictórico se 

encontra construído através da citação e do deslocamento, onde o artista recorreu às 

fotomontagens, bem como o modo como a abstração e a figuração se articulam tendo em 

conta a necessidade de narrar as imagens. 

No Capítulo 2 é apresentada a composição e a geometria existentes na obra de Jorge 

Pinheiro, nomeadamente a proporção dos suportes bi e tridimensionais, respetivamente o 

quadrado e o cubo que o autor joga com as cores primárias, secundárias e complementares na 

composição. Neste âmbito, realça-se a aplicação das leis de Gestalt e a utilização de uma 

matriz para soluções de ritmos e de composição através da série de Fibonacci destacando-se 

o Número de Ouro. Deste modo, a autora desta dissertação realiza estudos geométricos de 
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algumas obras de Jorge Pinheiro aplicando o retângulo de ouro, o retângulo √2, bem como 

vários traçados horizontais, verticais, oblíquos, circulares e ovais. Neste capítulo é referida a 

importância de os “Quatro Vintes”, grupo formado por Jorge Pinheiro, Ângelo de Sousa, 

Armando Alves e José Rodrigues. Faz-se também destaque à evolução das formas no espaço 

visual e plástico em que Jorge Pinheiro explora a ilusão através de planos em dobra, de 

superfícies espelhadas, simulando o “infinito” tanto a nível bidimensional como 

tridimensional.  Salienta-se a “leitura da superfície” e a centralidade da obra do artista, 

nomeadamente o modo como a composição é estruturada, ou seja, como é que todos os 

elementos jogam uns com os outros de acordo com o poder central, bem como a importância 

do rigor que a composição e combinação de formas seguem na sua malha compositiva. 

Evidencia-se também que nos anos 70 a obra do autor vive de padrões, módulos, repetições, e 

nos anos 90 as escolhas estéticas são racionais sendo utilizada a perspetiva onde as linhas 

convergem para o centro da composição. O fim deste capítulo incide novamente na série de 

Fibonacci na obra do pintor, onde a autora desta Tese efetua novamente um estudo 

geométrico de uma obra do pintor, onde aplica o retângulo de ouro, e demonstra o rigor das 

15 gravuras offset do autor. 

No capítulo 3 é realizado um caso de estudo sobre a obra “Porquê?” de Jorge de 

Pinheiro. Para sua compreensão é explicado onde a mesma se insere na vida e obra do autor, 

e de que forma pode ser interpretada pelo público. Pretende-se sublinhar aspetos semânticos e 

estruturais da obra, cuja imagem surge como um meio de dar respostas sobre a representação, 

como se de um jogo se tratasse. Neste capítulo salienta-se o “centro” e a “figuração” da obra 

“Porquê?”, onde os traçados geométricos se articulam e convergem para o ponto de fuga 

central. Neste âmbito, a autora desta dissertação realiza estudos geométricos de obras do 

pintor, aplicando o retângulo √2, bem como traçados horizontais, verticais e oblíquos. São 

realçados não só os pormenores das figuras da obra “Porquê?”, para que se compreendam as 

suas características, como toda a cena e iluminação, bem como os estudos geométricos feitos 

pelo próprio autor, onde se destaca na estrutura dos mesmos a perspetiva dos estudos de 

composição, e no que concerne às formas e ao fundo a aplicação de vários traçados 

geométricos e de cálculos matemáticos. Utilizando um estudo de composição do pintor, 

salienta-se um estudo geométrico realizado pela autora desta Tese onde aplicou traçados 

horizontais, verticais e oblíquos. A parte semântica do trabalho de Jorge Pinheiro foi também 

valorizada e revista na presente Tese, pois o próprio autor interessava-se por semiologia, 
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semiótica, serialismo, estruturalismo, geometria, enfatização e simbologia numérica o que se 

verifica na hipertextualidade da sua obra.  

No capítulo 4 é feita uma análise sobre a carreira docente de Jorge Pinheiro, realçando 

a sua experiência como Professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 

em que uma parte significativa dos programas e exercícios da sua disciplina foram objeto de 

análise por parte da autora desta Tese, permitindo compreender-se duma forma mais 

abrangente a obra artística do Professor e pintor. Neste âmbito, neste capítulo, destaca-se a 

referência à disciplina de Composição lecionada pelo Professor Jorge Pinheiro, dando-se 

evidência ao seu contributo na estruturação estética da plasticidade das obras e na preparação 

dos seus alunos para futuros criadores, professores ou críticos de arte.  
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ESTADO DA ARTE 

  

Jorge Pinheiro coloca em questão o momento e o estado da arte, nomeadamente o que 

vai sendo realizado e publicado artisticamente, e compreende que o homem não assume um 

papel heroico como outrora tinha, pois restringe-se somente à reprodução do jogo de alguns 

representantes convencionais, tal como afirma Isabel Tavares
2
. 

O homem é criador de memória social, e para que exista progresso é necessário que 

este surja como alguém que inove, pois caso contrário os símbolos de identificação tendem a 

tornar-se instrumentos intermutáveis e inquestionáveis. Nesta linha de pensamento, o pintor 

inicia o percurso autorreflexivo e questiona o estado da pintura como pintura, colocando os 

valores estéticos, compósitos e representativos em causa e julgando-os
3
. De acordo com 

Isabel Tavares, o objeto artístico é valorizado como ontológico por via do modelo social, 

reconhecendo a componente lógica que de alguma forma desmaterializa o objeto e corporiza 

a razão.
4
 

A pintura de Jorge Pinheiro evidencia a necessidade de se submeter a uma profunda 

crítica, às categorias estéticas ligadas à autoria, à obra e ao género. Também o conceito de 

artista implica algo mais que o direito de autoria, como tal, devem-se superar uma série de 

etapas para adquirir um estatuto e afirmar a sua identidade. A palavra artista relaciona-se 

semanticamente com a vocação, com a aprendizagem, com a formação e com o ofício, e é de 

forma ardilosa e moderada que o pintor produz as suas obras
5
. O artista aproxima-se dos 

acontecimentos e está sempre infiltrado no tecido social de forma ativa e crítica. O político e 

o humanista acompanham o pintor na construção do seu discurso visual e verbal, refletindo a 

visão existencialista do mundo e as inflexões cínicas da sociedade. 

                                                             
2 Ibidem, p. 45. 

3 Ibidem. 

4 Ibidem. 

5 Ibidem, p. 53. 
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Para o estudo da Complexidade, Composição e Geometria no processo Conceptual de 

Jorge Pinheiro foram consultadas diversas obras de vários autores e estudado o que de mais 

relevante se disse sobre o tema da presente dissertação. Das obras consultadas foram 

determinantes as seguintes: 

As obras de João Lima Pinharanda, História da Arte Portuguesa: O Declínio das 

Vanguardas: Dos anos 50 ao fim do milénio, Dir. Paulo Pereira, Lisboa: Círculo de Leitores, 

1995. 3º Vol., e Jorge Pinheiro – Anos 60 anos 90, Árvore, Cooperativa de Atividades 

Artísticas, 2000, e a Tese de Mestrado de Pedro Filipe Rodrigues Pousada, Jorge Pinheiro: 

superação e continuidade na imagem moderna, Lisboa: FBAUL, Out. 2001, onde o autor 

retrata muito bem a figura do pintor, através de uma entrevista com o próprio, bastante 

reveladora do processo conceptual do pintor. Nestas publicações é possível compreender que 

a arte de Jorge Pinheiro nunca foi realista, e isso constata-se na sua obra figurativa, pois o 

artista utiliza materiais que servem de base à sua representação. Todavia, o pintor não se 

detém na encenação espetacular dos ícones, na sua formalização superficial e decorativa, no 

arranjo de um modelo político ou ideológico reproduzível. Na obra do pintor existe uma 

nítida rutura entre a primeira fase figurativa e a segunda abstrata, esta situação não se observa 

no processo de passagem entre o longo processo de exploração abstrata e no regresso à 

figuração, porém, na sequência de cada um dos seus momentos de rutura, a obra do artista 

faz-se de sucessivos regressos. Os dez anos que Jorge Pinheiro trabalhou só com coisas 

abstratas, não foram mais do que modos de estudar a pintura, de investigar a forma, a cor, e 

todas as diversíssimas componentes que ela tem. Conforme Isabel Tavares, o regresso a 

formas de expressão preexistentes na pintura de Jorge Pinheiro pode ser considerado como 

uma crítica que este artista faz ao pós modernismo patente na arte, na sociedade, entre 

outros
6
, assim sendo, verificamos que Jorge Pinheiro se insere neste, e informa-nos do seu 

tempo contaminado e à deriva, ao apropriar-se dos modelos estéticos da arte, sobretudo 

barroca e neoclássica, para as telas da década de noventa e das grandes referências históricas 

do século XX, para as telas do século XXI. O pintor aposta em mitos, manipulando a citação 

verbal com carga simbólica acentuada, como mais um modelo questionado, deste modo, a 

palavra “figuração” questiona os modelos como forma de exorcismo. 

De acordo com Pedro Pousada, na obra de Maria Augusta Babo e Jorge Pinheiro, 

Figurações ou diálogos da pintura para a escrita, Almada: Ed. Casa da Cerca, 1997, verifica-

                                                             
6 Ibidem, p. 51. 
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se uma referência aos objetos visuais sem que tenha sido feita uma leitura ampla sobre as 

adversidades artísticas.
7
 Através desta publicação é possível perceber que Jorge Pinheiro 

pretendeu expor as suas obras dos anos 90 acompanhadas pelos estudos que lhes deram vida, 

para que a sua arte fosse comprovada. Não centrar a visão da pintura é eliminar o papel 

principal da mesma, ou fortalece-la mais colocando o seu método de construção em evidência. 

Jorge Pinheiro foi capaz de colocar a sua vontade e intenção nas suas exposições. A obra 

concluída foi contagiada por situações que ocorreram outrora, onde utilizou os cortes, as 

separações e uniões exteriores e interiores. O desenho não só é o instrumento do 

conhecimento, como é um meio de saber, é uma estratégia de sentido, de estrutura de 

linguagem e de possibilidade significante e assume o papel de Lógos para que seja possível 

verbalizar o processo criativo. Desenhar é estabelecer uma ordem com um instrumento 

fortemente enunciativo. O estudo (desenho) de uma pintura não é colocado perante uma crítica 

real, pois não só é considerado um objeto de análise como um ponto de partida no que respeita 

às principais dinâmicas da expressão e da construção que se encontram ligadas ao 

conhecimento, à descrição das ideias e da representação das coisas
8
. 

Os textos de Fernando Pernes que se encontram na obra de Luísa Dacosta e de 

Fernando Pernes, Jorge Pinheiro: ensaios, Lisboa, Galeria Quadrum, 1976, na obra de 

Eugénio de Andrade, Fernando Pernes e José Augusto França, “Os Quatro Vintes” Ângelo de 

Sousa, Armando Alves, Jorge Pinheiro, José Rodrigues, Porto: O Oiro do Dia & Simão 

Guimarães, filhos, limitada, 1985, e na obra de José da Cruz Santos, Jorge Pinheiro: as 

idades do homem, Porto, Mododeler, 2012, onde nesta obra também se realçam os textos de 

Bernardo Pinto de Almeida. Estas obras referem importantes elementos de geometria e de 

composição
9
 existente nas obras de Jorge Pinheiro, nomeadamente o modo como são 

                                                             
7 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, Jorge Pinheiro: superação e continuidade na imagem moderna, Lisboa: 

FBAUL, Out. 2001, Tese de mestrado, p. 17. 

8 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., pp. 16 - 17. 

9
 “Na errância de uma aventura de rigor em que só o que é essencial está presente, a obra invulgar 

(diria incómoda) de Jorge Pinheiro refaz, e revigora na sua aparente clausura e hermetismo, na sua 

verticalidade ascética, na pureza formal das linhas, dos ritmos, dos espaços e das cores, aquilo a que, 

na tradição da pintura ocidental, se poderia reivindicar de uma metafísica: no seu apego estrito ao 

aspecto material consubstancia-se realmente um ideal de pureza que é tangencial a uma mathesis do 

acto criador, onde se actualiza, por sucessiva depuração, uma vontade de forma que é de raíz 
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geometricamente estruturadas
10

 e de que forma comunicam através da sua expressividade 

plástica
11

, dando oportunidade ao observador de interpretar as mesmas de acordo com a sua 

capacidade imaginativa e crítica
12

. 

São vários os textos de Jorge Pinheiro: Relatório de uma Viagem de Estudo 

subsidiada pela Fundação Calouste Gulbenkian: Segundo Período, 7 de Maio a 7 de 

Setembro de 1966, Porto. 30 Set. 1966; Aos Estudantes da Escola Superior de Belas Artes do 

Porto: Carta aberta, Porto: ESBAP, Jul. 1976; Artistas plásticos: Capacidade para a 

                                                                                                                                                                                             
clássica.”, SANTOS, José da Cruz (coord.), Jorge Pinheiro: as idades do homem, Porto, Mododeler, 2012, p. 

86. 

10
 “Artista cujo sentido da modernidade foi amplamente fecundado na meditação de antigas regras 

canónicas do número de ouro, Jorge Pinheiro é autor de uma obra que se desenvolveu entre a 

objectividade da geometria e a individualidade da caligrafia, entre o rigor matemático dos sistemas em 

série e a surpresa de variantes lúdicas ou aleatórias, numa palavra: entre a obsessão da regra e a 

libertação da fuga que continuamente se implicam. As duas dimensões plasmam-se nas suas obras 

mais recentes, visíveis na bipolaridade tensa de sinais preexistentes ou de estruturas simétricas, com 

ritmos insuspeitados questionando anteriores estruturas que subitamente se revigoram.”, Ibidem, p. 65. 

11 “(…) A justaposição de tonalidades que simulam o relevo vivem da própria simulação e não duma imitação 

que não pretendem: vivem em impossível, como um jogo mental que a si mesmo se denuncia. Tal situação opõe-

se à natureza, e à naturalidade, do ambiente físico, criando assim uma situação segunda, em ambiguidade 

estética.”, ANDRADE, Eugénio de, PERNES, Fernando e FRANÇA, José Augusto, “Os Quatro Vintes” Ângelo 

de Sousa, Armando Alves, Jorge Pinheiro, José Rodrigues, Porto: O Oiro do Dia & Simão Guimarães, filhos, 

limitada, 1985, p. 29. 

12 “a) O recurso a linguagens, a formas ou sinais pré existentes e codificados que o pintor descodifica pela sua 

inserção em inéditos complexos estruturais. 

b) Em directa articulação com isso, acresça-se a persistência de permanente tensão entre dados reconhecíveis 

(advindos da geometria ou convertíveis em imagens de segundo grau) e o desenvolvimento dos ritmos 

caligráficos subjectivos, pontuando contínuo dualismo entre valores seriais e individuais: entre o rigor duma 

ordenação matemática e uma poética de surpresa ou do aleatório. 

c) A insistência no lirismo da “obra aberta”, permitindo a subjacência do imaginário no concreto, ou 

seja: a desocultação de potencialidades de infinitude espácio temporal em áreas de estrito recorte 

mensurável e que assim se abrem a dimensões outras de indeterminável extensão.”, DACOSTA, Luísa e 

PERNES, Fernando, Jorge Pinheiro: ensaios, Lisboa, Galeria Quadrum, 1976, p. 3. 
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docência: Conferência, Lisboa: ESBAL, 5 Abr. 1978; Cadeira de Composição: Programa de 

Trabalho: Ano letivo 1980-1981: Programa, Lisboa: ESBAL, 1980; Abertura solene do ano 

letivo 1993/1994 na FBAUL: Conferência. Lisboa: FBAUL, 3 Nov. 1993; Jorge Pinheiro, 

Retórica do indizível, e Retrato de Bernarda Alba e Os Reis, Centro de Arte contemporânea, 

Almada, 1994; e Jorge Pinheiro, Os Poemas da Minha Vida, Público, 2006. Estas 

publicações mostram a estética e a metodologia empregue por Jorge Pinheiro nas suas obras, 

pois realçam o uso que o artista dá aos seus materiais, possibilitando o acaso e propriedades 

visuais aliciantes, onde o raciocínio também está presente. É fora das combinações seriais 

que o artista controla as suas pinturas, transformando-as em meditações sobre aquilo que se 

espera quando as mesmas se inserem em redes anti narrativas e anti intuitivas, pois o que 

realmente importa é difundir a presença e a teoria
13

. A obra de Jorge Pinheiro deve ser 

entendida no seguimento de trinta anos de trabalho individualizado, todavia, até como 

Professor das sucessivas gerações contidas na sucessão de decénios, agrada ao artista a 

sugestão de um regresso à teoria contra a prática desregrada dos sentimentos, onde a crise 

histórica e artística lhe agudiza o seu próprio desejo de reflexão teórica e prática. 

São vários os catálogos sobre o autor. Existem os catálogos publicados pela Árvore, 

Jorge Pinheiro: Retórica do Indizível, Porto: Árvore, (23 Abr. - 16 Mai. 1993), Jorge 

Pinheiro: Eternidade agora, Porto: Cadeia da Relação, (7 Dez. 1996 - 2 Fev. 1997), e XXIII 

Exposição colectiva dos sócios da Árvore, Porto: Árvore, (15 Jul. - 14 Ago. 2008). Depois 

referenciam-se os catálogos publicados pela Casa da Cerca, Jorge Pinheiro: Retórica do 

Indizível, Almada, (Mar. – Abr. 1994), e O Desejo do Desenho, Almada, (Dez. 1995 – Fev. 

1996). O catálogo publicado pela Casa-Museu Teixeira Lopes, Jorge Pinheiro: Discursos sem 

histórias dentro…Gaia: Galerias Diogo de Macedo, (6 Jun. - 12 Jul. 2009). Existem também 

os catálogos publicados pela Fundação Calouste Gulbenkian, Jorge Pinheiro, Lisboa: F.C.G., 

(Mai. – Jun. 1987), Jorge Pinheiro, Lisboa: F.C.G., (Mai. - Jun. 1997), Jorge Pinheiro, 

Caderno de Estudos 1968-1980, Lisboa: CAMJAP, (Fev. 2002), Jorge Pinheiro: 1961 – 

2001, Lisboa: CAMJAP, (Fev. 2002), Res Publica: 1910 e 2010: Face a face, Lisboa: F.C.G., 

(08 Out. – 16 Jan. 2011). São referências também o catálogo publicado pelo Lugar do 

Desenho – Fundação Júlio Resende, Jorge Pinheiro, Gondomar, (13 Dez. 2003 - 15 Fev. 

2004), o catálogo publicado pelo Museu Municipal Dr. Santos Rocha, Jorge Pinheiro: Solus 

Ipse, Figueira da Foz, (25 Abr. - 12 Mai. 1996), e o catálogo publicado pelo Módulo, Jorge 

                                                             
13 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 194. 



12 
 

Pinheiro: Ensaios, Porto. (Mai. 1976). Através destas publicações é possível entender que as 

obras do artista são quase forçadas a responder às questões formuladas na atualidade, onde 

existe um duelo significativo para criar o sentido que corresponde à autenticidade do 

enunciado expresso na história
14

. As guerras de forças na estrutura do sentido, formulando um 

caleidoscópio, mostram uma pintura do final do século e início do seguinte, como um ofício 

em vias de extinção, pelo facto de ser cada vez mais raro os pintores saberem devidamente do 

seu ofício. Num tempo marcado por um interminável inventário de desaparecimentos e de 

fins, a pintura feita com nostalgia sente a perda de modelos organizadores de sentidos 

totalitários. 

 Outra obra é a de Carlos Vidal, Jorge Pinheiro, Pressentimento das imagens, 

Caminho, 2005, onde o autor refere que
15

 Jorge Pinheiro não crê que o regresso a uma 

«idealização» da pintura possa bastar, porque a arte não subsiste indefinidamente alheia ao 

tempo, tanto como não subsistirá se apenas confirmar o tempo, numa histeria do presente que 

mais não é do que uma cumplicidade com o capital. Através desta publicação é possível 

compreender que partindo de obras de alguma ou muita carga irónica, ou de crítica social, o 

pintor coloca-se no nível de produção de um discurso espiritual, sendo que nas suas pinturas 

cada ícone foi-se progressivamente deslocando da realidade histórica que lhe servia de 

referência até alcançar a dimensão de um símbolo. Foi este tempo de maturação que fez com 

que o recurso à citação se tornasse constitucional à obra do artista, porém, fora de um 

contexto da sua fortuna histórica e com um determinado ritmo pela evolução interior da 

pintura do artista e das suas exigências. 

Ainda sobre Jorge Pinheiro destaca-se a obra publicada pela Faculdade de Psicologia 

de Ciências da Educação, de João Miguel Fernandes Jorge, Jorge Pinheiro: Oferenda 

esquecida, Porto: Campo das Letras, 2006. Através desta publicação é possível perceber que 

a obra de Jorge Pinheiro tem um destino certo de diluição, quer no comprazimento do 

academismo, quer na possibilidade de ação livre que se anula, onde a imagem é feliz para 

figurar não apenas o conjunto de atitudes ao longo de decénios do trabalho do pintor, como 

para ilustrar as pontes que atravessam a sua última prática abstrata e o seu regresso à 

figuração, traçando uma rota de afastamento das referências fáceis, arriscando-se a refazer 

caminhos por onde já tinha passado. 

                                                             
14 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 49. 

15 VIDAL, Carlos, Jorge Pinheiro, Pressentimento das imagens, Caminho, 2005, p. 14. 
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Também se realçam as seguintes obras: a obra de Leon Battista Alberti, On Painting, 

(Trad. Cecil Grayson), Book 1, London, Penguin Books, 1990; a obra de Giulio Carlo Argan, 

Arte e crítica de arte, 2ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, e a obra deste autor e de 

Maurício Fagiolo, Guia de História da Arte, 2ªed. Lisboa: Editorial Estampa, 1994; e ainda a 

obra de Michel Foucault, As palavras e as coisas, Lisboa: Edições 70, 2004. Através destas 

publicações é possível entender que a produção do artista circula em torno do que a forma 

pode dizer sobre si mesma, ou como a forma se refere às coisas que a excedem, pois nada 

surpreende esta estratégia de questionar o suporte e a ilusão que se produz. Este tipo pictórico 

enquadra-se numa política visual que investe no modo como se cria o mundo, a partir do 

modo como este é observado e como nos ensina. Esta duplicidade propõe que se confie nos 

significados que a imagem pode produzir, não porque esta se constitua como imagem do 

mundo, como exemplo de verdade, mas sim porque esta é o mundo, mundo esse que está 

marcado pela crise do representado e por uma análise de mecanismos que tornam a imagem 

uma máscara do mesmo.  

 Sobre a Geometria destacam-se as seguintes obras: a obra de F. Izquierdo Asensi, 

Geometria Descriptiva, 19ª Ed., Madrid, Editorial Dossat, S.A., 1990; a obra de Luis Veiga 

da Cunha, Desenho Técnico, 11ª Ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999; a obra de 

Hubert Damisch, El origen de la perspectiva, Madrid: Aliança Forma Editorial, 1997; as 

obras de Matila C. Ghyka, The Geometry of Art and Life, New York, Dover Publications, 

1977, e Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes, 3a ed. Barcelona: 

Editorial Poseidon, 1983; a obra de Jay Hambidge, The Elements of Dynamic Symmetry, New 

York, Dover Publications, 1967; a obra de William M., Jr. Ivins, Art & Geometry, A Study 

In Space Intuitions, New York: Dover Publications [S.d.]; a obra de G. Monge, Leçons de 

géométrie descriptive, Paris, 1795; a obra de, Erwin PANOFSKY, A Perspectiva Como 

Forma Simbólica, Lisboa, Ed. 70, Outubro de 1999; e a obra de Guilherme Ricca, Geometria 

Descritiva. Método de Monge, 1ª Ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. Estas 

publicações não só ajudam a compreender a Geometria como são um auxílio para a 

identificação desta na obra de Jorge Pinheiro, pois este artista recorria à perspetiva para 

introduzir o espectador no quadro. Deste modo, nas telas do século XXI o artista opta por 

seduzir o observador e atrai-lo, encaminhando-o para a centralidade e frontalidade da 

representação. Na figuração de Jorge Pinheiro verifica-se a propensão para a simetria da 

estrutura espacial e da representação frontal com conexão cultural de representações 
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religiosas
16

. As telas de Jorge Pinheiro podem ter a existência de entidades plásticas 

autónomas, assim sendo, o artista regulou a articulação das suas cores de modo a evitar as 

maiores estridências das peças anteriores, e criou através das sugestões de simetria garantidas 

pela dobra, uma espécie de módulo. A evidência de uma regra só se destaca na conceção 

modular dos trabalhos. 

Ainda no âmbito da Geometria realça-se também a Tese de Doutoramento em Belas 

Artes, especialidade em Geometria Descritiva do Professor António Trindade, Um Olhar 

sobre a Perspetiva Linear em Portugal nas Pinturas de Cavalete, Tetos e Abóbadas: 1470-

1816, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Lisboa, 2008; a Tese de 

Doutoramento em História da Arte de Luís Alberto Esteves dos Santos Casimiro, A 

Anunciação do Senhor na Pintura Quinhentista Portuguesa (1500-1550). Análise 

Geométrica, Iconográfica e Significado Iconológico, 2 vols, Polic., apresentada à Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, 2004, onde se faz uma análise geométrica, iconográfica e 

sobre o significado iconológico; a Tese de Doutoramento de Magno Moraes de Melo, 

Perspetiva Pictorum. As arquiteturas ilusórias nos tetos pintados em Portugal no século 

XVIII, Universidade Nova de Lisboa, 2002; a Tese de Doutoramento em Belas-Artes de José 

Artur Vitória da Sousa Ramos, Retrato: O Desenho da Presença, Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, 2007; a Tese de Doutoramento na Área Científica de Arquitetura de 

João Pedro Xavier, Sobre as Origens da Perspectiva em Portugal. O “Livro de Perspectiva” 

do Códice 3675 da Biblioteca Nacional, um Tratado de Arquitetura do Século XVI, FAUP, 

2004; a recente investigação no âmbito do Doutoramento em Belas Artes ainda em curso, na 

especialidade em Ciências da Arte de Simão Palmeirim Costa, A Aquisição do Espaço 

Plástico Renascentista na Pintura de Cavalete e de Fresco de 1411 a 1525 – Competências 

Geométricas e Compositivas na Pintura Portuguesa do Final da Idade Média ao Início do 

Renascimento, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, 2012; e a Tese de 

Mestrado de Pedro Filipe Rodrigues Pousada, Jorge Pinheiro: superação e continuidade na 

imagem moderna, Lisboa: FBAUL, Out. 2001, onde o autor retrata muito bem a figura do 

pintor, pois conseguiu uma entrevista com o próprio, bastante reveladora do processo 

conceptual do pintor. 

A obra do artista, mascarada de estilismos ou revestida da palavra, obedece ao não 

entendimento quando se tenta alcançar a mensagem que se encontra disfarçada na pintura, 

                                                             
16 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 112. 
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acusada como signo, e realizada para gerar sentidos. Tornar visível atualmente os modelos do 

passado quer dizer que regressamos aos conceitos académicos que no século XX foram 

colocados de parte. Deste modo, através do humor, do sentido do dever e da provocação, o 

artista torna viva a reaprendizagem e interessa-se pelos modelos
17

. 

As pinturas de Jorge Pinheiro tem uma continuidade e um simbolismo que é a metáfora 

artística, e o título e enunciado das suas obras é uma forma de fazer com que o público se 

interesse por elas, pois as mesmas contêm uma mensagem verbal que manipula o discurso 

figurado e representado para que o espectador seja chamado para aquilo que observa e não 

observa
18

.  

A pintura de Jorge Pinheiro é uma pintura clássica do ponto de vista temporal do termo, 

e não barroca, apesar das citações barrocas a que ironicamente recorre. Esta pintura não se 

constrói em espiral, pelo contrário, podemos detetar um conjunto de relações simbólicas, de 

várias interpretações a partir de um tema e de uma imagem que são instáveis na sua primeira 

leitura da superfície, e essa construção parte da superfície em vários sentidos e em várias 

relações. É aqui que se distingue esta pintura dentro do período do pós-modernismo e da 

contemporaneidade. 

Jorge Pinheiro domina os conteúdos do seu trabalho e a relação entre o que se escreve e 

o que se vê é um assunto que provoca indiferença a este artista e que interpreta como mal 

necessário à socialização do domínio artístico. O artista, pela primeira vez na história, em 

plena euforia do conceptualismo, era senhor absoluto do seu discurso e precavia-se contra o 

poder de distorção do olhar alheio, de um discurso que torna a sua obra refém. Assim sendo, o 

artista não pode ser apenas a parte solidária e devedora de uma teoria, não pode conformar-se 

com o que a escrita diz sobre o significado do seu trabalho, porque esse dizer é quase sempre 

utilitário e estratégico, e esta é a posição sobre a qual o pintor discute o âmbito de cooperação 

entre a imagem artística e a escrita sobre a imagem artística. 

 

 

 

                                                             
17 Ibidem, p. 9. 

18 Ibidem, p. 46. 
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CAPÍTULO 1 – VIDA E OBRA DO PINTOR JORGE PINHEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«(...). “Começo a pintar olhando para que me cerca, a realidade entendida no 

sentido mais vasto e mais profundo do termo. (...).”» 

Jorge Pinheiro19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

19 CASA-MUSEU TEIXEIRA LOPES, Jorge Pinheiro: Discursos sem histórias dentro…Gaia: Galerias Diogo 

de Macedo, (6 Jun. - 12 Jul. 2009), p. 8. 



18 
 

1.1. Biografia 

 

 Jorge Pinheiro nasceu em Coimbra a 7 de Outubro de 1931
20

, diplomou-se em Pintura 

pela Escola Superior de Belas-Artes do Porto, que frequentou entre 1955 e 1963, num 

período fundamental da criatividade artística nacional e da cidade do Porto em particular. Por 

essa altura, na passagem da década de 60, tempo de iniciação internacional de uma 

neovanguarda, uma nova conjuntura nacional começa igualmente a desenhar-se, embora 

apenas em Portugal, com características próprias de um contexto que vem de uma sucessão 

de experiências tardias, nomeadamente realistas, surrealistas e abstracionistas. 

Em meados dos anos 60, as atividades, o pensamento embarcado na arte pop ou no 

nouveau réalisme, a circunstância da emigração, e todo o restante panorama da arte 

portuguesa mais ou menos liberta das dicotomias e dos desproporcionados confrontos entre o 

surrealismo, o neorrealismo, a figuração e a abstração, foram fundamentais para a transição 

que se opera na obra de Jorge Pinheiro
21

. Sobre a produção pictórica de Jorge Pinheiro, Pedro 

Pousada refere: 

                                                             
20 “(...) Nascido em Coimbra, no ano de 1931, a família não lhe destinou o caminho dos meninos ricos. Antes o 

conduziu para um Curso Comercial, que ele concluiu sem gosto e que o fadava para empregos burocráticos que 

quase não chegou a cumprir. Duas cadeiras, uma complementar ao seu currículum escolar, quatro anos de 

Desenho de Ornato, e outra integrante do seu curso, Caligrafia, seriam de utilidade indireta em etapas muito 

posteriores do seu desenvolvimento pessoal.”, PINHARANDA, João Lima, Jorge Pinheiro – Anos 60 anos 90, 

Árvore, Cooperativa de Atividades Artísticas, 2000, p. 5. 

21
 “Esgotava-se o discurso do humanismo, do subjetivismo. As referências camusianas e sartrianas eram já um 

território-limite na dolorosa convocação do sujeito – o seu aprofundamento conduziria a uma negação. Essa 

negação construiu o edifício do anti-humanismo pós-estruturalista de Barthes e Derrida ou também de Focoult 

decisivo na sustentação teórica das diferentes e contraditórias vias (Minimal ou Pop) de toda a arte americana da 

primeira metade dos anos 60. O neutralismo de que ambos os movimentos se reclamaram, solução 

compreensível no contexto americano, seria uma impossibilidade estética e uma irresponsabilidade ética no 

contexto político e social português. (...).”, Ibidem, pp. 9 - 10. 
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“A produção pictórica deste artista desenvolve-se dentro de uma economia de 

interesses visuais e teóricos. Não é uma produção fechada. Nas suas imagens 

observam-se influências, mudanças metodológicas e clivagens.”
22

 

A necessidade de reflexão que se gera no seio da pintura, ou admitindo-a como o seu 

modo de ser, foi o embrião que se instalou subtilmente no espírito de Jorge Pinheiro a partir 

de meados dos anos 70
23

 e que gradualmente foi germinando até à década de 80
24

. 

Jorge Pinheiro é um pintor que se assume como Professor, pois a atividade como 

docente ocupará sempre um lugar central no seu percurso artístico. Deste modo, Isabel 

Tavares refere: 

“A atividade de Professor terá sempre um lugar central no percurso artístico de 

Jorge Pinheiro. Em 1963, inicia funções como Segundo Assistente, na Escola 

Superior de Belas Artes do Porto, ascendendo em Novembro de 1972, a Primeiro 

Assistente e assim permaneceria até Julho de 1976, altura em que decide rescindir 

o contrato, por não conseguir ver implementado o modelo pedagógico que levaria 

à tão desejada Escola Renovada. Vem para Lisboa, onde continuará como 1º 

Assistente na Escola e depois como Professor Auxiliar na Faculdade de Belas-

Artes da Universidade de Lisboa, de 1976 a 1996. De 1996 a 2001, será ainda, 

Professor Catedrático convidado da Universidade de Évora. O modelo 

pedagógico aproximará o Mestre do modelo artístico.”
25

. 

 

 

                                                             
22 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 58. 

23 “(...) Desde o início dos anos 70 que baseia as suas composições nas especulações pitagóricas e renascentistas 

derivadas dos estudos em torno do número de ouro, divina proporzionne. (...).”, PINHARANDA, João Lima, 

op. cit., p. 2. 

24
 “(…) Os desvios iniciais dos seus estudos tinham-lhe imposto o atraso de alguns anos em relação ao comum 

dos colegas. Dos seus anos escolares só os do Porto importam ao entendimento da sua obra. Não só o conjunto 

dos temas mas também os modos da sua construção (composição das imagens) se encontram definidos ou em 

potência contidos, discerníveis no exato tempo do seu início como autor.”, Ibidem, p. 6. 

25 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 7. 



20 
 

1.2. Evolução dos trabalhos artísticos na vida do pintor: dos anos 60 até hoje 

 

Em 1966, Jorge Pinheiro recorreu a um processo centrado em duas vertentes que, em 

1931, norteavam o início do movimento “Abstração – Criação”. Jorge Pinheiro não se 

fechou na Abstração, ou seja, no processo de abstração progressiva das formas da Natureza, 

mas antes na ideia de Criação, que partia diretamente da não figuração obtida através de uma 

conceção de ordem puramente geométrica, utilizando o Ponto, a Linha e as superfícies por 

estes geradas, bem como o cimento aglutinador do número e das suas relações. Jorge Pinheiro 

contava também com a teoria de Gestalt.  

A obra de Jorge Pinheiro foi mediatizada numa época em que o seu trabalho se 

assumiu como abstrato, pois as suas obras correspondem a um longo período de profunda 

reflexão sobre a abstração geométrica, tendo sido influenciado pela viagem que fez pela 

Europa como bolseiro da Gulbenkian. Depois desta viagem pela Europa, Jorge Pinheiro 

suspende o seu anterior entendimento figurativo, assumindo uma necessidade de repensar a 

estruturação da pintura, o serialismo, a semiologia, o estruturalismo, a geometria, a 

enfatização construtiva e a simbolização numerológica. Estas tensões conduziram a arte do 

pintor por territórios imprevisíveis, tão surpreendentes quanto o é a sua atual etapa figurativa, 

que dera os seus primeiros passos em 1973, com ironia e verve de sátira politica, e com uma 

constante dramaticidade dirigida contra o poder totalitário. Deste modo, Pedro Pousada 

refere: 

“É em 1966 que a pintura de Jorge Pinheiro se transforma radicalmente. Essa 

transformação é uma implicação do contacto que, no período da sua primeira 

bolsa da Gulbenkian, estabelecera com a arte moderna européia. A partir desta 

data a sua obra entra num processo de reciprocidade entre a teoria e a imagem.”
26

 

Jorge Pinheiro estabeleceu parâmetros de toda a sua investigação formal abstrata (bi 

ou tridimensional), em torno do quadrado e do seu desenvolvimento plástico, tal como 

acontece com o cubo, assim, estabeleceu depois parâmetros da sua investigação cromática em 

torno dos jogos entre as cores primárias, secundárias e complementares, pois este duplo 

interesse entre forma/cor, que coincide com a primeira fase abstrata do seu trabalho, é 

                                                             
26 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 183. 
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dominado pelo estudo aprofundado e aplicação das leis da Gestalt, desenvolvendo-se entre a 

pintura e a conceção das peças tridimensionais. No âmbito da investigação bidimensional 

pictórica, mas com algumas raras extensões aos projetos escultóricos, Jorge Pinheiro 

amadureceu uma outra linguagem. Assim, a partir da definição de “estrutura” escolheu a 

série de Fibonacci para matriz das soluções rítmicas e compositivas da segunda fase da sua 

abstração. 

Jorge Pinheiro explorou também a evolução das formas no espaço, sendo que a partir 

de uma forma-base (como por exemplo o cubo), as obras implantam-se, muitas vezes num 

processo de mudança que aproxima o trabalho do pintor da investigação cinética. Jorge 

Pinheiro também se aproximou da investigação Op. 

As unidades restritas, os “elementos diferenciais” de entre a infinita variedade de 

sonoridades são aqueles que nos permitem comunicar (os “fonemas”) e é da busca de um 

conjunto de equivalentes a estas unidades estruturais que Jorge Pinheiro se ocupa na sua 

pintura de reflexão (abstrata), partindo do princípio de que uma unidade estrutural gera uma 

lógica combinatória. Assim, este período de radical dedicação à abstração geométrica inicia-

se com a invenção de composições retinianas, que sugerem padrões e módulos cuja repetição 

oscila entre o escultural e o “objeto específico” do minimalismo, padrões que vemos 

seguirem o prévio recorte dos suportes (madeira). Deste modo, existe uma unidade de 

articulação entre suportes, módulo (e também modulação), padrão, cor e composição. 

Em 1970 as pinturas de Jorge Pinheiro experimentam a racionalidade da imagem de 

forma mais arrumada, deste modo, de acordo com Pedro Pousada: 

“Através desta nova metodologia fica, como o faz notar João Pinharanda, 

clarificada para Jorge Pinheiro a decisão de eliminar do objecto visual a 

ambiguidade expressiva e a de resolver as situações visuais segundo um 

programa de austeridade onde o quadrado surge como modelo teórico 

privilegiado.”
27

 

 Jorge Pinheiro foi um pintor ambivalente na sua produção artística, tendo oscilado 

entre a abstração e a figuração. Quando regressou da segunda viagem como bolseiro, em 

1979, para aprofundar os seus estudos em semiótica da pintura, o pintor continuou a trabalhar 

                                                             
27 Ibidem, p. 191. 
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na abstração e só no final dos anos 80 opta pela figuração. Todavia, é na década de 90 que 

começa a demarcar-se do meio artístico, produzindo assim uma pintura diferenciada. 

Em 1963, o pintor terminou o seu curso e foi colega de muitos artistas conhecidos, 

contudo foi apenas com três deles que constituiu nos anos seguintes um efémero grupo 

artístico, que, apesar de não ter sido um grupo estético coerente, fez história na arte 

portuguesa. Deste modo, entre 1968 e 1971, Jorge Pinheiro reuniu-se com Ângelo de Sousa, 

Armando Alves e José Rodrigues, e formou um dos grupos mais inovadores de uma possível 

neovanguarda em Portugal, os “Quatro Vintes”. Estes quatro artistas tiveram a nota máxima 

no final do curso (20 valores), sendo que o nome que escolheram para o grupo foi 

precisamente devido a essa situação e ao mesmo tempo era uma piada à marca de tabaco de 

baixa qualidade os “Três vintes”. Estes artistas, unidos pelo termo “Formas de expressão”, 

termo mais pertinente do que autorreferencialidade da forma plástica, é o que Jorge Pinheiro 

utiliza para definir todo o seu percurso como abstracionista, mais concretamente a 

investigação das “Formas de expressão” por via de objetos hibridizados entre a tactilidade e 

a opticalidade, entre a bidimensão e a tridimensão, acrescidos pelo uso de meios de 

reprodução e experimentação como a fotografia e o cinema. Os “Quatro vintes” não eram um 

grupo esteticamente coeso, pois os artistas não sabiam se existiam preocupações comuns, 

porém, com o tempo isso foi-se desvendando, sendo que, por exemplo, o desejo de criar 

objetos e de utilizar materiais inéditos plásticos, era comum entre Armando Alves, Ângelo de 

Sousa e José Rodrigues. 

 O discurso plástico de Jorge Pinheiro sustenta-se na articulação do visível e do 

legível, deste modo, ler uma obra do pintor implica fazer uma “leitura de superfície” no 

próprio plano de representação, pois a colocação central é usada pelo pintor para designar 

algo mais relevante na composição. Exemplo disso é o alvo ou a mensagem que pretende 

transmitir, pois o simbolismo da centralidade está enraizado na nossa cultura e perceção, 

devido à ligação ao divino ou às variadas formas de poder. Deste modo, o observador é um 

alvo que o pintor convida a juntar-se à cena, para que este participe e interaja, a fim de ser o 

poderoso centro na apreensão das coisas. A composição como combinação de formas 

definidas ou predefinidas mostra-nos como a natureza da superfície influência todos os outros 

elementos, pois a imagem é colocada no centro do plano, sendo a composição uma 

subordinação da construção com um fim pictórico preciso e a representação da figuração 
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obediente a uma rigorosa geometria do plano. A superfície suportará a obra e acaba por 

encerrar uma primeira mensagem antes de se decifrar a mesma. 

Na obra de Jorge Pinheiro, mais adequado que o termo “autorreferencialidade da 

forma plástica”, é o termo “formas de expressão”, apesar de ambas nunca deixarem de ser na 

mesma convites para a indagação dos seus limites e consequente superação. O pintor nunca 

hesitou em cruzar esses limites e essa superação desconstrutiva, o que originou num trabalho 

debruçado na razão de ser da pintura e da imagem e atualmente na modalidade de uma 

figuração, ainda e sempre acompanhada do seu processo de produção e estruturação sem 

paralelo na arte portuguesa contemporânea. 

O tema da abstração de Jorge Pinheiro, quer seja nos recortes, nos “objetos”, ou na 

tela (retomada em 1970 ainda em território da abstração), não se restringe à experiência 

retiniana, é antes o do “visível” da pintura, ou seja, uma vez mais nostálgica e o 

pressentimento da (eclosão da) imagem, existindo sempre a possibilidade de uma “epifania”. 

Uma imagem vem sempre depois de uma resposta, porque ela é um corpo e um veículo que 

permite uma resposta qualquer, e é ela que nos permite formular a pergunta e falar de Deus, 

do Céu e da Terra
28

. 

Evidentemente, na pintura de Jorge Pinheiro existe uma nostalgia da imagem, que 

apesar de não ter definição, é sempre muito mais que uma figura primordial. A imagem não é 

um princípio para todas as coisas, ela é todas as coisas no seu e qualquer tempo.  

Foi na década de noventa que Jorge Pinheiro regressou à pintura de cavalete cuja 

temática era diferenciada, e o retorno à figuração permitiu realizar uma crítica ponderada do 

objeto plástico como objeto teórico, pois o importante é questionar a pintura, reequacionando 

a componente histórica, estética e humanista
29

. A obra do pintor reflete a inconformidade 

pessoal do artista, pois é mascarada de estilismos ou revestida da palavra, assim sendo, na 

pintura de Jorge Pinheiro há uma evidente nostalgia da imagem, sendo esta enquanto ser sem 

                                                             
28 “Santo Agostinho: «Lá porque dizemos que Deus está no Céu e na Terra (Ele próprio o declara realmente pelo 

profeta: Eu encho o Céu e a Terra) não iremos dizer que Ele tem uma parte no Céu e a outra parte na Terra: Ele 

está todo no Céu, está todo na Terra, não alternadamente mas simultaneamente – o que é impossível a toda a 

natureza corpórea.» (...)”,VIDAL, Carlos, op. cit., p. 8. 

29 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 9. 
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definição muito mais que uma figura primordial, pois a imagem não é apenas um princípio 

para todas coisas, é principalmente todas as coisas no seu e qualquer tempo. É semelhante à 

divindade porque habita quotidianamente o mundo, é a sua síntese e ao mesmo tempo cada 

uma das suas partes infinitamente pequenas ou grandes
30

. Uma imagem vem sempre depois 

de uma resposta, porque ela é como um corpo e um veículo que permite uma resposta 

qualquer. 

Jorge Pinheiro tem uma grande necessidade de expor as suas telas de noventa, bem 

como os estudos prévios que antecederam aquelas, para que esse passado (estudos) seja 

reconhecido no presente, pois outrora esses estudos eram vistos mas criticados
31

. 

 A pintura de Jorge Pinheiro remete-nos para o suplemento em falta e para os 

conceitos de Obra, de Género, de Originalidade e de Autoria. A sua obra leva-nos da Estética 

para a Filosofia e da História para a Cultura e os princípios racionais do seu trabalho passam 

pelo Desenho, pela Composição e pela Representação, que são manipulados para ocultarem e 

revelarem valores estéticos, sendo importante centrar a obra no discurso e a mensagem no 

espectador. A pintura de Jorge Pinheiro é uma pintura pensada, fria e lisa, contudo, não 

mostra o pintor na pincelada mas sim na exposição que é feita através das formas de 

representação e reiteração sobre o poder, bem como nas várias formas com que esse poder se 

embeleza e lhe dá continuidade. 

 

 

 

 

 

                                                             
30 “(...) acho que não refletia muito antes de iniciar um quadro, que não havia uma preocupação programática. 

Recordo ambientes. Motivos dispersos, as influências diretas como a de Picasso, as leituras que fazia, etc., até à 

saturação da figuração. Só a partir das peças recortadas, em meados dos anos 60, é que tenho uma recordação 

clara das intenções que me moviam.”, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 

2001, Lisboa: CAMJAP, (Fev. 2002), p. 19. 

31 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 120. 
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1.3. O testemunho de José Rodrigues 

 

José Rodrigues é um artista plástico português, nasceu a 28 de Outubro de 1936 em 

Luanda (Angola), recentemente falecido. Este artista realizou os seus estudos artísticos 

na Escola Superior de Belas-Artes do Porto onde concluiu o curso de Escultura. José 

Rodrigues foi um dos fundadores da Cooperativa Cultural Árvore, no Porto, e um dos 

promotores da Bienal de Vila Nova de Cerveira. Do seu trabalho artístico destaca-se o Cubo 

da Praça da Ribeira e o Monumento ao Empresário na Avenida da Boavista, ambos situados 

no Porto. Também no Porto o artista recuperou uma antiga fábrica de chapéus, a Fábrica 

Social, situada na freguesia de Santo Ildefonso, que foi o seu atelier durante vinte anos e é 

atualmente a Fundação com o seu nome, Fundação José Rodrigues. 

Entre 1968 e 1971, José Rodrigues reuniu-se com Armando Alves, Ângelo de Sousa e 

Jorge Pinheiro, e formou com estes artistas o grupo os “Quatro Vintes”, grupo este que não 

era esteticamente coeso, pois as preocupações dos artistas nem sempre eram comuns. Como o 

artista José Rodrigues fez parte do grupo os “Quatro Vintes” e teve uma forte ligação com 

Jorge Pinheiro dentro deste grupo e fora do mesmo, foi realizada uma entrevista ao escultor a 

fim de compreender de que forma este artista analisa a obra de Jorge Pinheiro. 

Tendo em conta que na altura da entrevista, o estado de saúde de José Rodrigues era 

frágil, esta foi realizada com um guião de trinta e duas questões de resposta simples 

“Sim/Não”. 

Realizando uma reflexão final da entrevista (Anexo 1), verificou-se que José Rodrigues 

respondeu “Sim” às questões 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31e 32. Deste modo, conclui-se o seguinte: 

Relativamente à questão número 1: Desde os anos 60 até à atualidade, José Rodrigues 

acompanhou sempre a evolução dos trabalhos artísticos do pintor Jorge Pinheiro. 

Relativamente à questão número 2: José Rodrigues confirma que a Verdade, a 

Representação, a Imagem, a Ausência, a Composição, a Intencionalidade, o Número e a 

Geometria foram uma constante na obra de Jorge Pinheiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Belas-Artes_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore_(Cooperativa)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bienal_de_Cerveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_da_Ribeira_(Porto)
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Relativamente à questão número 8: O escultor considera que o trabalho abstrato de 

Jorge Pinheiro foi importante para uma reflexão sobre a geometria, e sobre a aplicação da 

mesma como estrutura na obra figurativa deste pintor. 

Relativamente à questão número 10: José Rodrigues confirma que algumas 

composições da obra de Jorge Pinheiro resultam do quadrado, um dos elementos base do 

sistema Euclidiano. 

Relativamente à questão número 11: O escultor confirma que Jorge Pinheiro utilizou 

como traçados geométricos o círculo, o círculo interrompido, o quadrado, o retângulo, o 

triângulo, o pentágono, o trapézio e o hexágono, bem como o retângulo de ouro como 

elementos geométricos auxiliares para adquirir um maior rigor nas obras. José Rodrigues 

também confirma que estas figuras e estruturas geométricas sustentam a obra do pintor. 

Relativamente à questão número 12: José Rodrigues considera que os “Quatro Vintes” 

foram irreverentes no meio artístico. 

Relativamente à questão número 13: O escultor confirma que Jorge Pinheiro utiliza o 

ponto, a linha e a cor, que se desenvolvem por seriação nas obras bidimensionais e 

tridimensionais, porque são fundamentais para a resolução de problemas de estrutura. 

Relativamente à questão número 14: José Rodrigues considera que existe um excesso 

de reflexão na pintura de Jorge Pinheiro. 

Relativamente à questão número 15: O escultor considera que através da estrutura 

geométrica (pontos, linhas, planos, traçados geométricos, etc.) e da composição/representação 

figurativa (figuras, fundo, cores/claro escuro, luz, centro de poder, imagem, título, tempo, etc.), 

Jorge Pinheiro cria um sem fim de possibilidades existenciais. 

Relativamente à questão número 16: José Rodrigues considera que os trabalhos de 

Jorge Pinheiro dos anos 60 eram pouco estruturados a nível de composição, de rigor, e de 

malha compositiva, pois eram influenciados pelo expressionismo. 

Relativamente à questão número 17: O escultor confirma que nos anos 70 Jorge 

Pinheiro aplicava as leis de Gestalt apenas para explorar os efeitos de ilusão ótica. 
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Relativamente à questão número 18: José Rodrigues considera de fácil descodificação 

as obras de Jorge Pinheiro que se desenvolvem em torno do cubo, e da sua desmultiplicação, a 

fim de criar a simulação de colunas infinitas. 

 Relativamente à questão número 19: O escultor confirma que a convergência das linhas 

de fuga da perspetiva central, aplicadas nas obras de Jorge Pinheiro, gera um centro 

composicional capaz de captar o olhar do espectador. 

Relativamente à questão número 20: José Rodrigues considera que Jorge Pinheiro 

conjugava a geometria na composição com a perspetiva linear com pontos de fuga, bem como 

sacrificava a perspetiva por outras geometrias de composição. 

Relativamente à questão número 21: O escultor concorda com o ponto de vista de Jorge 

Pinheiro, nomeadamente com o facto de o Ponto, a Linha e o Arco, serem “elementos de 

menor conotação possível”, quer na situação da imagem, quer na escrita. 

Relativamente à questão número 22: José Rodrigues considera a interrogação da obra 

Porquê? de difícil resposta. 

Relativamente à questão número 23: O escultor considera que a obra Porquê? de Jorge 

Pinheiro é um veículo de pensamento. 

Relativamente à questão número 24: José Rodrigues considera que Jorge Pinheiro 

realizou a obra Porquê? para poder afirmar que é possível o observador ser o centro e o alvo, 

capaz de participar e interagir com a pintura. 

Relativamente à questão número 25: O escultor confirma que nas obras de Jorge 

Pinheiro a perspetiva é um símbolo cultural que evidencia o espaço de representação do plano, 

bem como uma forma de representação e de mudança. 

Relativamente à questão número 26: José Rodrigues confirma que a dimensão dialógica 

e reflexiva complexifica a atividade mimética e confere um olhar contemporâneo na obra de 

Jorge Pinheiro. 

Relativamente à questão número 27: O escultor confirma que existe uma forte 

influência dos conceitos filosóficos de Martin Heidegger nas obras de Jorge Pinheiro. 
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Relativamente à questão número 28: José Rodrigues considera que o serialismo, a 

semiologia, o estruturalismo, a geometria, a enfatização e a simbolização numerológica 

conduziram a obra abstrata e figurativa de Jorge Pinheiro. 

Relativamente à questão número 29: O escultor considera que a atividade como 

docente ocupou sempre um lugar central no percurso artístico do pintor. 

Relativamente à questão número 30: José Rodrigues considera que Jorge Pinheiro nos 

leva a percorrer códigos de reconhecimento das mensagens estéticas através da semântica, a 

fim de chegar ao Lógos. 

Relativamente à questão número 31: O escultor confirma que o Professor Jorge 

Pinheiro utilizava e aplicava na sua obra alguns conteúdos que também ensinava nas suas 

aulas. 

Relativamente à questão número 32: José Rodrigues considera que Jorge Pinheiro 

utilizou uma metodologia de ensino adequada aos seus alunos/as. 

 

Verificou-se também que José Rodrigues respondeu “Não” às questões 4, 5 e 9. Deste 

modo, conclui-se o seguinte: 

Relativamente à questão número 4: O escultor considera que na obra do artista não 

existe uma substituição da linguagem pela imagem. 

Relativamente à questão número 5: José Rodrigues considera que não foi na década de 

90 que Jorge Pinheiro produziu uma pintura que o distinguiu no meio artístico. 

 Relativamente à questão número 9: O escultor considera que no segundo ciclo 

figurativo de Jorge Pinheiro deve-se estabelecer uma relação de causa efeito. 

 

Por fim, verificou-se que José Rodrigues não respondeu às questões 3, 6 e 7. Deste 

modo, conclui-se o seguinte: 

Relativamente à questão número 3: José Rodrigues não sabe se a utilização da série de 

Fibonacci nas obras de Jorge Pinheiro contribuiu para estruturar as mesmas. 
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Relativamente à questão número 6: O escultor não sabe se a imagem na obra abstrata 

de Jorge Pinheiro também era programada para fins de estrutura e de efeitos óticos. 

Relativamente à questão número 7: José Rodrigues não sabe se a partir da década de 

90 Jorge Pinheiro recorreu à citação e às fotomontagens nas suas composições, por forma a 

evidenciar a representação através dos duplos. 

Em suma, desta entrevista conclui-se que no trabalho abstrato e figurativo de Jorge 

Pinheiro a geometria é uma constante, não só como metodologia auxiliar, como também 

como instrumento conceptual. 
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1.4. A Composição e a Abstração Geométrica nas obras de Jorge Pinheiro nos finais 

dos anos 60 até aos anos 80 

 

Foi durante os tempos de Faculdade que Jorge Pinheiro ganhou novos conhecimentos 

e novas linguagens, e foram essas que o levaram a ingressar na abstração. O primeiro ciclo 

figurativo do artista é subjugado pelo espaço volumétrico que se encontra por dentro da 

superfície pintada, bem como pela preparação do fundo, da cor, e do calmo e tranquilizante 

que torna percetível o objeto figurado
32

.  

Em 1966, a pintura de Jorge Pinheiro transforma-se radicalmente, devido ao contacto 

que o artista teve com a arte moderna europeia, no período da sua primeira bolsa da 

Gulbenkian, quando tinha 24 anos de idade. Durante todo esse período o artista não previu 

nada do que ia fazer, pois até essa altura fez o prolongamento da sua pintura, que pintava 

desde muito jovem. Muito cedo teve lições de desenho, nomeadamente desenho de 

observação que lhe conferiu importantes bases de desenho. Nessa altura, o artista ia 

realizando trabalhos figurativos sem profunda reflexão, sendo que, em termos de informação, 

a necessidade de exprimir algo não era um problema, até entrar para Assistente na Escola 

Superior de Belas-Artes do Porto. Quando entrou para Assistente, sentiu a necessidade de 

começar a estudar a sério, e refletir sobre a sua pintura. A sua profissão de docente 

influenciou sempre as suas pinturas, porém, o contrário não se verificava, pois a pintura 

ensinava a tecnologia e a atividade de docente ensinava a reflexão da pintura. Contudo, a 

reflexão da pintura nem sempre era cómoda devido a um outro lado emotivo e sensorial que 

levam a um certo descomprometimento intelectual no ato de fazer, que era cortado pelo 

raciocínio do que tinha lido.  

Foi por ter sido Professor da disciplina de Composição na Escola Superior de Belas 

Artes do Porto que Jorge Pinheiro sentiu a necessidade de ir mais além, não ficando apenas 

focado no academismo e suas alternâncias, mas saber mais sobre o sistema binário, sobre a 

superfície e a cor presentes na matéria pictórica. Contudo, a imagem é fundamental na obra 

do artista, nomeadamente o modo como esta é realizada e como é comunicada
33

. 

                                                             
32 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 183. 

33 Ibidem, p. 184. 



31 
 

 

Os primeiros trabalhos pictóricos de Jorge Pinheiro criam impacto no espetador
34

, 

sintomas físicos e ensaios visuais da sociedade, imagens que trazem consigo uma dinâmica e 

um contraste fundamental na história e na economia
35

.  

Em Portugal a abstração pictórica surgiu através de uma componente visual e 

cromática pura não tornada como foco central, pois a forma também ganha destaque no que 

concerne às composições
36

 axiomáticas de cores escuras que são empregues nas superfícies 

de nuances, degradés, jogos de velatura e opacidade, e modelação do claro-escuro
37

. Realça-

se Pedro Pousada que refere o seguinte: 

 

“Em alguns casos o encantamento da forma abstrata procede de um processo de 

apagamento, de fragmentação da morfologia do figural. 

A natureza dos primeiros objetos pictóricos realizados por Jorge Pinheiro não 

será alheia ao interesse, que por esta altura, certos sectores da investigação 

plástica não-figurativa dedicavam a um tipo de imagem programada para produzir 

efeitos ópticos. 

A década de 60 é, aliás muito fértil no que diz respeito à divulgação e teorização 

da linguagem pictórica não figurativa, já não como operações estéticas isoladas 

                                                             
34 “Jorge Pinheiro concretizou alguns dos seus “objetos pictóricos” mas tem estabelecido projetos para a 

construção de muitos mais. Se os tivesse realizado todos, apresentado mais sistematicamente em mais 

exposições individuais, se tivesse estabelecido uma amostragem mais massiva, uma forte imagem de marca, 

quais teriam sido os efeitos no panorama interno? Não é possível responder, evidentemente.”, PINHARANDA, 

João Lima, op. cit., p. 17. 

35 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 184. 

36 “Não se supõe a possibilidade de estabelecimento de qualquer produção de “tendência”, realidade sociológica 

alheia à produção artística nacional, feita de descontinuidades e percursos individuais, e alheia à personalidade 

do próprio autor. Também não é possível condicionar esta análise à eventualidade da visibilidade externa de tais 

obras. O que é possível é dizer que a qualidade imediata das obras realizadas, e das projetadas, colocaria sem 

esforço o seu conjunto em diálogo internacional. (...).”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 17. 

37 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 185. 
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mas como parte de um esforço de democratização da imagem, de dissipação do 

objeto de arte no espaço urbano e de transformação estética do quotidiano.”
38

 

As primeiras pinturas abstratas do artista foram realizadas de acordo com um objetivo 

e programa idêntico, bem como uma aproximação e um interesse nos resultados finais, 

nomeadamente na composição das superfícies curvas, nos recortes circulares e nos jogos 

visuais que remetem para uma terceira dimensão que é dada através de efeitos óticos. As 

cores aqui empregues são puras e saturadas e não se encontram agregadas mas sim 

estruturadas numa “tabela” de cores planas para que o pigmento não vá para além da mancha, 

pois a cor não simboliza apenas a luz ou a escuridão, mas sim as propriedades percetivas das 

matérias
39

. 

As obras de Jorge Pinheiro vivem de influências e mudanças metodológicas, de 

negações e ilusões de ótica, mas acima de tudo de recursos técnicos e pictóricos de abstração 

que entusiasmam conceptualmente o observador. Conforme Pedro Pousada: 

“Uma das extensões ideológicas do seu trabalho é a perceção de que o 

esquecimento "moderno" do passado, a des-historicização modernista (o 

permanente pôr em causa o dado estabelecido) poderá fazer-se a par da 

consciência de uma continuidade.  

A ideia de "universalidade" (as condições que dão objetividade e um sentido 

lógico ã produção de formas plásticas, a possibilidade de certo tipo de visualidade 

ser repetida e vivida continuamente) e de "história" (o recurso à memória, a 

cultura visual como garante de qualidade estética) representam, aqui, uma 

expectativa de coerência e de defesa das suas imagens enquanto factos 

artísticos.”
40

. 

Relativamente ao formalismo, as expressões pictóricas autorreferências quando se 

encontram fora dos limites não são inseridas numa vertente teórica quando se pretende 

realizar uma comparação e uma apreciação das mesmas. A obra é interpretada de acordo com 

as experiências pessoais que esta contém, nomeadamente o gosto que o artista tem em 

                                                             
38

 Ibidem. 

39 Ibidem, p. 187. 

40 Ibidem, pp. 58 – 59. 
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realizar desenhos que justificam a imagem pictórica estruturada e racional, tornando-os 

visíveis, simbólicos e organizados
41

. 

 Nas pinturas realizadas por Jorge Pinheiro no início dos anos sessenta verifica-se que 

a superfície plana do quadrado ganha autonomia, e que a volumetria fica um pouco mais 

“reduzida” pois começa a aparecer em “segundo plano” como uma superfície cromática e não 

como uma forma de contextualizar o que é representado. A abstração do artista evidencia os 

problemas de estrutura quando assume o comando da superfície, o que não acontece tanto 

com as propriedades das matérias aplicadas. Quando Jorge Pinheiro interpretava a imagem 

como aquela que se reflete a nível visual, a questão sobre o ato de pintar ou da própria pintura 

em si como parte do núcleo central da matéria e da praxis, de algum modo prejudicava a 

situação do artista do seio da arte
42

. 

 Na obra de Jorge Pinheiro, o período de abstração geométrica inicia-se com a 

invenção de composições retinianas, que sugerem padrões e módulos cuja repetição 

oscila entre o escultural e o objeto específico do minimalismo, padrões que seguem o 

prévio recorte dos suportes
43

. Existe uma unidade de articulação entre o suporte, 

módulo e modulação, padrão, cor e composição. O suporte condiciona a pintura e a 

composição. Estas sublinham o suporte. E este objeto suporte é aparentado ao caráter 

parietal da pintura e é a sua evidência, a sua dimensão ou razão retiniana, que o afasta 

do objeto específico teorizado pelo pintor e artista plástico minimalista norte-

americano Donald Clarence Judd, dentro do minimalismo, como exigência de uma 

arte fenomenológica e contrária à antropomorfização. 

                                                             
41 Ibidem, pp. 59 – 60. 

42 Ibidem, pp. 61 - 62. 

43 “A apresentação das imagens segundo um novo conceito de figura-objeto, a dimensão objectual das obras, 

uma das conquistas da década é concretizada inicialmente através dos artistas do “KWY”, portanto, a partir do 

exterior. E acontece que o sentido de ecletismo detetado nesta fase da “démarche” artística de Jorge Pinheiro se 

alastra à totalidade das aproximações ou desinformações práticas, de uma especial vivência nacional, essa 

particularidade erige-se objetivamente como linha de especificidade, que alguns classificam de provincianismo, 

outros, manifestação de um qualquer “genis loci” – ou que podemos pensar como afirmação de um 

individualismo irredutível, incapaz de ser integrado em explicações gerais.”, PINHARANDA, João Lima, op. 

cit., p. 18. 
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 Para o minimalismo aceitar que o objeto artístico se destina à inscrição de uma ordem 

representacional e não a um puro aparecer fenomenológico, era necessária a introdução ou o 

sinal do humano em arte, deste modo, o antropomorfismo é inimigo do minimalismo. As 

vanguardas são contraditórias, porém, existem nelas um ente comum, quando Donald Judd e 

o minimalismo decretam que a configuração é o objeto, eles estão a expressar novamente a 

ansiedade. A forma não existe sem perturbação psicológica, numa sensação de incompletude 

e de insatisfação de si mesma, de ansiedade ou angústia. 

 Ao destacar o retiniano, Jorge Pinheiro afasta-se do diálogo que Donald Judd pretende 

manter com a dialética do visível/indizível do filósofo fenomenólogo francês Maurice 

Merleau-Ponty. Contudo, o tema da abstração nas obras do pintor não se restringe à 

experiência retiniana. Este tema é o visível da pintura, é a nostalgia e o pressentimento da 

eclosão da imagem. De acordo com Pedro Pousada: 

“Uma imagem passa a obter-se pela associação de objetos secundários 

dissociados do seu contexto e de qualquer carga icónica.  

Toda a matéria visual (os néons, os placards, as placas de trânsito, os cartazes) 

que legenda as cidades transformando-as em espaços de circulação e de utilidade 

e intensificando o seu carácter de espelho do mundo invadem o campo da arte 

acentuando as suas estratégias de sedução e de obsessão fetichista.”
44

 

Os primeiros trabalhos abstratos, entre 1966 a 1971, contrariamente à última 

abstração de 1971 a 1980, não são estruturados segundo o pensamento estruturalista, mas 

assentam em qualquer coisa de mais intuitivo, no entanto, ligado a outro tipo de pensamento 

teórico, a Gestalt. Deste modo, o primeiro trabalho abstrato de Jorge Pinheiro foi realizado 

depois deste ter regressado da bolsa de estudo concedida pela Fundação Gulbenkian, 

nomeadamente a Homenagem a Amsterdão (Fig. 1) de 1966.  

 

                                                             
44 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., pp. 62 - 63. 
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Fig. 1 - Jorge Pinheiro 
“Homenagem a Amsterdão”, Óleo s/tela colada s/madeira 

100 cm de diâmetro 
1966 

Col. Museu do Chiado, Lisboa 
Diapositivo do Museu do Chiado 

 

Em Homenagem a Amesterdão o círculo vermelho estrutura a superfície, e dentro 

deste encontra-se um eixo vertical de uma tonalidade escura, e dentro desse eixo um outro 

círculo de cor verde, quase como uma sobreposição de planos internos que dão a sensação de 

fundo por camadas. Apesar desta obra ser bidimensional ela transmite uma 

tridimensionalidade através daquilo que está mais próximo e mais longe do observador, 

possuindo assim uma espécie de debate entre superfícies
45

. 

Quando o autor realizou esta obra ainda existia respeito pela pintura sobre tela e por 

isso mesmo Homenagem a Amesterdão foi realizada em madeira forrada a tela. 

A esta obra foi dado o título de Homenagem a Amesterdão porque o artista, após ter 

visitado o museu
46

 de Amesterdão, ficou fascinado pelas obras do pintor abstrato soviético 

Kazimir Malevich (Fig. 2), pois eram obras que lhe enchiam a alma porque tinha, por razões 

de idiossincrasia, alguma coisa relacionada com o espírito racionalizador. 

                                                             
45 Ibidem, pp. 87 – 88.  

46 “(...) O pintor tirou algumas centenas de diapositivos de arquitetura, área sempre privilegiada e muito 

importante para a sua própria pintura, e de escultura e pintura ou mesmo de cenas da vida urbana. (...).”, 

PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 14. 



36 
 

 

Fig. 2 - Kasimir Malevich 
“Pintura suprematista (com trapézio preto e quadrado vermelho)”, Óleo s/tela                                                                                                  

101,5 x 62 cm 
1915 

Museu Stedelijk, Amesterdão 
 

Também as obras do pintor neerlandês modernista Piet Mondrian (Fig. 3), criador do 

movimento artístico Neoplasticismo, influenciaram Jorge Pinheiro, porque o artista teve 

oportunidade de contactar com as obras daquele pintor no museu de Amesterdão. 

 

Fig. 3 - Piet Mondrian 
 “Composição com Amarelo, Azul e Vermelho”, Óleo s/tela                                                                                                  

72,5 x 69 cm 
1937-1942 

Tate Gallery, Londres 

 

Tanto a Homenagem a Amesterdão como as seguintes obras, foram feitas de forma 

instintiva, contudo, a informação teórica utilizada foi a de Gestalt. Foi através do negociante 

de Arte Francês Paul Guillaume que o pintor iniciou o Curso de Ciências Pedagógicas para 

progredir na carreira do Ensino, apesar de não ter concluído este curso, pois o ensino 

começou a interessar-lhe cada vez mais e a condicionar o seu olhar. Foi por necessidade de 

preparar as suas aulas, que o pintor refletiu sobre a Gestalt, o que posteriormente se veio a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Países_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplasticismo
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refletir na sua pintura. Neste período inicia-se a consciência de que existia uma contaminação 

entre a necessidade de estudar para ensinar, o prazer de o fazer, e a necessidade de levar a 

prática como obra autónoma, como reflexão individual, para que a partir daqui se 

estabelecesse o princípio dos vasos comunicantes. A primeira abstração é uma espécie de 

abstração eufórica, dominada por um intenso prazer visual, quase deslumbramento, 

impossível de construir com as vivências de um Portugal muito provinciano, muito rural, e 

culturalmente neorrealista. A abstração eufórica na obra do artista não é despropositada, 

existe um encontro, um facto, uma energia temático-formal que nos anos 70 era disciplinada 

e estruturada. Contudo, estes jogos de ilusão e a explosão de cores que as obras sustentam são 

sujeitas a estritas regras de articulação gráfica, volumétrica e cromática, regidas pela Gestalt.  

Existem diferenças entre a primeira fase abstrata e a segunda fase abstrata, sendo que, 

na primeira fase, os recortes de parede, as tridimensões, ou os plis ou as dobras da fase de o 

regresso à tela, são peças que nascem por associação dos elementos e não são compostas por 

partes pré-existentes, pois nascem através do uso do compasso sobre a quadrícula que, ao girar, 

determina de imediato o que é fundamental na forma, na pregnância do todo sobre o que existe 

interiormente, o que faz com que os processos parciais sejam determinados pela natureza 

intrínseca do todo
47

: 

No ano de 1969 Jorge Pinheiro realiza obras bidimensionais onde realça o recorte como 

modelo visual
48

. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1969 (Fig. 4). 

 

                                                             
47 “O jogo cenográfico aproxima-se então de uma imagem eminentemente barroca. “Le pli” ( (...) ), a dobra de 

que falamos, instala-se no discurso visual destas obras não como um motivo (elemento) de interrupção do olhar, 

de corte de informação, mas como um motivo de reforço e de duplicação, revelação de um enriquecimento de 

sentido – sem fazer perder o sentido original do tema plástico proposto. Como as cortinas de pesado veludo 

vermelho, teatralmente dispostas atrás dos retratos áulicos de seiscentos. (...).”, Ibidem, p. 19. 

48 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 189. 
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Fig. 4 - Jorge Pinheiro  
“S/Título”, Acetato de polivinilo s/tela     

colada em aglomerado  
175,5 x 95,5 cm 

1969 
Col. Particular 

Estas obras são estruturadas de forma visual e dão a sensação de uma terceira dimensão 

através dos jogos de ilusão ótica e de uma certa “desfiguração” da superfície, muitas vezes 

dada através de recortes, da dobra, do intervalo entre uma paragem e um seguimento do plano 

da superfície. Aqui verifica-se uma continuidade e uma descontinuidade da pintura, uma forma 

de manter o expetador atento e ao mesmo tempo intrigado visualmente
49

. Exemplo disso é a 

obra titulada S/Título de 1969 (Fig. 5). 

 

Fig. 5 - Jorge Pinheiro  
“S/Título”, Acetato de polivinilo s/ tela     

183 x 116 cm 
1969 

Col. Particular 
 
 

Em 1970, o pintor adjetivava de narcísico o cânone grego, matriz que era do seu 

interesse pela autossuficiência da forma e dos seus conceitos, da expressão, numa 

consideração de autonomia, impondo que os conceitos subsumidos à forma não podiam 

designar nada que lhes fosse alheio. 

                                                             
49 Ibidem, p. 189. 
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Em 1973, nasceu um trabalho continuado com base na abstração geométrica, exemplo 

disso são as pinturas em torno da série de Fibonacci, os Mapas (1976), ou o álbum Quinze 

Ensaios Sobre Um Tema ou Pitágoras jogando Xadrez com Marcel Duchamp (1970-1974), 

ou até mesmo a série Ulisses. Todo este trabalho foi desenvolvido comportando alguns 

riscos, sendo que o autor não sabia o que ia acontecer no final da obra. Este trabalho vai 

crescendo em paralelo com um retorno que permanecerá até à figuração. 

Em 1978, o pintor aborda o desenho como um meio de comunicação e não de 

informação. A importância dada pelo artista à estruturação e à própria noção de estrutura, era 

privilegiada pelas hipóteses constituintes do discurso em desfavor de uma eventual 

narratividade histórica, que seria posteriormente admitida, e filtrada por um princípio 

demiúrgico ligado ao processo artístico, pois ao artista enquanto demiurgo, caberia reconstituir 

um cosmos a partir do caos, ou seja, da construção de um espaço onde surge a narrativa, o 

conflito e a catástrofe, para usar uma ideia grata a uma semiótica topológica. Tanto na 

abstração como na figuração, o pintor pretendia construir um espaço onde pudesse instaurar 

um processo narrativo, ou um processo discursivo. O que era estudo dos constituintes de um 

raciocínio plástico, tornou-se a atenção dos fenómenos e métodos comunicacionais. 

A representação é equivalente à verdade e à imagem, no seu ser não utilitário sem 

finalidade, deste modo, o pintor alarga esta equivalente entre Verdade, Representação, 

Imagem e ausência de intencionalidade ao Número e à Geometria, que acabam por se 

transformar em representações sem correspondência por serem a medida da realidade e do 

Ser. Depois da autossuficiência arrogante do Número nas suas obras abstratas, o pintor acaba 

por o dissolver nas suas figuras, contaminando toda a sua figuração, criando raras pinturas 

figurativas-abstratas. O Número secularizado é um Número cujo trabalho combinatório gera 

uma das dimensões marcantes da arte moderna, a rede/grelha. Esta rede/grelha omnipresente 

na obra do pintor é a consequência pragmática do Número secularizado e instrumental, 

suporte e médium, estabelecendo uma ligação entre a opticalidade pura do pictórico e a sua 

recusa de discurso particular e narrativo. Esta recusa do discurso particular significa que a 

forma pura então encontrada, nunca se confundiria com algo sujeito a uma evolução interna, 

por isso, a procura da opticalidade pura, correspondia à aspiração do imutável, do indizível e 

do universal. Exemplo disso é a obra A Anton Webern (Fig. 6). 
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Fig. 6 - Jorge Pinheiro  
“A Anton Webern”, Lápis e tinta-da-china s/papel 

55 x 76 cm 
1978 

Col. EDP, Eletricidade de Portugal 
 
 

O processo composicional de Jorge Pinheiro encerra duas vertentes, a espacial e a 

temporal, sendo que, relativamente ao seu entendimento espacial, a grelha/rede configura a 

autonomia do campo de representação artística em face das restantes imagens da realidade, 

enfatizando a possibilidade de existência da opticalidade pura por uma pintura rigorosamente 

plana, bidimensional, geometrizada, ordenada, antinatural, anti mimética e antirreal. Existe na 

grelha/rede uma pretensão de rutura histórica, uma procura da forma pura, e tem por 

consequência o corte com a evolução e a sequência. 

Relativamente à intemporalidade, a originalidade do trabalho do pintor é movida pela 

ligação do Número com a operatividade secularizada da grelha/rede, dissolvendo a dicotomia 

figuração/abstração, numa pintura impossível. Este impossível significa a promoção da 

contradição, pois tanto a unidade como a contradição são a impossibilidade necessária. 

Para o pintor, a abstração foi um processo de reflexão, de estudo, e no fim da mesma, que 

é a fase das pinturas designadas por série de Ulisses, o artista tentava “dizer coisas”, pois antes 

disso não pretenderia dizer coisa nenhuma, não pretenderia exprimir emoções, sentimentos, 

preocupações, alegrias, entre outros. O pintor não queria deixar na obra, de forma determinante 

e explícita a sua impressão digital, pois para o pintor o quadro era o espelho da alma, um 

espelho pouco cristalino que ocultava o que de mais íntimo existia no sujeito, porém, este 

podia ser executado com a mão-de-obra de outro. A abstração que Jorge Pinheiro praticou era 

filha da Grécia apolínea, ou seja, da claridade e da razão e não da subjetividade nórdica. 
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1.4.1.     A construção do campo visual e do objeto pictórico nos anos 70 

 

Para diferenciar as várias imagens presentes nas obras abstratas de Jorge Pinheiro é 

importante perceber a estrutura e a interação de tudo o que é representado. Conforme Pedro 

Pousada: 

“A diferenciação formal que caracteriza a sua obra abstrata produz-se a partir da 

estruturação orientada e anti casuística do espaço interno. 

A composição resulta, muitas vezes, da variação probabilística de uma relação 

numérica pré-existente ou de um dos elementos-base do sistema euclidiano (o 

quadrado).”
50

 

Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1970 (Fig. 7)
51

. 

 

Fig. 7 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Acrílico e óleo s/tela colada em platex 

112,5 x 112,5 cm                                                                                                           
 1970 

Col. Particular 
 

 

                                                             
50 Ibidem, p. 64. 

51
  “(...) o artista insiste que no seu trabalho “não existia leitura prévia de nada. Isto é, o quadrado, é composto 

com os restos da sua própria desconstrução: a metade do quadrado, que as medianas ou diagonais geravam, um 

terço do quadrado que uma outra linha fazia aparecer, etc., etc....”. (...).”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., 

p. 23. 



42 
 

Tanto a cor como o significado e a racionalidade da matéria e da perceção ajustam-se 

mesmo perante algumas distinções, nomeadamente o recorte do plano da superfície que é 

realizado numa fase inicial, e que acaba por deixar o quadrado numa posição menos elevada 

para dar enfase ao “lado maneiro” da imagem
52

. 

Jorge Pinheiro foge da estratégia monopolista da superfície retangular optando por 

superfícies recortadas dominadas pelo caráter sensual e dialógico da curva, curva essa que 

não é efeito da intuição mas das transformações de uma unidade geométrica, o quadrado. 

Exemplo disso é a obra titulada S/Título (da série “Mapas”) de 1976 (Fig. 8). 

 

Fig. 8 - Jorge Pinheiro 
“S/Título (da série "Mapas")”, Tinta-da-china e aguarela s/cartão inglês 

72,2 x 108,7 cm                                                                                                           

 1976 
Col. Particular 

 

As obras de Jorge Pinheiro de início da década de 70 foram realizadas de acordo com 

elementos grafo-numéricos, com uma estrutura muito parecida com a música serial, e com 

uma desmaterialização pictórica do representado
53

. Deste modo, de acordo com Pedro 

Pousada: 

                                                             
52 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 65. 

53 Ibidem, p. 66. 
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“Passam a surgir imagens que devem menos à técnica pictórica, aos contrastes 

cromáticos, as relações de forma/fundo e mais ao cálculo matemático, ao tira-

linhas, à régua e ao esquadro, aos utensílios do engenheiro e não do pintor .”
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Ibidem.  
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1.4.2. Mapas e consonâncias musicais nos anos 70 

 

A ideia dos Mapas nasceu em 1976, altura em que o pintor trabalhava com pontos e 

linhas, período em que os seus trabalhos da série de Fibonacci se fazem com elementos não 

codificados. A importância de um elemento deste tipo advém da sua posição num espaço 

topológico, ou seja, a utilização de grafos sem conotação levou a recorrer a sistemas já 

estruturados e codificados, desmembrando-os, retirando-os dos seus contextos, e 

rearticulando-os de uma forma meramente poética, fazendo o contrário que fazia com a 

abstração. Deste modo, o pintor foi buscar não só alguns elementos que pertencem a Mapas 

gráficos, entre outros, bem como imagens que pertencem a estritos códigos de representação, 

reorganizando-os desta forma.  

Sendo um Mapa um ícone, o artista recontextualiza-o e regressa à figuração sem 

história, esta ausência é de tal modo absoluta que o pintor acaba por ironizar, dando como 

título a um dos seus Mapas, História e Discursos do Crime do meu Bairro (Fig. 9). 

 

Fig. 9 - Jorge Pinheiro 
“História e Discursos do Crime do meu Bairro”, Tinta-da-china, aguarela, lápis s/papel 

71,5 x 108 cm                                                                                                           
 1976 

Col. Particular 
 

Nestes trabalhos, a composição de todos os elementos é tratada de forma a respeitar a 

materialidade da superfície do papel, tratando-a como suporte de escrita, até mesmo quando 

aparece a perspetiva, os quatro lados do retângulo são tornados desnecessários à composição 

de cada. Assim sendo, de acordo com Pedro Pousada: 
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“A pintura é a imagem de um exercício lógico-dedutivo, de um estudo 

matemático precedente que subjuga qualquer possibilidade de desvio.  

A imagem pictórica é na produção abstrata de Jorge Pinheiro, claramente, um 

produto intelectualizado.”
55

 

Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1979 (Fig. 10). 

 

Fig. 10 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta-da-china, aguarela e cartões perfurados s/papel 

50 x 65 cm                                                                                                           
 1979 

Col. Particular 

 

A malha que estrutura o espaço topológico dos elementos é profundamente aberta e 

espacial, contudo, a rede subtil da composição não pretende uni-los quando estes gravitam no 

branco do papel. No trabalho do artista, quando se define uma coisa, define-se o oposto, 

como acontece na série de Fibonacci, onde a figuração é desenvolvida em paralelo no curto 

período de 1973 e 1974, como acontece em Os Reis (Fig. 11), e agora, em os Mapas. 

 

Fig. 11 - Jorge Pinheiro 
“El-Rei I (O dos Microfones)”, Óleo sobre tela 

100 x 80 cm 
1973 

Col. Particular, Porto 

                                                             
55 Ibidem, p. 65. 
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 Sobre os estudos preparatórios de Jorge Pinheiro, Isabel Tavares refere: 

“Os estudos preparatórios podem ser vistos como o estudo, num paralelismo que 

não o chega a ser, entre o mestre Pintor e o mestre Professor. Oscilando na 

pintura entre a abstração e a figuração, as fases polarizadas de Jorge Pinheiro, 

aparecem-nos não diferenciadas, mas alimentando-se uma da outra, incorporadas 

como as duas faces da mesma moeda.”
56

 

Os Mapas são uma simulação da autorrepresentação, são expressões que utilizam 

legendas e cores, e são homogéneos cartograficamente
57

. Exemplo disso é A Ilha de Claude 

Lévi-Strauss (Fig. 12). 

 

Fig. 12 - Jorge Pinheiro 
“A Ilha de Claude Lévi-Strauss”, Tinta-da-china e aguarela s/cartolina 

110 x 73 cm 
1976 

Col. Mário Teixeira da Silva 
 

 O segundo sinal de desentendimento de Jorge Pinheiro situa-se na (não) expressão 

abstrata, assim sendo, a série datada de 1976 surge aparentemente fechada e circunscrita, 

isolada no seio da continuada produção de escritas e outras derivações das malhas de 

estruturação da tela, que contém suficientes indícios de uma vontade de figuração. Exemplo 

disso é a obra titulada S/Título de 1976 (Fig. 13). É natural que a consciência do pintor em 

relação à sua própria démarche seja outra, pois ele refere os seus Mapas como ícones de uma 

                                                             
56 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 17. 

57 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 67. 



47 
 

realidade impossível, onde cada Mapa é uma imagem de uma coisa que pode não existir, seja 

a imagem de Deus, do medo, ou de um lugar
58

: 

 

Fig. 13 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta-da-china e aguarela s/pastel 

50 x 63 cm 
1976 

Col. Rui Graça Castro Feijó 

 

 Na obra de Jorge Pinheiro a série dos Mapas acentua o aprofundamento do seu 

trabalho sobre o signo e as convenções linguísticas do dizer, e é evidente que cada um dos 

Mapas da série é um jogo de convenções ficcionadas. Esta determinação meramente artística 

das regras do estabelecimento gráfico dos signos, e da sua disposição na superfície, serve 

para diferir a tentação pelo real, para abstratizar os resultados da imagem, para pintar os 

signos e colocá-los num local onde percam o significado de origem, atingindo uma finalidade 

decorativa. Todavia, o jogo que o artista desencadeia entre os diferentes tipos e níveis de 

signos escolhidos transmite a sensação de busca de uma última fronteira entre a abstração e a 

figuração, talvez porque fora de toda a especulação intelectual e aplicado à pura 

demonstração poética e visual de uma ideia, o artista acabe por justificar que a abstração é 

uma linguagem, e que esta última pode ser uma imagem. 

 

                                                             
58 “(...) Esses desenhos representam, de facto, mapas. A ideia nasceu exatamente na altura em que eu ainda 

trabalhava com pontos e linhas, em 1976, no período em que os trabalhos da “série de Fibonacci” se fazem com 

elementos não codificados. (...).”, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, op. cit., pp. 67 – 69. 
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1.5. Dos finais dos anos 70 aos anos 80: para uma figuração mais arrumada no 

esgotamento da abstração 

 

O trabalho de Jorge Pinheiro entende-se através do mecanismo de substituição do real 

por convenções do real, ou seja, a construção de uma linguagem pela imagem e a 

aproximação à representação. Na obra do pintor, o signo é colado a uma realidade específica 

para que o corpo real seja protegido, transmitido, conhecido e desvendado. Acumulando as 

convenções gráficas, deslocando-as e estabelecendo-as como jogo. As obras do pintor não 

deixam de fazer supor a poesia da viagem. 

A última grande série de pinturas abstratas de 1977 e 1978 do pintor tem subjacente 

um universo de remitências iconográficas, cujos títulos remetem para a Odisseia, como 

acontece com a pintura que deriva destes anos e se intitula Ulisses contra Polifemo (Fig. 14), 

que evoca a Grécia inteira, a literária, a mítica, a artística, a política, entre outras. Outras 

remitências assentam numa espécie de cifra figurativa e verbal, como o caso de alguns 

quadros abstratos que nos permitem ler os mesmos de duas maneiras e que contêm elementos 

referentes aos Mapas. 

 

Fig. 14 - Jorge Pinheiro 
“Ulisses contra Polifemo”, Acrílico e verniz de óleo s/tela 

120 x 190 cm 
1981 

Col. Francisco M. Oliveira Pimenta, V.N. de Famalicão 

 

Nestas pinturas existe uma linha do horizonte, uma representação do espaço, 

começando a surgir a linha curva, gerada por uma construção geométrica fibonacciana, uma 

construção da espiral. A linha curva, é uma linha de vida, de movimento, de transitoriedade, e 

o seu aparecimento na tela começa a arrastar por si só a entrada em cena das cores compostas 

e das meias-tintas, das cores naturalistas e das cores que remetem para valores atmosféricos.  
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Na década de noventa as figuras são estruturadas e colocadas dentro de uma 

minuciosa geometria do plano, através da malha fibonnacciana que foi muito explorada nos 

anos 60 e 70
59

. Na década de 80, a pintura mesmo mantendo características anti miméticas já 

não se integra num projeto gestáltico Nas pinturas de Jorge Pinheiro existe uma marcação 

permanente de território, mesmo nas pinturas e desenhos abstratos, tal como acontece de 

forma explícita na série Mapas e de forma implícita na definição das pautas ou eixos de 

coordenadas da longa série de Fibonacci. O artista desejou sempre que o espectador fosse 

conduzido pela sua própria inteligência ao entendimento do discurso do artista, sem que 

fossem necessárias explicações diretas, existindo um clima discursivo ideológico, como na 

série Mapas. Aqui, todas as citações clássicas são arrastadas para a ideia de labirinto, para 

que as pessoas não se perdessem nas suas obras, mas que se encontrassem num único 

caminho aberto, numa obra aberta. 

Apesar da pintura de Jorge Pinheiro realizada na década de 80 manter características 

anti miméticas, esta não se encontra inserida num projeto gestáltico, e por isso aproxima-se 

da literacia e do ícone como texto, e os títulos das obras adquirem novas valências
60

, como 

acontece por exemplo na composição logarítmica Penélope (Fig. 15). 

 

Fig. 15 - Jorge Pinheiro 
“Penélope”, Acrílico s/papel 

120 x 190 cm 
1981 

Col. RMG 
 

Neste âmbito, Pedro Pousada refere o seguinte: 

“A presença do texto pressiona por seu lado um tipo diferente de negociação 

preceptiva. Convocam-se etapas do épico grego no mesmo instante em que se 

                                                             
59 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 18. 

60 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 67. 
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observa um objeto que denota propriedades anti narrativas e de pura evidência 

que expõe elementos de natureza não pictórica como linhas, planos, pontos e 

espirais.”
61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Ibidem. 
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1.6. A década de 90 

 

A década de noventa marcou a afirmação de Jorge Pinheiro no regresso à pintura de 

cavalete com temática diferenciada. Este retorno à figuração permite questionar a pintura, 

equacionando a História e os valores estéticos e humanísticos, deste modo, a obra do artista 

reflete a inconformidade pessoal do mesmo, um pintor que se assume como Professor. 

Jorge Pinheiro empregava a perspetiva como forma de colocar o observador na sua 

obra
62

. Nas obras do século XXI, o pintor encanta o espetador e aproxima-o do centro da 

representação. Os trabalhos figurativos do artista contêm uma simetria espacial e uma 

representação frontal associada a culturas retiradas das representações religiosas.
63

  

Assim sendo, nas obras de Jorge Pinheiro existe um poder central que faz com que 

todos os que o rodeiam estejam subjugados e interligados a este, pois num primeiro momento 

é o plano central que chama a atenção do observador, e num segundo momento o espetador é 

dirigido para toda a restante representação. A figuração é posicionada de forma habilidosa e 

tem várias possibilidades existenciais, e o que é representado pode destruir-se a si mesmo
64

. 

A pintura retirada por focos e ecos referenciais, remete-nos para o suplemento em 

falta e para os conceitos de Obra, Originalidade e Autoria, transportando-nos da Estética 

para a Filosofia, para a História e para a Cultura. A obra de Jorge Pinheiro centrava-se no 

discurso e na mensagem do espectador, pois é este que o artista pretende atrair para 

reescrever a mensagem. A pintura acabada, fria, lisa, e calculista, não mostra o pintor na 

pincelada, mas este vai se encontrar exposto em formas de representação e reiteração sobre o 

poder, do qual o estatuto também se alimenta. De acordo com Isabel Tavares: 

                                                             
62 “(...) O pintor surge-nos como personagem que foi estendendo sobre o mar encapelado do mundo exterior e 

sobre as arestas feridas da sua própria vida e teia do seu extenso, minucioso, paciente, rigoroso e apaixonado 

trabalho. Com ele enfrentou alterações internas e exteriores, procurou em cada situação um caminho específico, 

por mais pessoalmente doloroso ou socialmente inoportuno que ele se apresentasse. No corpo central de toda a 

sua obra de maturidade o saber da tradição geométrica e filosófica da arte grega é uma realidade estruturante. 

(...).”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 2. 

63 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 112. 

64 Ibidem, p. 128. 
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“A pintura de cavalete é sem dúvida, assumida pelo pintor como forma 

determinante, para produzir uma exploração da arquitetura de mitos e os 

fragmentos históricos são o material de que se serve, para criar uma fábula que é 

levada a sério, durante uma década. No entanto, ao longo da carreira artística e 

não só nestas duas últimas décadas, pelo discurso visual do pintor perpassa a 

Palavra: vista, falada, sentida, calada, citada, escrita ou afirmada. Os críticos 

também viram na obra do autor a ligação da imagem à palavra. Várias produções 

das fases abstratas continham já pelos títulos, mensagens verbais e figurativas.”
65

 

A primeira etapa que Jorge Pinheiro designou como o “regresso à tela”, realizou-se 

no domínio do recorte. Este “regresso” do artista significa-se como regresso ao trabalho na 

superfície estritamente bidimensional, ou seja, o plano, pela manutenção do recorte e dos 

jogos de ilusão nele inscritos com o auxílio de falsos sombreados construtores de falsas 

dobras, e dos jogos de linhas organizadas em bandas ou como linhas autónomas, onde a 

imagem continua a ser privilegiada como espaço ilusório, remetendo para a volumetria que 

nunca o foi. Nas obras dos anos noventa do artista verifica-se não só uma luz artificial, às 

vezes focos luminosos dirigidos para as figuras que se encontram em poses teatrais, como se 

estivessem num palco, num “lugar vazio” onde tudo o que acontece é que o espetador 

consegue observar, idealizar/sonhar
66

. Exemplo disso é a obra O casamento (Fig. 16).  

 

Fig. 16 - Jorge Pinheiro 

“O casamento”, Óleo s/tela 
130 x 162 cm 

1990 
Col. Banco Comercial Português 

 

                                                             
65 Ibidem, p. 45. 

66 Ibidem, p. 26. 
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Jorge Pinheiro realizou uma pintura de memória, numa interligação da memória 

pessoal “encriptada” nos seus conhecimentos enquanto Professor e enquanto artista que 

ingressa na contemporaneidade
67

. Existe uma transferência de precisão da ação que atinge a 

obra como uma identidade, e os estudos sob a forma de Estudo são utilizados para a exibição 

do desenho como cânone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Ibidem. 
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1.6.1. Construção do campo pictórico: a composição 

 

Na obra de Jorge Pinheiro a pintura é construída na malha rigorosa da Geometria, 

para que o desenho se veja na obra, condicionando a mesma a um princípio e fim ordenados. 

A aproximação a uma atitude barroca na obra de Jorge Pinheiro realiza-se pela primeira vez. 

Assim sendo, não se trata de encarar os desafios do desenvolvimento das complexas “figuras” 

de temas posteriores, mas apenas esboçar módulos simples que se estabelecem em 

disposições verticais e horizontais, simétricas ou levemente desequilibradas por desvios. É 

uma provável multiplicidade e uma imagem de permanente ilusão que afasta estas obras do 

minimalismo estrito de um simples entendimento maneirista. O pintor evita o “panejamento” 

de imagens fechadas, garantindo assim uma condição aberta e fragmentária de modernidade. 

Obtém-se um labirinto que se multiplica e é ilusório nas suas regras de simetria, até se ceder 

o lugar a especulações puramente geométricas. 

 As obras realizadas nos anos noventa interligam-se com facilidade pois as figuras 

representadas surgem em cenários de comédia. Neste âmbito, Isabel Tavares refere o 

seguinte: 

“O pensamento de um homem é antes de mais a sua nostalgia. Para o homem 

afastado do eterno, toda a existência não passa de uma imitação desmedida sob a 

máscara do paradoxo. A criação artística é a grande imitação, encenada pela mais 

paradoxal das personagens, o seu produtor. A obra é o seu e o nosso presente, a 

única possibilidade de manter a consciência da aventura. Assinala ao mesmo 

tempo a morte de uma experiência e a sua multiplicação. A perda da eternidade 

tem o significado de um acréscimo na disponibilidade do homem neste mundo, 

assim o demonstra o texto de autor, no catálogo da exposição Retórica do 

Indizível.”
68

 

As obras de noventa vivem de simulações de duplos que põem em questão os 

princípios mais importantes da obra e do seu autor. A figuração é teatral, por vezes satírica, e 

                                                             
68 Ibidem, p. 42. 
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interroga o modo de ser da expressão pictórica, a definição da produção artística, a verdade 

da exposição estética e os direitos de autor e de autoria
69

. Deste modo, Isabel Tavares refere: 

“Os duplos indiciados são recolhidos e acumulados por Jorge Pinheiro numa 

fórmula conceptualmente repensada e plasticamente politizada, uma aventura 

pedagógica, para repensar a obra de arte e o seu estatuto de singularidade. A 

compressão do espaço de representação é feita com o símbolo da tradição, a 

pintura de cavalete, abalada depois com a introdução de outros espaços 

discursivos. (…). 

Numa economia do suplemento, os recortes servem para centrar a atenção e 

questionar a dimensão estética da multiplicidade. O pintor trabalha com múltiplos 

fragmentos figurativos que arrastam consigo o seu fundo espacial, não encontrado 

na representação.”
70

 

Nesta década, o pintor aplica a sátira nas suas obras, exemplo disso é a A Comédia da 

Arte (Fig. 17), onde se encontra uma figura feminina com os olhos e a boca tapada por um 

manto, colocada em posição de dança, uma alusão ao bronze helenístico, e uma figura 

masculina sentada a olhar para a figura feminina. A comédia está presente nesta obra porque 

se encontra representada a existência da sociedade e da sua cultura de forma anedótica
71

. O 

título desta obra revela episódios da expressão pictórica
72

, e tenta moldar o espetador e 

transportá-lo para a cena representada
73

. 

                                                             
69 Ibidem, pp. 74 - 75. 

70 Ibidem, p. 52. 

71 Ibidem, p. 46. 

72 “(...) Um dos dados de ironia dos artifícios da pintura é exatamente o facto de, em muitas pinturas ( (...) ), nos 

fornecer um campo visual que inclui o backstage. Mais do que teatro, eu falaria de plateau de cinema ou 

televisão: vemos os fios, os holofotes, os microfones… (...) Isso quando decido mostrar os bastidores e tentar 

mostrar ao espectador o que há de verdade na “mentira” da peça.”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 38. 

73 TAVARES, Isabel Maria Ventura, Ibidem. 
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Fig. 17 - Jorge Pinheiro 
“A Comédia de Arte”, Óleo s/tela 

130 x 195 cm 
1998 

Col. Particular 
 

O discurso das obras de Jorge Pinheiro acompanham um recurso crescente de ícones 

recolhidos na produção artística da cultura clássica, greco-romana, ou de zonas da história da 

cultura ocidental onde a matriz se manteve produtiva, nomeadamente no Renascimento. 

Neste âmbito realça-se Isabel Tavares que refere o seguinte: 

“Na pintura de Jorge Pinheiro, os ícones citados são retirados dum campo 

semântico de valorização histórica e por isso são emblemáticos e paradigmáticos. 

São encontrados como um signo do desejo e exibem-se como uma paródia da 

realidade, convertida em signo; uma presença transformada em ausência, em 

representação, em espaço vazio, em escrita. Nesta formulação, o que constitui a 

fonte de autenticidade da representação da pintura, é o autor e a obra.”
74

 

No núcleo de temas que configuram a complexa atitude poética presente nas obras 

figurativas do pintor, encontram-se personagens como freiras, soldados, camponeses, reis e 

princesas, bispos, dragões, putti, seres agónicos ou marcados no rosto, gente dos dias de hoje 

ou in temporalizada em roupagens greco-romanas, tais como mulheres, homens, solitários ou 

dispostos em pares, casais, e muito raramente em grupos. Relativamente aos cenários, estes 

são interiores ascéticos ou em suspensão, paisagens longínquas, luzes cenográficas ou de fim 

de dia com adereços absurdos ou sacralizáveis. Nas pinturas figurativas do artista também se 

encontram presentes ironias e golpes caricaturais, confrontos gelados, sugestões de cenas 

rituais, de intensidade religiosa e verdadeiras alegorias. 

                                                             
74 Ibidem, p. 125. 
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A figuração assume modelos de intervenção eminentemente crítica. Deste modo, 

Jorge Pinheiro sentia a necessidade de narrar temáticas do foro social e político, ou seja, dar o 

seu ponto de vista pessoal e cultural sobre realidades tão objetivas como o Estado Novo e o 

domínio da Igreja e as suas personagens, ou sobre o confronto social entre as diferentes 

classes. A atração por uma intervenção menos hermética que abstrata surge dentro da obra do 

pintor, revelando-se antes do 25 de Abril e retomando-se no início dos anos 80.  

Alguns dos aspetos ideológicos são a alternância entre a novidade e o revivalismo, 

entre a conservação e o aperfeiçoamento das fórmulas que têm êxito público e entre a 

profissionalização e a internacionalização como garantias históricas. É aqui que se vai situar 

o segundo ciclo figurativo de Jorge Pinheiro, todavia, não se deve estabelecer uma relação de 

causa efeito, nem sequer associar a essas imagens o ecletismo que caracteriza o regresso à 

pintura na década de 80. Na pintura figurativa do artista, reiniciada em meados da década de 

70, não está em causa a coexistência pacífica entre a novidade ultrapassada e o antigo. O 

interesse pelo signo icónico revela indiretamente a consciência desse cansaço e do caráter 

terminal que significou a desmaterialização da arte, mas responde a problemas que disseram 

respeito à hipótese de uma pintura que fala. 

Na década de 80, o interesse pela comunicação instaurou a narratividade, deste modo, 

destaca-se a obra Ao Povo Alentejano (Fig. 18). Nas personagens que pintou, reis, bispos, entre 

outras, existe uma subtil ironia e crítica, bem como uma irresistível tentação ou atração, 

contudo, o pintor não se deixou seduzir pela imagem ataviada com que o poder se 

ornamentava, pelo contrário, a imagem era construída para seduzir, pois o fascínio pela riqueza 

e pela eficácia da ideologia das personagens, contribuía para a definição das regras de 

representação. 

 

  

Fig. 18 - Jorge Pinheiro 
“Ao Povo Alentejano”, Óleo s/base de acrílico s/tela 

149,5 x 179,5 cm 
1980 

Col. Particular 
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          Relativamente à luminosidade nas obras de Jorge Pinheiro, o tratamento da luz é 

completamente diferente nos dois períodos figurativos, sendo que no segundo se trata de uma 

luz de projetor, uma luz artificial, uma de luz de teatro, uma luz inventada que contêm uma 

fonte definida que intensifica o claro-escuro, assim sendo, nunca é uma luz natural. A luz na 

pintura da primeira fase figurativa era uma luz difusa, sem contastes, que enfatizava mais o 

espaço do que as figuras que surgiram na penumbra do contraluz. 

Na obra Os Bispos (Fig. 19) a luz é um elemento significante, e é tornada num elemento 

independentemente na construção do sentido do quadro, a luz é pois um elemento novo em 

relação à primeira fase figurativa. 

 

Fig. 19 - Jorge Pinheiro 
“O Bispo”, Óleo s/tela 

140 x 140 cm 
1981 

Col. Fundação Calouste Gulbenkian/CAMJAP 

 

Nas pinturas do artista, muitas vezes há mais do que uma fonte luminosa, apesar de ser 

mais comum a utilização apenas de uma única luz perfeitamente convencional, nalguns casos 

uma luz zenital, uma luz que pretende encenar um certo misticismo. Todavia, existem alturas 

em que o pintor figura a própria fonte da luz, o próprio projetor. Estas situações são 

assumidamente irónicas, cuja intenção era a desmistificação daquilo que aparentemente as 

figuras parecem querer mistificar. Esta retórica entre a luz artificial e a luz natural, parece 

configurar um novo corpo de trabalho, um novo espírito de abordagem dos temas, existindo 

uma nova sintaxe, pois apesar de haver uma estrutura subjacente inconsciente que já foi 

esquecida, existe um conjunto de preocupações cuja sintaxe é muito mais pictórica do que 

outrora tinha sido, pois antigamente tornava-se visível de uma forma demasiado consciente, 

demasiado escolar. Esta pintura constrói-se em toda a sua plenitude, sendo a luz o elemento de 

ligação com o real, ou entre a imaginação desse real e a sua representação. A luz é mais do que 

uma simples personagem circunstante, é uma personagem e atuante da ação. 
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 A figuração em Jorge Pinheiro habita para além da sua aparência neoclássica, é uma 

figuração crítica
75

 e inapelavelmente nostálgica desse veículo do tempo e do entendimento 

que chamámos sobre a consciência e a interioridade da história da arte, sendo também um 

trabalho politizado. Contudo, se o artista ficasse pela mensagem política, esta figuração seria 

redutora, porém, ela afirma-se predominantemente retórica do indizível. Diz-se Retórica 

porque esta pintura labora com o cânone para lhe mostrar outras realidades contraditórias, e 

Indizível, porque a nostalgia da sua imagem levanta o tema da representação do infinito. Aqui 

não há nenhuma rutura aparente, quer em relação à abstração anterior, quer quanto à 

figuração mais próxima. Para lá da recusa da emocionalidade e da subjectivização que o 

racionalismo pictórico da pintura evidenciava, nas facetas abstracionistas-pitagóricas 

notava-se uma implícita vocação política, vocação essa que se denotava na figuração e que 

servia como forma de luta e protesto. 

É notório o caráter visivelmente sinalético e não emocional das obras figurativas e 

abstratas do pintor, sendo que as primeiras peças abstratas de 1966/1967 eram figuras 

geométricas recortadas no espaço real, e só essas poderiam ser chamadas de sinaléticas, 

mesmo que não tivessem rigor semiológico. Os elementos de débil conotação com que o 

pintor trabalhou na abstração, os pontos e as linhas, não podem ser chamados de sinais. 

Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1970 (Fig. 20). 

 

Fig. 20 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta-da-china e autocolantes s/papel 

44 x 52 cm 
1970 

Col. Particular, Lisboa 
 

                                                             
75  “(...) é uma utopia, o desejo de reposição da ideologia, a necessidade de encontrar um novo conteúdo capaz 

de gerar uma nova expressão que conduz o pensamento de Jorge Pinheiro. (...).”, PINHARANDA, João Lima, 

op. cit., p. 38. 
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Relativamente à não emocionalidade que o parece acompanhar, o pintor propõe 

inseri-la na sua pesquisa abstracionista geométrica, pois esta é resolvida pitagoricamente à 

base do número, da relação numeral, e é, como toda a arte grega do período clássico da qual é 

filha, narcisista na sua autossuficiência. Este número pitagórico é belo em si, e não é apenas 

um ícone de algo, não revela nenhum discurso verbal e rejeita os discursos à posteriori. Na 

figuração, nada disto acontece, pois sobre uma geometria escondida, uma pintura quase 

abstrata, surge a imagem para aceitar o verbal e provocar a verbalização. 

A questão dos contrários ou opostos também são importantes, todavia, o pintor 

prefere evitá-los mas sabe que compor é jogar com os opostos e na longa composição de uma 

obra, os opostos são inevitáveis. Existe sempre uma sucessão de opostos e uma alternância 

entre coisas que têm um tom mais dramático, às vezes quase trágico, e coisas profundamente 

irónicas. Tudo isto se aplica na primeira e na segunda fase figurativa da obra do pintor, 

porém, o artista pouco refletia antes de iniciar uma obra, não existindo uma preocupação 

programática. Só em meados dos anos 60, a partir de peças recortadas, é que o pintor tinha 

uma clara recordação das intenções que o moviam. 

 

A figuração de Jorge Pinheiro contém contradições que exploram ambiguidades. 

Obras como O Sono de Heros (Fig. 21), ou A Fábula de La Fontaine (Fig. 22), podem ser 

lidas de duas maneiras. 

 

Fig. 21 - Jorge Pinheiro 
“O Sono de Eros”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 
1996 – 1997 

Col. Particular 
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Jorge Pinheiro realiza as suas obras de acordo com duas linguagens que outrora se 

opunham, nomeadamente os cenários românticos e as figuras tratadas de forma neoclássica, 

bem como a utilização de elementos iconográficos.
76

. 

 

Fig. 22 - Jorge Pinheiro 
“A Fábula de La Fontaine”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 

2000 
Col. Particular 

 

A obra A Fabula de La Fontaine joga com o título e com os elementos figurativos, 

pois aqui são representados sob a forma de ícones, a Arte e as Emergentes Artes do 

Espetáculo na figura do Cinema, bem como a Religião e a Ciência, e todas as grandes 

referências da cultura do Ocidente. Em termos de discurso, o título desta pintura é forte e é 

condicionante da leitura de todo o quadro, pois o pintor vai buscar à literatura o título que se 

transforma numa metalinguagem. 

Esta pintura tem uma sucessão de infinitas leituras, é uma obra que suscita a palavra e 

que provoca, pois para além da contemplação promove a verbalização. O título francês da 

obra é incerto pois utiliza a palavra Fontaine do urinol de Marcel Duchamp (Fig. 23), bem 

como a ligação da palavra Fable com La Fontaine (nome do poeta e fabulista francês Jean de 

La Fontaine). Ou seja, a pintura cruza-se com a história e a cultura social, havendo uma 

transmissão de códigos
77

. 

                                                             
76 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, op. cit., p. 20. 

77
 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op. cit., p. 48. 
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Fig. 23 - Marcel Duchamp 
“Fountaine (Fonte) (Réplica)”, Ready-made, urinol de porcelana invertido 

60 x 23,5 x 18 cm 
1917 

Galeria Escocesa Nacional de Arte Moderna 

 

Marcel Duchamp foi o marco de referência na história da pintura do século XX, que 

desencadeou uma autêntica revolução no conceito de arte com a introdução do ready made 

com a sua célebre obra Fountain. O sentido de arte na sua generalidade, e na própria pintura 

em particular, sofre profundas viragens de representação, de códigos de figuração e de 

suportes. O despudor do artista pós moderno que tudo questiona, expõe a mudança do 

conteúdo pictórico do passado e do presente, do sagrado e do profano e da inversão de papéis. 

A obra A Fabula de La Fontaine evidencia um lado jocoso e satírico, bem como uma 

linguagem que goza com elementos da cultura, e põe em causa a autenticidade da obra
78

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Ibidem, p. 57. 
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1.6.2. Citação e deslocamento 

 

Foi a partir desta década de 90 que Jorge Pinheiro recorreu às fotomontagens, onde 

expôs as contradições acerca da prioridade da visão ou da representação, da presença e do 

signo que são típicas da teoria surrealista. Tanto a imagem como os direitos autorais 

evidenciam o comprovativo escrito, que trás consigo o desaparecimento do plano de fundo. Os 

recortes são conotados como uma estrutura em abismo, pois a expressão pictórica repetida e 

repercussiva anda à volta da sua referência, e tudo o que é criado posteriormente existe como 

figura e imagem que acaba por derrubar a individualidade do objeto original. Este original 

obriga a que o pintor pense nele e o marque como modelo de elaboração de signos quando se 

expressa pictoricamente. Deste modo, é possível interrogar a partir da imagem o significado da 

fotomontagem surrealista, pois o duplo afeta o original
79

. 

Um exemplo de uma pintura de Jorge Pinheiro feita com fotomontagem é O Sacrifício 

de Isaac (Fig. 24), onde se verifica que o fundo foi retirado da fotografia do cartaz do artista 

plástico, escultor, fotógrafo e designer gráfico russo, um dos fundadores do construtivismo 

russo e design moderno, Alexander Rodchenko. Esta obra é estruturada de acordo com duplos 

que reproduzem uma linguagem humanizada, e que acaba por esconder a linguagem estética 

focada no que é representado, tal como ocorre no cartaz de Rodchenko onde se encontra a 

mulher a gritar/chamar
80

. 

 

 

Fig. 24 - Jorge Pinheiro 
“O Sacrifício de Isaac”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 
2002 

Col. Particular 

                                                             
79 Ibidem, p. 54. 

80 Ibidem, pp. 61 - 62. 
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Foi através do recorte fotográfico de Lily Brick (Fig. 25), umas das mulheres mais 

famosas e influentes da cultura russa, do divulgado cartaz publicitário dos anos 20 e de uma 

imagem apropriada do fotojornalismo dos anos 80 que Jorge Pinheiro construiu O Sacrifício de 

Isaac. 

 

 

Fig. 25 - Alexander Rodchencko 
“Lily Brick”  

1924 

Museu Casa de Fotografia, Moscovo 
 

O título desta pintura O Sacrifico de Isaac foi um tema religioso largamente tratado na 

História da Pintura Ocidental. O pintor representa através deste título o jogo entre a política e a 

religião, numa região geográfica assinalada pelo símbolo da sua identidade, o lenço simbólico, 

revelando nele a figura do líder da autoridade palestiniana Yasser Arafat com o seu 

reconhecido kaffieh. Para o pintor, os títulos eram formas de identidade. 

 Outro exemplo de fotomontagem é a obra Stabat Mater (Fig. 26), cujo titulo se refere 

às duas palavras do Hino Mariano, que parte de um poema medieval que relata o sofrimento da 

Virgem Maria quando perde o seu filho Jesus Cristo. Esta pintura encontra-se num plano 

central e representa a angústia da mãe que perde o seu filho, neste caso o soldado americano 

que morreu no conflito do Iraque, cuja fotografia do mesmo se encontra na fotografia das mãos 

da mulher/mãe que trás consigo um lençol branco
81

. 

                                                             
81 Ibidem, p. 64. 
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Fig. 26 - Jorge Pinheiro 
“Stabat Mater”, Óleo s/tela 

162 x 130 cm 
2006 

Col. Galeria Palmira Suso 
 
 

Na obra Stabat Mater encontra-se expresso o combate político e todos os seus efeitos 

paralelos, bem como a incursão do Iraque pelas tropas da América. A fotografia de Rodchenko 

é utilizada para a realização da fotomontagem, e é evidenciado o filme Couraçado Potemkin 

(Fig. 27) do realizador Eisenstein. Na pintura de Jorge Pinheiro, a mãe (figura da mulher) tem 

características semelhantes às das fotografias de Rodchenko, nomeadamente a expressão 

inesperada, a perspetiva de cima para baixo ou o inverso, e os duplos “retirados” do original
82

. 

 

 

Fig. 27 - Alexander Rodchencko 
“Couraçado Potemkin” 

Eisenstein, prova fotográfica em gelatine de sais de prata 
1925 

 

Neste âmbito, Isabel Tavares refere: 

“O Couraçado Potemkin, de 1925 é um dos “cartazes” mais propagandistas do 

regime comunista soviético, produzido por Rodchenko. Eisenstein foi um dos 

                                                             
82 Ibidem. 
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rostos mais visíveis das teorias soviéticas da montagem e defendia que o impacto 

de um filme estava, não no desenrolar das imagens mas, na sua justaposição 

como forma de “manipular” os espectadores.”
83

 

 Compreender a arte é perceber a génese da mesma, nomeadamente os seus 

significados, os seus códigos, os seus simbolismos e as suas culturas, pois a imagem cultural 

acusa um Ocidente que entende ter competências perante o mundo, no que concerne à 

determinação dos padrões da moral, do intelecto e da política
84

, tal como acontece em O jogo 

da Macaca (Fig. 28), representada em três painéis, cujo palco de ação são os conflitos armados 

no Médio Oriente, e cuja narrativa do discurso político-social encobre o discurso estético. 

 

Fig. 28 - Jorge Pinheiro 
“O jogo da Macaca I”, Óleo s/tela 

140 x 180 cm 
2004 

Col. Galeria Palmira Suso 
 

Esta pintura tem a capacidade de ocultar o discurso político, de guerra e de jogos de 

interesse, mas no entanto mostra a transgressão do povo relativamente aos direitos humanos, 

protegendo a América e Israel. Porém, o primeiro é o original e o duplo é o segundo, este é 

estruturado através do outro
85

. Neste âmbito, o Charlot (Fig. 29) foi transferido da tela do 

cinema para a tela da pintura de Jorge Pinheiro. 

                                                             
83

 Ibidem. 

84 Ibidem, 70. 

85 Ibidem. 
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Fig. 29 - Charlie Chaplin 
“Charlot” 

1925 

 

Em O Jogo da Macaca II (Fig. 30) o verde e o amarelo predominam, e aqui o pintor 

representa as pessoas que sofreram com a guerra do Ocidente, pois quiseram evidenciar a 

importância do Médio Oriente. Aqui verifica-se que o pintor utiliza fotografias antigas e atuais, 

pois estas contêm significados e julgamentos que distanciam a beleza dos valores. As figuras 

são símbolos que se erguem na obra como a sua génese
86

. 

 

Fig. 30 - Jorge Pinheiro 
“O jogo da Macaca II”, Óleo s/tela 

140 x 190 cm 
2004 

Col. Particular 
 

Em O Jogo da Macaca II encontra-se representada ao centro uma figura vestida com um 

manto negro e de cabeça tapada pelo mesmo, relembrando as imagens dos excessos realizados 

nos arredores de Bagdad, nomeadamente na prisão de Abu Ghraid. Tanto a liberdade como a 

submissão forçada faziam parte da sociedade Americana, nítidas na linguagem humana e 

                                                             
86 Ibidem. 
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estética, na desintegração do “eu” e nas “personagens” políticas, morais, intelectuais, raciais e 

étnicas que o autor “encarnou”.
87

 Nesta pintura surge outra vez Charlot (Fig. 31). 

 

Fig. 31 - Charlie Chaplin 

“Charlot” 

1925 

Em O Jogo da Macaca III (Fig. 32), o discurso humanizado é construído em palco e 

com cenário visível, e mostra-se como um jogo da representação e do discurso estético, que 

espreita por de trás do palco da guerra, do palco do teatro, da tela do cinema e da tela da 

pintura. 

 

Fig. 32 - Jorge Pinheiro 

“O jogo da Macaca III”, Óleo sobre tela 
140 x 220 cm (díptico) 

2004 
Col. Particular 

 

Nesta pintura, a criança é um duplo, um Charlot (Fig. 33) reduzido, e por isso o pintor 

emprega estas duas personagens do cinema da América, da arte e da sociedade ocidental para 

que o observador as possa comtemplar.
88

 

                                                             
87 Ibidem. 
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Fig. 33 - Charlie Chaplin no filme Charles Chaplin The Kid 
1921 

 Jorge Pinheiro também mostra outra situação em O Jogo da Macaca III, 

nomeadamente a criança e o pai que se encontram mortos no chão. Esta imagem foi retirada de 

uma fotografia que regista a desumanidade que alcançou o povo curdo no Norte do Iraque por 

Saddam Hussein (Fig. 34)
89

. 

 

Fig. 34 - Robert Capa 
Morte de Soldado Miliciano 

1936 
 

O pintor trabalha com duplos na representação dupla, pois o efeito dos múltiplos e da 

exterioridade remete para o singular na pintura perdida. Nestas obras, o artista recorre a 

referências fotográficas para representar pictoricamente a guerra e os seus significados, 

vinculando uma linguagem inédita
90

. 

 

                                                                                                                                                                                             
88

 Ibidem, p. 71. 

89 Ibidem. 

90 Ibidem, p. 72. 
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1.6.3. A abstração na figuração 

 

“As características formais que dominam estes objetos posicionam-se em dois 

blocos de significação pictórica.  

Essa organização baseia-se na interlocução e manuseamento da ideia de pintura 

segundo diferentes abordagens teóricas sobre o efeito e competência da sua 

visualidade.”
91

 

 Tendo por base a citação referida por Pedro Pousada, a Figuração e a Abstração 

podem ser os grandes e simples ciclos através dos quais se situa o desenvolvimento da obra 

de Jorge Pinheiro, deste modo, o pintor rompia a harmónica circularidade arquetípica. A 

totalidade dos três corpos revelados em toda a obra do pintor, nomeadamente da Figuração, 

Abstração, Figuração, unem-se a um sistema radicular que lhes garante a mesma e 

permanente atenção às estratégias de composição, ao desenho das estruturas significantes 

sobre as quais se irão inscrever as formas, figurativas ou não. No entanto, é segundo graus 

muito diversos que cada um destes elementos três vezes se revela: entre o empirismo, a regra 

e a sua superação, entre a intenção social ou lírica, a absoluta mudez e a suposição de uma 

dimensão simbólica ou metafísica. Deste modo, realça-se novamente Pedro Pousada que 

refere o seguinte: 

“Conceito que se desloca entre um processo de des-simbolização, (a forma não 

comunica, não produz significação, recusa qualquer tipo de analogia) e outro em 

que a forma comunica uma indeterminação: a de existirem muitas coisas que 

apenas deixam a imagem do seu rastro, da sua passagem.  

Coisas que não se deixam dominar pelo olhar, que não podem ser transformadas 

em objeto, e cuja imagem é feita do ruído da sua ausência. O modelo pictórico, 

apenas, consegue manifestar esse princípio de incerteza, recordar os seus próprios 

limites e contradições.”
92

 

 

                                                             
91 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 6. 

92 Ibidem, pp. 6 – 7. 
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 O primeiro prolongamento do período escolar de Jorge Pinheiro é figurativo, e 

termina depois de um período em que o pintor está fora do país, como bolseiro e sem pintar. 

O segundo período de grande reflexão sobre os mecanismos da forma de expressão é 

abstrato, e durou até mais ou menos 1973, período este onde o pintor deixou a figuração. No 

terceiro período, a partir de 1973 o artista retomou a figuração. 

A figuração entende a pintura como meio e analisa o que é visível e o que não é 

possível dizer-se, estuda o que evoca pela similitude e pelas palavras. Foi na década de 80 

que Jorge Pinheiro fecha de novo a porta à abstração, pois sentiu que houve um duplo 

esgotamento da obra e do método, e que precisava de dizer coisas que na prática a abstração 

lhe negava. Muitos temas das obras do pintor regressam ao plano de diferentes produções, 

deste modo, o artista deslocou a intencionalidade social do neorrealismo para a 

intencionalidade trágica do existencialismo, e só posteriormente para a abstração. Aqui pode-

se estabelecer as distâncias do pintor relativamente à prolixidade dos discursos centrados no 

espetáculo do corpo individualizado, subjetivizado ou efemerizado do pós-modernismo, 

coadjuvados por estratégias de citação erudita que sustentam o cinismo ou o pânico dos fins-

de-século. 

No primeiro período figurativo da obra do artista, surge uma temática que depois 

desaparece por completo, esta era constituída por pinturas de crianças, isoladas ou em pares. 

A primeira ideia de montagem que o pintor teve para esta Antologia, surgiu da construção 

como um Tríptico da Vida. Contudo, a representação da infância e da juventude desaparecem 

muito rapidamente na obra do pintor, para que não ficasse provada a estratégia do retorno, 

algo extremamente fundamental no seu trabalho. 

Até meados dos anos 60, a grande referência do artista era o 

pintor, escultor e desenhista espanhol Pablo Picasso, como por exemplo a obra As Senhoritas 

de Avignon (Les demoiselles d'Avignon) (Fig. 35). Em 1965, quando foi o fim da primeira 

figuração, Jorge Pinheiro começou a pintar olhando para a realidade no sentido mais vasto e 

profundo, sendo que o pintor olhava para a pintura dos outros apenas para realizar a sua 

própria pintura. O artista não se preocupa com as modas, preocupa-se com o mundo onde 

existe e onde consciencializa a existência do outro, da mesma forma que o outro 

consciencializa a dele. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor_(artista)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenhista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
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Fig. 35 - Pablo Picasso 
“As Senhoritas de Avignon (Les demoiselles d'Avignon)”, Óleo s/tela 

243,9 x 233,7 cm 
1907 

Museu de Arte Moderna, Nova Iorque 

Já fora da década de 60, seguindo os ditames temáticos da pintura, mas fora das suas 

malhas compositivas, o pintor é agora novamente livre e capaz de se fazer trágico ou de se 

perder em pequenos prazeres naturalistas, estudos de fragmentos, imaginação de temas, ou 

figuras femininas nostálgicas como A velha (Fig. 36). 

 

Fig. 36 - Jorge Pinheiro 
“A velha”, Óleo s/tela 

122 x 122 cm 
1964 

Col. Banco Comercial Português 

 

Os desenhos aqui realizados não têm qualquer grelha ou limite, não existe nenhuma 

composição apoiada em malhas geométricas, eles são uma tarefa pulsional de extrema 

violência interna, e vão até à introspeção absoluta da expressão, para que exista uma 

harmonia como na obra Bispo (Fig. 37). 
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Fig. 37 - Jorge Pinheiro 
“Bispo”, Tinta-da-china s/papel 

49 x 35 cm 
1977 

Col. Particular 
 

No primeiro período figurativo existe um alinhamento de todos os temas futuros e dos 

modos de construir o quadro, correspondentes ao vazio, ao cheio, às alternâncias de cheios e 

vazios, ao ritmo e à disciplina de composição. O segundo período da primeira fase figurativa, 

não foi um tempo intenso em termos de quantidade de trabalho, pois só durou até ao ano de 

1965, mas também um tempo de destruição da figuração, ou do discurso que esta gerava, pois 

este período foi a antítese de tudo, foi a destruição da forma e do tema. Na última fase 

figurativa, para além das soluções “barrocas” existentes, nomeadamente a substituição das 

horizontais e verticais na malha compositiva por circularidades e diagonais, existe também 

um inquietante clima que é retomado para além destes aspetos meramente formais. A nível de 

composição, o pintor estrutura as suas composições segundo soluções racionalmente 

inteligíveis, utilizando para isso a Gestalt e o serialismo fibonacciano para que existam 

soluções definitivas na organização racional do espaço. Relativamente aos temas, estes são 

matriciais e fundadores da condição de ser do artista. 

Em 1973, Jorge Pinheiro desmontou caricaturalmente o fim de um regime agonizante, 

e ironizou diferentes aspetos das relações do poder com a sociedade civil. A sedução dos 

temas que aborda sob o ponto de vista crítico é enorme e umas das mais lancinantes imagens 

que o pintor compôs foi a da morte. 

 A ligação do real à ruralidade é comum a muitos contextos pictóricos, onde imagens e 

temas que nascem da terra, da matéria, da cor e do social, denotam a morfologia física das 

personagens das suas obras. Já o uso da frontalidade nas obras do pintor estabeleceu-se na 

relação com os anos 50, arrastando o que vinha do neorrealismo e de Picasso. Relativamente 

às imagens frontais, estas remetem-nos para o intemporal e são compostas através de imagens 
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imóveis, contrariamente ao que acontece posteriormente nas suas obras abstratas, onde 

surgem os recortes em madeira pintada, que estão impregnadas da ideia de movimento que 

paradoxalmente se fecha em si próprio, provenientes do interesse pela Gestalt que antecede o 

interesse pelo estruturalismo. Aqui estamos perante realidades muito diversas das intenções 

figurativas. 

Nos anos 80, no regresso à figuração, surge na obra do pintor um momento de retoma, 

uma releitura política, cultural e ideológica do mundo que o cercava e só posteriormente veio 

a fase metafísica. Deste modo, Jorge Pinheiro regressa à figuração e exibe um modo muito 

diverso do que se entendeu ser o regresso à pintura, pois não enveredou por qualquer 

expressionismo temático ou formal, mas sim por uma imediata via de contenção de efeitos e 

rigor construtivo como acontece nas obras O guarda, o Pão e o Camponês (Fig. 38) e O Pão 

e o Silêncio V – a Ingmar Bergman (Fig. 39). Para o pintor, a saída da abstração não foi um 

processo de libertação, foi uma forma de soltar energias da disciplina geométrica, uma 

estratégia relacionada com dois fatores correlativos, são eles a consciência estética do 

esgotamento da fórmula abstrata e a consciência poética da necessidade de usar imagens 

como fontes e leitos de uma narrativa. Deste modo, não existiu um deslocamento entre os 

procedimentos encetados na última fase abstrata e do seu regresso à figuração, tratando-se 

apenas de uma transferência
93

. 

 

Fig. 38 - Jorge Pinheiro 
“O guarda, o Pão e o Camponês”, Óleo s/tela 

110 x 178 cm 
1982 

Col. Particular, Lisboa 

                                                             
93 “(...) No entanto o pão reaparece em situações muito diversas. Como que atravessa o sagrado e o profano, Por 

vezes isola-se, num dos quadros da série “O pão e o Silêncio” (1988), inscreve-se numa pintura abstrata. Isto é, o 

“fundo” da pintura, sem o pão, seria uma pintura abstrata. Também em numerosas composições figurativas ( (...) ) 

existe um quadro abstrato como fundo de uma figuração. (...).”, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, op. 

cit., p. 36. 
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Fig. 39 - Jorge Pinheiro 
“O Pão e o Silêncio V – a Ingmar Bergman”, Óleo s/tela 

73 x 100 cm 
1988 

Col. Particular, Vila Nova de Gaia 

 

A grande contradição entre o procedimento pós-moderno e o procedimento de Jorge 

Pinheiro torna-se evidente. Assim sendo, à grande realidade dispersiva das pequenas 

narrativas, à dispersão transvanguardista dos elementos pictóricos no espaço, e da sua 

inscrição, à prolixidade dos falares, à valorização particularizada dos ícones, o pintor 

contrapõe a reconstituição fictícia de uma grande narrativa unificadora, cujos fundamentos 

vai assentar em estratégias reconstitutivas de um perdido efeito mítico. Tanto o desejo de 

reposição da ideologia, como a necessidade de encontrar um novo conteúdo capaz de gerar 

uma nova expressão que conduza o pensamento de Jorge Pinheiro, torna-se uma utopia, 

exemplo disso é a série de desenhos Anamnése
94

 que revelam a procura de uma dimensão 

ética de um viver, que nas últimas décadas se afogaram no vazio ideológico e no elogio do 

gesto acéfalo. Esta matriz neoclássica é introduzida por Jorge Pinheiro de forma semelhante à 

do pintor conceptual Carlo Maria Mariani (Fig. 40) em Itália, pois este pintor comunica por 

meio de um sistema iconográfico pessoal mergulhado na mitologia e nos ideais clássicos. 

Mariani funde o passado com o presente, e evoca a serenidade silenciosa da antiguidade e a 

turbulência do modernismo. O objetivo deste pintor não é reconstruir o mundo antigo, nem 

apresentar uma visão fragmentada do mesmo. Ele abraça o mito como uma linguagem que se 

encontra mais adequada para expressar as suas emoções mais complexas, como uma at itude e 

uma resposta para o mundo que o rodeia. Mariani aborda os mais avançados problemas 

                                                             
94 “(...) A propósito da série de desenhos “Anamnése” confessou (48) que, face à “angustiada e ansiosa 

percepção do fim desta civilização”, e apesar de alimentar sempre uma “eterna mas magoada esperança”, se 

devia procurar a “dimensão ética de um viver, que as últimas décadas afogaram no vazio ideológico e no elogio 

do gesto acéfalo”.”, PINHARANDA, João Lima, op. cit, p. 38. 
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estéticos e envolve questões complexas relacionadas com a perda de memória, com a vida e a 

morte. Este pintor cria cenas enigmáticas de nus clássicos justapostos com detalhes absurdos, 

onde situa figuras greco-romanas elegantes em circunstâncias absurdas e perturbadoras. 

 

Fig. 40 - Carlo Maria Mariani 
“Gota a gota”, Óleo s/tela 

30 x 35 cm 

2007 
Col. Particular 

 

A palavra que dá título às obras de Jorge Pinheiro é gravada, pintada e escrita de 

forma visível, deste modo, todos os desenhos de Anamnése tem o nome gravado na 

arquitetura
95

. Deste modo, Isabel Tavares refere: 

“O título, mais ainda do que forma de representação é a manifestação do seu 

registo escrito, uma forma de identidade que expõe o seu estatuto como valor 

simbólico, uma presença inscrita que se quer gravada, memorizada e visível. A 

obra de pintura incorpora as contradições da cultura ocidental, acerca das 

prioridades do legível sobre o visível, os elementos da antinomia que não são 

senão formas opostas de experiência, em que uma delas se considera mais 

elevada do que a outra. E a obra vê-se mais exposta, ao expor os seus modelos de 

visibilidade.”
96

 

Todas as imagens de Anamnése (Fig. 41) contêm o plinto ou o pedestal, 

possivelmente na forma de um banco, degrau ou palco, com um ou mais ressaltos, para 

                                                             
95 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op. cit., p. 50. 

96 Ibidem, pp. 50 – 51. 
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destacar as personagens, pois ao elevar as figuras o artista torna-as ilustres de um lugar 

maior, como estátuas enfáticas rodeadas de simbologia e poder. 

 

 

Fig. 41 - Jorge Pinheiro 
“Aporia”(da série “Anamnése”), Tinta-da-china s/papel 

70 x 100 cm 
1994 

Col. Particular 
 
 

Em 1994 foram realizados desenhos com o título Anamnese, exibidos em 1995 numa 

exposição da cidade de Lisboa e do Porto. Estes desenhos foram realizados porque para o 

pintor importava salvaguardar a sabedoria, ou seja, um processo de anamnése, pois o pintor 

já estava farto/cansado da reincidência inútil dos atos. Estes desenhos do pintor servem para 

pensar/investigar conceptualmente a génese da nossa sociedade e da pintura
97

. Deste modo, 

Isabel Tavares refere o seguinte: 

“(…) Os desenhos de Estudo de «Anamnese» remetem o mestre para o desenho 

de estátua, a “vetusta tradição”, numa reaprendizagem da sua formação 

académica, 50 anos antes, copiando agora tão fielmente as estelas funerárias 

gregas e romanas, como outrora lhe ensinaram com as imagens da escultura 

clássica. (…). 

A figura do cão emblemático, não é exclusiva da pintura do artista, na década de 

noventa, nem de «Anamnese». A figura canina é recorrente em Jorge Pinheiro e 

aparece desde cedo, na longa carreira artística. (…) 

                                                             
97 Ibidem, pp. 22 – 23. 
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O teatro e o palco são os lugares da artificialidade, da representação por 

excelência, para apresentação da peça que foi exaustivamente ensaiada ou para 

dar mais visibilidade à artificialidade do meio. (…)”
98

. 

A temática de Anamnése remete para o estatuto do desenho como cânone civilizacional 

e para muitos outros conceitos ligados à arte e à filosofia, sendo que os próprios títulos destes 

desenhos expressam esses mesmos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 Ibidem, pp. 23 – 26. 
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CAPÍTULO 2 – COMPOSIÇÃO E GEOMETRIA  

NAS OBRAS DE JORGE PINHEIRO 
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“(...) Mas há um discurso. Não é história, não há ilustração. (...) 

Jorge Pinheiro99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99

 CASA-MUSEU TEIXEIRA LOPES, op. cit., p. 14. 
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2.1. Geometria e proporção dos suportes bi e tridimensionais 

 

O pintor desenvolveu toda a sua investigação formal abstrata bi ou tridimensional em 

torno do quadrado e da sua extensão tridimensional, o cubo, e estabeleceu os parâmetros da 

sua investigação cromática em torno de jogos de cores primárias, secundárias e 

complementares. Este duplo interesse entre a forma e a cor, que coincide com a primeira fase 

abstrata do pintor, é dominado pelo estudo aprofundado e pela aplicação das leis de Gestalt, e 

desenvolve-se entre a pintura e a conceção de peças tridimensionais. Já no âmbito da 

investigação bidimensional pictórica, mas com algumas raras extensões aos projetos 

escultóricos, o pintor amadureceu uma outra linguagem a partir do conceito de estrutura, e 

escolheu a série de Fibonacci como matriz para soluções rítmicas e compositivas da segunda 

fase da sua abstração. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1978 (Fig. 42). 

 

 

Fig. 42 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta-da-china e aguarela s/papel 

17 x 73 cm 
1978 

Col. Particular 

 

A série de Fibonacci foi descrita no final do século XII pelo matemático italiano 

Leonardo Fibonacci, conhecido como Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano, ou Leonardo 

Bigollo. Em termos matemáticos a série de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, 

que se inicia com 1 e 1, mas por convenção pode-se definir F(0) = 0, isto é, pode-se 

convencionar que a sequência começa em 0 e 1, na qual cada número de Fibonacci 

corresponde à soma dos dois anteriores. Deste modo, depois de 0 e 1, segue-se 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,… . Dessa sequência, ao se dividir 

qualquer número pelo anterior extrai-se a razão que é uma constante proporcional conhecida 
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como Número de Ouro. Matematicamente a série de Fibonacci é definida pela seguinte 

fórmula: 

 

Em termos geométricos, a série de Fibonacci ao transformar esses números em 

quadrados e dispô-los de maneira geométrica, torna possível traçar uma espiral perfeita. 

Assim sendo, utilizando um compasso e traçando o quarto de uma circunferência inscrita 

num quadrado, encontra-se uma espiral formada pela concordância de arcos cujos raios são 

os elementos da série de Fibonacci. Eis o seguinte exemplo (Fig. 43): 

 

Fig. 43 – Exemplo de uma espiral formada pela concordância de arcos  
cujos raios são os elementos da série de Fibonacci 

 
 

A partir da série de Fibonacci também é possível obter um retângulo de lados 2 e 1, 

através de dois quadrados de lado 1. Deste modo, se a um retângulo for adicionado um 

quadrado de lado 2 obtêm-se um novo retângulo 3 x 2, e se a este novo retângulo for 

adicionado um quadrado de lado 3 obtém-se um retângulo 5 x 3, e assim sucessivamente. Eis 

o seguinte exemplo (Fig. 44): 

 

Fig. 44 – Exemplo de obtenção de retângulos através de quadrados 
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Os termos de sequência da série de Fibonacci estabelecem a proporção áurea muito 

usada na arte, na arquitetura e no design por ser considerada agradável aos olhos do 

observador. O seu valor é de 1,618, e quanto mais se avança na série de Fibonacci mais a 

divisão entre um termo e o seu antecessor se aproxima desse número. 

A origem do retângulo de ouro remonta à Grécia Antiga, e é o resultado da procura de 

um cânone ideal de beleza, sendo que este sistema de proporção foi aplicado na arquitetura, 

escultura e na pintura. O retângulo de ouro marca uma forte presença no domínio das artes, 

pois ao se dividir a base desse retângulo pela sua altura obtêm-se o Número de Ouro 1,618. 

Vejamos o seguinte exemplo (Fig. 45): 

 

Fig. 45 – Exemplo de retângulo de ouro 

 

Exemplo de aplicação do retângulo de ouro (Fig. 46): 

 

Fig. 46 - Exemplo de aplicação do retângulo de ouro 
Fachada do Templo de Neptuno, século XV. A.C. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%A2ngulo
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 “A obra não-figurativa de Jorge Pinheiro não se organizou a partir dos modelos 

de visualidade que a experiência abstrata portuguesa desenvolveu. 

(…) 

Os abstracionistas portugueses da geração de 40 e 50 progridem intuitivamente 

no interior da superfície pictórica. Apesar do jogo formal se basear em processos 

que dizem respeito a natureza plana da pintura o seu manuseamento não é 

completamente desinteressado. Há ainda uma nostalgia do natural. 

(…) 

A importância da expressão individual, a identidade entre as propriedades 

plásticas do quadro e a personalidade do artista, a busca por conteúdos estéticos 

absolutos e o uso de poéticas de fundo literário acompanham a justificação teórica 

dessas imagens. A pintura é compreendida, nesse contexto teórico, como a 

produção de beleza mas de uma beleza inerte e metafísica que se alcança com a 

originalidade do método e com a recriação do mundo através do olhar inspirado 

do artista.”
100

 

Tendo por base a citação referida por Pedro Pousada, e conforme o mesmo autor, 

mesmo existindo estruturas e ideias diferentes que afastam o abstracionismo dos anos 50, do 

ano de 1966 em diante verificam-se alguns “acasos semelhantes” no que diz respeito ao dever 

e à conquista do ato de pintar. Assim sendo, a expressão pictórica não só cria imagens como 

as transforma em elementos distintos e inteligentes. Tanto a configuração, a alma, o que é e 

não é percetível, o princípio e a forma como aplicamos o nosso gesto pode ficar 

“transtornado”
101

. 

A expressão pictórica tende a comprometer-se com a questão da forma e com aquilo 

que com ela podemos fazer
102

. A experiência abstrata portuguesa possuí duas etapas 

principais no seu processo de visibilidade e legitimação, exemplo disso são as pinturas 

                                                             
100

 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., pp. 37 - 38. 

101 Ibidem, p. 38. 

102 Ibidem. 
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abstratas de Fernando Lanhas como O2-43-44 (ou O Violino) (Fig. 47) e de Nadir Afonso 

como Spirale bleue (Fig. 48), entre outros. 

 

Fig. 47 - Fernando Lanhas 
“O2-43-44 (ou O Violino)”, Óleo s/cartão prensado 

1943-44 

Col. Particular 

 

Fig. 48 - Nadir Afonso 
“Spirale bleue”, Gliceroftálicas s/platex 

67,4 x 56 cm 
1954 

Col. Particular 
 

A não-figuração persistiu no final dos anos 40 e nem sempre foi bem vista por parte 

da sociedade, pois foge às imposições académicas, e utiliza abordagens formais e estéticas 
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diferenciadoras que vem contradizer o gesto, e que não se reveem na proposta cultural do 

Estado Novo
103

. 

Tanto no Neorrealismo como nas artes no seu todo, o fio condutor da mensagem deve 

ser relatada e anunciada e não deve ser desviada. Deste modo, depois de várias tentativas a 

nível expressivo, pictural e de temáticas que denunciam a sociedade, verifica-se uma perca de 

características pictóricas em prol do documento
104

. Tendo em conta as limitações da época, 

os artistas abstratos, tal como Jorge Pinheiro, não podem/devem expressar-se pictoricamente 

ou verbalmente como bem entendem
105

. 

Entre o belo e a moral encontra-se a supressão ou a continuidade da figuração, pois 

existem diferenças na abstração realizada no pós guerra e na época moderna. Os artistas dos 

anos 40 e 50 situam-se em categorias bem estruturadas, e recorrem ao naturalismo outrora 

empregue
106

. Nas academias prevalece a perícia da cópia e da mestria, e a arte moderna é 

vista como insociável. Tanto nas academias, como em exposições ou através dos media, a 

abstração é conotada como aquela que se encontra deslocada da realidade, pois esta forma de 

expressão pictórica articula o ato de criação com uma linguagem pouco percetível. Aqui, o 

gosto pessoal evidencia-se, e as imagens são selecionadas de forma estruturada ou livre, não 

sendo obrigatório existir uma relação entre a abstração e o fim da imitação. Crê-se que este 

princípio não se encontra na pintura não figurativa, e em toda a sua história, mas sim nos 

modelos de visualidade, na geografia e na história que acabam por influenciar a abstração de 

Jorge Pinheiro
107

. Neste âmbito, Pedro Pousada refere o seguinte: 

“Mais do que ser a negação do ícone ou basear-se numa lógica de compensações 

óticas a sua "abstração", i.e., as diferentes operações que marcam, na sua obra, a 

ideia de "abstração", pretendem que o material induza estímulos conceptuais. 

(…) 

                                                             
103 Ibidem, pp. 41 - 42. 

104 Ibidem, p. 42. 

105
 Ibidem, p. 44. 

106 Ibidem, pp. 43 - 44. 

107 Ibidem, pp. 44 – 46. 
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Uma das extensões ideológicas do seu trabalho é a perceção de que o 

esquecimento "moderno" do passado, a des-historicização modernista (o 

permanente pôr em causa o dado estabelecido) poderá fazer-se a par da 

consciência de uma continuidade.  

A ideia de "universalidade" (as condições que dão objetividade e um sentido 

lógico ã produção de formas plásticas, a possibilidade de certo tipo de visualidade 

ser repetida e vivida continuamente) e de "história" (o recurso à memória, a 

cultura visual como garante de qualidade estética) representam, aqui, uma 

expectativa de coerência e de defesa das suas imagens enquanto factos 

artísticos.”
108

 

Jorge Pinheiro realiza os seus desenhos com entusiasmo e perícia, pois é a partir 

destes que nascem as suas pinturas estruturadas de acordo com o a visualidade e o seu 

simbolismo
109

. É através da abstração que se sentem e se percebem coisas que não se vêm, 

que não são matéria de representação, mas sim visualidade pura e experiências de uma 

desencadeada eficácia visual. A abstração é um conceito operativo e não somente uma etapa 

histórica da produção pictórica. Foi a abstração que deu a Jorge Pinheiro a disciplina de 

pensar sobre o seu trabalho, bem como a necessidade de questionar o que ia fazendo.  

Depois de uma radical fase de abstração pictórica sem qualquer referência 

representativa, nem das imagens, nem dos títulos, as primeiras obras abstratas carregadas de 

títulos e de formas evocativas surgem provavelmente pela mesma razão da seguinte questão: 

Será um eterno retorno?  

A resposta a esta questão coloca-se em pinturas que mantêm a solução formal de toda 

a abstração pictórica dos anos 70.  

No fim dos anos de 70, Jorge Pinheiro estuda duas expressões pictóricas diferentes, e 

a probabilidade da imagem se poder/conseguir produzir. Clarificado o que confere a cada 

significado na expressão pictórica, é possível perceber que as imagens não geram uma visão 

ambígua e sincrética, e que a história dos objetos visuais não obtém uma “forma débil” e 

                                                             
108 Ibidem, pp. 58 - 59. 

109 Ibidem, p. 60. 
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desprendida do antiquário. É no plano da superfície que se insere a matéria pictórica, e esta 

não deve ser empregue ao mesmo tempo, nem tomada como absoluta na resolução de 

problemas formais. No principio dos anos 60, o artista contacta com a superfície plana do 

quadrado e representando-o como um objeto independente
110

. 

A forma abstrata experimentada pelo artista revela mais os problemas estruturais que 

se acentuam na superfície pictórica quando esta se torna protagonista do seu discurso, do que 

a qualidade matérica do ato de pintar. Quando o pintor começa a interpretar a imagem como 

visualidade autorreflexiva, o problema pictórico de como pintar, e o que pintar, desenvolve-

se para o interior da matéria e de uma práxis que integrava e comprometia o corpo do artista 

no corpo da arte. Tanto a escala, como a coordenação entre o espaço de exibição e a 

superfície pictórica, e as variações dos suportes móveis, dinâmicos, efémeros e de natureza 

industrial, são fatores que interferem nas metodologias de trabalho, sendo que a matéria 

pictórica articula as características de um sistema fechado, dedicado aos seus próprios 

problemas e fragilidades, com funções de veículo de um projeto artístico com 

responsabilidade histórica e política. Aqui realça-se Pedro Pousada, que refere o seguinte: 

“O caso das composições pictóricas dobradas (1969) é um exemplo interessante, 

pois, coloca-nos, pela sua ambiguidade (pinturas abstratas ou a representação de 

pinturas abstratas, dobradas?) algumas reflexões sobre os aspetos fundadores quer 

da ideia de abstração (a pintura é aquilo que faz) quer de representação (todo o 

sistema de representação é um discurso que cita a sua própria performance - é 

autorrepresentativo - e que se refere a coisa significada através de si mesmo, isto 

é, que só pensamos sobre as relações entre o representado e a sua representação 

depois de convivermos com o segundo). 

Interessa-nos, diante destas imagens, pensarmos apenas em termos de superfície e 

superarmos o efeito ilusionístico e a pressão que ele impõe a nossa perceção ou 

pelo contrário interessa cedermos a ficção de uma superfície lisa que insiste, 

apesar do seu formalismo, na mesma insinuação de terceira dimensão que marca 

um sistema pictórico (…).”
111 

                                                             
110 Ibidem, pp. 60 - 61. 

111 Ibidem, p. 64. 
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Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1969 (Fig. 49). 

 

Fig. 49 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Acetato de polivinilo s/contraplacado 

167,5 x 118,5 x 1,5 cm 
1969 

Col. Particular 

 

Na obra abstrata de Jorge Pinheiro a superfície pictórica pode ser estruturada por 

diferentes categorias e espaços, e o espaço interno da forma é organizada de forma não 

perturbadora
112

. 

 Na abstração, Jorge Pinheiro joga com os elementos que não estão carregados de um 

forte sentido, pelo contrário, os elementos mínimos que utiliza são os pontos, os arcos e os 

segmentos de reta não totalmente isentos da capacidade de gerarem sentidos, e com uma 

fraquíssima função conotativa, porém, talvez funcionem como os fonemas funcionam na sua 

fala. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1977 (Fig. 50). 

 

Fig. 50 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Acrílico s/tela 

65 x 92 cm 

1977 
Col. Particular 

 

                                                             
112 Ibidem. 
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Em termos abstratos um ponto é a entidade geométrica mais simples. Porém, nas artes 

visuais e na figuração, esse mesmo ponto pode ler-se como uma imagem, como um olho, e 

torna-se ícone não só pela correlação estrutural que se estabelece, mas também pelo lugar que 

começa a ocupar. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1969 (Fig. 51). Quando se 

organiza uma estrutura com imagens, trabalham-se ícones, e ai estamos perante signos 

geradores de uma infinidade de sentidos, que, quando são descontextualizados e rearticulados 

numa nova estrutura, dá-se uma ressemantização de cada uma das imagens, e obtém-se um 

novo discurso. A diferença entre trabalhar com a imagem, ou com elementos que não são 

imagem, reside no problema da complexidade da composição da obra.  

 

Fig. 51 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Óleo industrial e esferas de aço s/contraplacado 

110,5 x 110,5 x 7,5 cm 
1969 

Col. Particular 

 

Uma imagem passa a obter-se pela associação de objetos secundários do seu contexto 

e libertos de qualquer carga icónica. Ao mesmo tempo que toda a matéria visual, como os 

néons, os placards, as placas de trânsito, ou os cartazes, legendaram as cidades 

transformando-as em espaços de circulação e de utilidade, intensificando o seu caráter de 

espelho do mundo que invade o campo da arte e acentua as suas estratégias de sedução e de 

obsessão fetichista. Não é a vida que vai buscar os modelos de visualidade ao domínio 

artístico, mas sim a arte através do processo de reciprocidade que reconstitui a sua 

visualidade com os elementos que a experiência de múltiplo sem original, de simultaneidade 

e de instabilidade da vida urbana lhe fornece
113

. Neste âmbito, salienta-se Pedro Pousada que 

refere: 

                                                             
113 “(...) O empirismo pragmático dos EUA, a “arte sem finalidade”, (...), afirma-se contra o racionalismo 

universalista, utópico, místico, visionário ou socialmente empenhado do construtivismo e seus continuadores 
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“A pintura é a imagem de um exercício lógico-dedutivo, de um estudo 

matemático precedente que subjuga qualquer possibilidade de desvio.  

A imagem pictórica é na produção abstrata de Jorge Pinheiro, claramente, um 

produto intelectualizado. 

Uma característica que se intensifica progressivamente a partir do contacto com 

as experiências da Abstraction-Création, do Cercle et Carré ou da Art Concret 

que contaminam a metodologia desta fase. 

Qualquer uma destas pinturas ou desenhos abstratos foi, primeiro, dominada por 

um problema dedutivo e de análise do que se pensou que se transformou 

progressivamente num problema de gestão formal (como fazer a imagem daquilo 

que se pensou).”
114 

Na pintura abstrata a superfície da tela é tratada como uma superfície sem 

profundidade, onde os elementos se articulam segundo um ritmo interno, que no caso de 

Fibonacci é numérico. Esta composição relacional parte da forma do retângulo, dos quatro 

elementos dados pelos lados da tela, e avança para dentro de forma a subdividir toda a 

composição. Quer em termos de composição, quer em termos temáticos, a essência encontra-

se neste desígnio, neste afinamento, dando corpo ao conteúdo e às linhas de fundo já 

existentes. Relativamente à temática, ao pintor interessavam-lhe temas que diziam respeito à 

realidade histórica, nomeadamente ao contexto espanhol, peninsular, mediterrâneo, católico, 

e também aos deuses, aos heróis e aos humanos da literatura grega.  

A presença do sujeito também é fundamental na sua fase abstrata, pois o pintor não 

pretendia veicular nenhum tipo de sentimento ou nenhum tipo de mensagem subjetiva. Nos 

recortes, o pintor fazia o desenho, e o carpinteiro executava-os, e nestas pinturas eram 

utilizadas tintas industriais pois nunca se via a pincelada. A impressão digital do artista nunca 

ficava nas suas obras, e a ocultação do seu olhar sobre o outro e sobre si mesmo remetiam 

para a ausência do sujeito. Contudo, nas últimas pinturas figurativas existiu um empenho 

total e absoluto, por vezes excessivo, sendo que na última fase o sujeito é mais existencial, 

                                                                                                                                                                                             
europeus e os abstracionismos de ambos os lados do Atlântico não podem ser comparados sob esse ponto de 

vista.”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 16. 

114 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., pp. 65 - 66. 
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mais intelectual, contrariamente à primeira fase abstrata, que era uma fase mais física, mais 

mecânica que, apesar do corpo ter estado mais ausente em termos temáticos ou técnicos, 

estava muito mais implicado. Isto pode ser visto em termos de escala, da verticalidade 

generalizada das peças recortadas, ou então das esculturas. 

 Para o pintor, figuração e abstração são dois polos discursivos aparentemente opostos, 

pois dentro dos seus quadros figurativos encontra-se mais abstração em alguns carateres 

específicos, do que na lógica de série das suas obras abstratas. Nas suas obras mais 

despojadas, onde existe uma natureza invisível, revelam-se estruturas que o pintor se pode 

agarrar conscientemente. Neste âmbito, denota-se nas obras a influência do discurso de 

outras, ou de estruturas construtivas já existentes em fases anteriores que funcionam 

autonomamente na figuração e na abstração. 

O pintor questiona-se sobre o que lhe leva a insistir na figuração, pois em termos de 

razão, coloca em funcionamento toda a sua capacidade intelectual no seu trabalho abstrato, 

pois aqui existem determinados tipos de mecanismos que não entram em funcionamento, e 

que, talvez por isso, não inibem as possibilidades de desenvolvimento do prazer. No fundo, 

há um exercício de dois tipos de conhecimento, embora tudo aquilo que o pintor aprendeu na 

abstração seja aplicado na figuração, e daí a ligação de que pode aqui existir, um “fio 

condutor”. Contudo, estes dois tipos de conhecimento têm objetivos diferentes, sendo que, 

entre estas duas fases muito marcadas existe uma deslocalização do corpo, ou seja, onde o 

corpo mais se ausenta, é onde se encontra mais presente, e quando mais se expõe, é onde está 

mais ausente. Deste modo, o grau de dificuldade de construção do quadro está relacionado 

com o corpo que se expõe, ou seja, com a incomodidade do autor que se expõe, porém, 

quando o autor se esconde é quando se torna mais confortável. 

Em algumas pinturas figurativas verificamos uma forte estrutura ou teia compositiva, 

e isso é evidente em pinturas como A Fábula de La Fontaine. Ao longo de toda a pintura 

figurativa, é evidente existirem estruturas abstratas matriciais, como no Retrato de Bernarda 

Alba (Fig. 52), onde se observa a estrutura abstrata modular, que se revela na pintura mais 

antiga desta seleção. 
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Fig. 52 - Jorge Pinheiro 
“Retrato de Bernarda Alba” (tríptico), Óleo s/tela 

118 x 215 cm  
1986 – 1987 

Col. Particular 

 Na obra de Jorge Pinheiro existe uma nítida aproximação entre a máxima figuração e 

a máxima abstração, estes opostos surgem ao longo de toda a obra. Esta mistura entre 

abstração e figuração insere-se inconscientemente na obra do pintor, e passa de uma 

apreensão visual física para uma ampliação intelectiva estrutural da obra, que conduz a uma 

compreensão profunda sobre a sua principal linha de força. 

 Nos títulos dados pelo pintor às obras figurativas e abstratas, onde figuram nomes 

próprios, descobrem-se identidades nomeadas ao longo de quase 50 anos de carreira do 

artista, e não são poucos os encontrados, contendo uma homenagem explícita às 

personalidades históricas que fazem parte do património cultural do mundo ocidental, com 

predominância para a Grécia Clássica. Tanto na figuração como na abstração, o pintor serviu-

se da palavra para encaminhar o olhar, com caráter por vezes irónico, outras por vezes 

alegórico ou metafórico, e introduziu no objeto artístico a identidade do objeto histórico, 

referindo ou apresentando elementos iconográficos reconhecidos. A pintura de cavalete é 

uma forma de resistência, e a palavra dada, substantiva, quantas vezes escrita e colocada em 

causa, também se vê exposta com humor. 

As obras de Jorge Pinheiro podem ser designadas como narrativas pois os títulos das 

mesmas estão relacionados com a palavra
115

. Esta tendência de rótulos artísticos torna-se 

incomodativa e contrariada pelo artista, quer por declarações prestadas, quer pela utilização 

do mesmo meio envolvente que marcou o autor. Contudo, os títulos acabam por se descolar 

dos rótulos. 

                                                             
115 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op. cit., p. 104. 
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Jorge Pinheiro utiliza traçados geométricos implícitos e explícitos para a ordenação das 

suas composições, deste modo, analisando as obras do pintor é possível verificar a estrutura 

geométrica que serviu de fundamento para os principais elementos de composição das mesmas. 

Os estudos do artista indicam a estrutura empregue, ou seja, todo o processo com ou sem 

falhas até ao desenho final, e este apresenta a nível da composição um esquema geométrico 

bem formulado de acordo com a especificidade de cada obra. Este método pretende trazer à luz 

o traçado regular subjacente às pinturas e que não é captado de imediato, ou seja, a sua 

geometria secreta, para que se consiga entender porque é que o artista tomou esse 

procedimento na solução dos problemas de composição, sendo posteriormente possível uma 

leitura e uma interpretação mais aprofundada das suas obras. 

Jorge Pinheiro em alguns traçados geométricos não fez uma aplicação direta de todo o 

esquema geométrico nas suas obras, existindo sempre uma margem de erro maior ou menor, 

pois aquilo que consideramos irrevogável deixa de o ser quando o artista se expressa 

pictoricamente, mesmo que a estrutura geométrica tenha sido estruturada no desenho prévio. 

Em cada obra do artista, sempre que necessário, é aplicado um traçado próprio e uma 

exploração do mesmo, que faz sentido em função da obra, pois a forma do traçado geométrico 

é fundamental quando se apresenta clarificada, assim como nas várias possibilidades que ele 

permite. Apesar do traçado geométrico ter sido muito utilizado desde a Idade Média até ao 

século XV, atualmente muitos artistas ainda fazem uso desse traçado, deste modo, Jorge 

Pinheiro utiliza o círculo, o círculo interrompido, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o 

pentágono, o trapézio e o hexágono como figuras geométricas auxiliares para a composição 

das suas obras. 

Relativamente ao círculo, a divisão deste em várias partes é um problema geométrico 

que foi explorado, desenvolvido e aplicado na arquitetura, em mosaicos romanos, bizantinos, 

egípcios, entre outros, sendo também aplicado em composições quadradas ou retangulares. As 

estruturas que presidem à construção destas marcas surgem através da divisão do círculo em 

seis e oito partes iguais, ou pela sua quadradura. Deste modo, Jorge Pinheiro utilizou o círculo 

e a divisão deste nos estudos que realizou para várias obras, tal como nos estudos para Solus 

Ipse (Fig. 53). 
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Fig. 53 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse”, Óleo s/tela 

162 x 130 cm 
1993-95 

Col. Particular, Porto 

 
 

No Estudo para o quadro “Solus Ipse” (Fig. 54), observa-se uma quadrícula central 

onde se localizam as figuras das duas mulheres, do pavão e dos ciprestes. Verificam-se 

também três linhas oblíquas: a primeira linha faz um ângulo de 42º à direita e é tangente às 

asas do pavão; a segunda linha é paralela à primeira linha e passa pelas figuras das duas 

mulheres; e a terceira linha é perpendicular à primeira e à segunda linha, e passa pelas penas 

do pavão e pela figura da mulher que se encontra sentada.  

 

Fig. 54 - Jorge Pinheiro 
“Estudo para o quadro “Solus Ipse” ”, Tinta-da-china s/papel 

2/8/93 
Col. Particular, Porto 
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No canto superior direito do estudo encontra-se um círculo que está dividido em 

quatro partes iguais, através de uma linha tracejada vertical que passa pelo meio do círculo, e 

de uma linha tracejada horizontal que também passa pelo meio do círculo, estas duas linhas 

intersetam-se num ponto, no centro do círculo, como se observa no seguinte pormenor de 

Estudo para o quadro “Solus Ipse” (Fig. 55). 

 

Fig. 55 - Jorge Pinheiro 
“Estudo para o quadro “Solus Ipse” ” (Pormenor), Tinta-da-china s/papel 

2/8/93 
Col. Particular, Porto 

 

Este círculo é a lua, tal como se verifica no Estudo para o quadro “Solus Ipse” (Fig. 

56), e este é intersetado por uma linha oblíqua que vai desde o vértice superior direito do 

retângulo que enquadra a cena, ao lado esquerdo do mesmo. As diagonais internas do 

retângulo intersetam-se num ponto que é o centro do retângulo, centro esse por onde a mediana 

horizontal (a que divide o retângulo em duas partes iguais) passa e interseta a figura feminina 

que se encontra de pé, bem como o pavão e os ciprestes. Tanto a diagonal interna do retângulo 

que vai desde o vértice superior direito ao vértice inferior esquerdo, como a linha oblíqua que 

interseta o círculo (lua), definem a direção da luz do luar que na obra finalizada é evidente. 

Este estudo também apresenta uma quadrícula dada através de linhas horizontais e verticais, 

sendo que acima da mediana horizontal existem três linhas horizontais com determinadas 

distâncias entre as mesmas, e abaixo da mediana horizontal estas três linhas horizontais 

repetem-se, ou seja, encontram-se posicionadas da mesma forma e com distâncias idênticas às 

linhas horizontais que se encontram acima da mediana horizontal. As linhas verticais também 

se repetem, sendo que existe uma linha vertical central que divide o retângulo em duas partes 

iguais, e no lado esquerdo desta linha vertical central existem três linhas com distâncias 

diferentes, sendo que no lado direito da linha vertical central existem igualmente três linhas 

com as mesmas distâncias que existem nas três linhas que se encontram no lado esquerdo da 

linha vertical central. Neste estudo existem duas linhas do horizonte, uma que divide o 
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retângulo que enquadra a cena em duas partes iguais, e outra mais abaixo que define o 

horizonte da cena que o artista pretendeu representar. 

 

Fig. 56 - Jorge Pinheiro 
“Estudo para o quadro “Solus Ipse” ”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

30/7/93 

Col. Particular, Porto 

 

Neste estudo existem mais dois círculos, um maior que enquadra as duas figuras das 

mulheres e outro mais pequeno dentro deste, que enquadra o aperto de mãos das mesmas. Estes 

dois círculos encontram-se centrados pela linha vertical central do retângulo, e por uma linha 

horizontal, contudo, o centro dos círculos não se encontra coincidente com o centro do 

retângulo, pois os círculos encontram-se mais abaixo da mediana horizontal que divide o 

retângulo em duas partes iguais. Deste modo, o centro dos círculos encontra-se na linha 

vertical central e numa linha horizontal abaixo da mediana horizontal, como se observa no 

seguinte pormenor de “Estudo para o quadro “Solus Ipse” ” (Fig. 57). 
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Fig. 57 - Jorge Pinheiro 
“Estudo para o quadro “Solus Ipse” ” (Pormenor), Tinta-da-china s/papel vegetal 

30/7/93 
Col. Particular, Porto 

 

Relativamente aos círculos interrompidos, estes estão ligados ao conceito de estrutura 

na obra de Jorge Pinheiro, sendo que o artista utilizou a série de Fibonacci como matriz das 

soluções rítmicas e compósitas da sua segunda fase abstrata. Deste modo, os projetos 

desenvolvidos neste período descodificam-se através dos elementos conjuntos ou isolados da 

tripla matriz, exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1972 (Fig. 58), onde se verificam uma 

série de círculos interrompidos colocados no espaço em diversas posições, sendo que esta obra 

pode ser vista como um conjunto de padrões, ou como um único padrão. 

 

Fig. 58 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Óleo s/tela colada em platex 

 141 x 101,5 cm  
1972 

Col. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
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Através dos círculos interrompidos presente nesta obra é possível verificar a utilização 

do retângulo de ouro. No possível estudo geométrico realizado para o pormenor da obra 

S/Título de 1972 (Fig. 59) é considerado um quadrado que enquadra o círculo interrompido, e 

que se encontra dividido a meio no lado inferior, sendo que, a partir deste meio traça-se uma 

linha oblíqua que vai tocar no ponto superior direito do quadrado que enquadra o círculo 

interrompido. Abrindo um compasso desde o ponto que divide a meio o lado inferior do 

quadrado que enquadra o círculo interrompido até ao ponto superior direito deste mesmo 

quadrado, roda-se até intersetar o ponto inferior direito do pormenor desta obra, originando o 

retângulo de ouro. 

 

Fig. 59 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  
no pormenor da obra “S/Título” de 1972 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Também é possível verificar outros retângulos de ouro na obra S/Título de 1972 (Fig. 

60), como no pormenor seguinte: 

 

 

Fig. 60 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  
no pormenor da obra “S/Título” de 1972 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 
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Tanto nas obras abstratas como nas obras figurativas do artista (como nesta obra 

S/Título de 1972) verificam-se círculos interrompidos. Estes círculos interrompidos estão 

presentes como estrutura geométrica. Exemplo disso é a obra Soror Salomé (Fig. 61). Mesmo 

não observando os estudos geométricos realizados pelo próprio artista para estas obras, é 

possível perceber esses traçados geométricos. 

 

Fig. 61 - Jorge Pinheiro 
“Soror Salomé”, Óleo s/tela 

162 x 130 cm 
3/8/1990 

Col. Particular, Porto 
 

No possível estudo geométrico efetuado para esta obra Soror Salomé (Fig. 62), 

verifica-se que toda a cena se encontra dentro de um retângulo e que este está dividido pelas 

suas diagonais internas, por uma linha vertical central que divide o retângulo em duas partes 

iguais e por uma linha horizontal, a mediana horizontal, que divide o retângulo em duas partes 

iguais. 

Observa-se que a distância entre a freira que se encontra deitada mas de tronco erguido 

e o limite direito da obra, bem como a distância entre as vestes desta figura da freira Salomé ao 

limite superior da obra está definido por um círculo interrompido. O círculo interrompido 

situa-se mais à direita no possível estudo, sendo que toca no limite superior da obra, e define a 

posição curvada do corpo da freira, tocando no limite lateral direito da obra. O centro deste 

círculo interrompido encontra-se fora do retângulo que enquadra a cena. 
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Dentro do retângulo que enquadra a cena observa-se o seguinte: a primeira, a segunda e 

a terceira linha vertical que se situam à esquerda da linha vertical central passam pelo corpo 

(tronco), pelo hábito e pelo rosto da freira, definindo a posição da sua face; a quarta linha 

vertical que se situa à esquerda da linha vertical central define a posição de um dos braços da 

figura da freira; a quinta linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central define 

uma das extremidades do degrau de pedra onde a freira Salomé se encontra deitada de tronco 

erguido; a primeira e a segunda linha vertical que se situa à direita da linha vertical central 

definem uma parte do fundo da cena; a primeira linha horizontal que se situa abaixo da 

mediana horizontal define a posição dos ombros da figura da freira; e a segunda linha 

horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal passa pelo centro de uma das mãos da 

freira, define a posição do degrau de pedra onde a freira se encontra deitada de tronco erguido, 

e orienta a posição da figura da freira. 

 

Fig. 62 - Possível estudo geométrico da obra “Soror Salomé” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 
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Ainda sobre os círculos interrompidos pode ser feita uma relação entre duas obras de 

Jorge Pinheiro, nomeadamente entre A comédia da Arte (Fig. 63) e ÉROS (da série 

“Anamnése”), pois estas duas obras contêm alguns aspetos comuns de composição. 

 

Fig. 63 - Jorge Pinheiro 
“A Comédia de Arte”, Óleo s/tela 

130 x 195 cm 
1998 

Col. Particular 

 

No possível estudo geométrico da obra A comédia de Arte (Fig. 64), verifica-se que a 

cena está enquadrada num retângulo, sendo que este se encontra dividido pelas suas diagonais 

internas e por uma por uma linha vertical central que o divide em duas partes iguais, bem como 

pela mediana horizontal que também o divide em duas partes iguais, confirmando-se que o 

enquadramento desta obra obedece à descrição universal para qualquer retângulo.  

No possível estudo efetuado para esta obra observa-se que a distância entre o homem 

que está sentado numa cadeira no lado esquerdo da cena, e a figura que está de pé do lado 

direito da cena, está definida por um primeiro círculo interrompido. Este primeiro círculo 

interrompido situa-se à esquerda na cena e passa por parte do corpo do cão que se encontra ao 

lado da cadeira onde o homem se encontra sentado, orienta a posição de um dos braços do 

homem que se encontra sentado na cadeira, passa pelo fundo da cena, interseta o arco-íris, e 

define a posição do corpo da figura que se encontra de pé. O centro deste primeiro círculo 

interrompido encontra-se à esquerda da linha vertical central e abaixo da mediana horizontal, 

ou seja, no fundo da cena. Neste possível estudo também se verifica que a distância entre a 

figura que se encontra de pé e o arco-íris de fundo da cena está definida por um segundo 

círculo interrompido. Este segundo círculo interrompido situa-se à direita na cena, passa pelo 

chão da cena, pelos pés do homem que se encontra sentado na cadeira, pelo fundo da cena, e 
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define a posição do arco-íris do fundo da cena. O centro deste segundo círculo interrompido 

encontra-se à direita da linha vertical central e abaixo da mediana horizontal, ou seja, toca num 

ponto do manto da figura que está de pé. 

Dentro do retângulo que enquadra a cena verifica-se o seguinte: a primeira e a segunda 

linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal definem o fundo da cena; a terceira 

e a quarta linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal definem o chão onde o 

cão se encontra sentado e onde está colocada a cadeira onde o homem está sentado; a quinta e 

a sexta linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal definem duas extremidades 

do degrau onde se encontra a figura de pé; a sétima e a oitava linha horizontal que se situa 

abaixo da mediana horizontal definem dois limites da direção da luz no chão que se encontra 

abaixo do degrau onde a figura está de pé; a linha vertical que se situa à esquerda da linha 

vertical central define a posição do corpo (tronco) do homem que se encontra sentado numa 

cadeira e define a posição do corpo do cão que se encontra sentado no chão ao lado da cadeira 

onde o homem está sentado; a primeira e a segunda linha vertical que se situa à direita da linha 

vertical central definem dois pontos das extremidades do pedestal que se encontra por de trás 

da figura que está de pé; a terceira linha vertical que se situa à direita da linha vertical central 

orienta a posição do corpo (tronco) da figura que está de pé; a linha oblíqua que vai desde o 

vértice superior esquerdo do retângulo que enquadra a cena, até ao ponto onde o lado inferior 

do retângulo que enquadra a cena se cruza com a linha vertical central, passa pela testa da 

figura do homem que se encontra sentado na cadeira, interseta o pulso deste e passa por um 

ponto de um dos seus pés (dedos dos pés), orientando a posição do homem sentado; a linha 

oblíqua que vai desde o ponto onde o lado inferior do retângulo que enquadra a cena se cruza 

com a linha vertical central, até ao ponto do lado superior do retângulo onde esta linha oblíqua 

se cruza, passa pelo ponto (que se situa mais à esquerda) das vestes (que se encontram no chão 

do degrau) da figura de pé, interseta a rosa que se encontra no chão do degrau e passa pelo 

topo da cabeça da figura que se encontra de pé, orientando a posição desta figura. 
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Fig. 64 - Possível estudo geométrico da obra “A Comédia de Arte” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Na obra ÉROS (da série “Anamnése”) (Fig. 65) observa-se uma distância entre a figura 

que se encontra de pé (mascarada e tapada por um manto) do lado direito da cena e o limite 

esquerdo da obra, bem como uma distância entre o anjo que se encontra deitado num dos 

degraus do centro da cena e o limite esquerdo da obra. 

 

Fig. 65 - Jorge Pinheiro 
“ÉROS” (da série “Anamnése”), Tinta-da-china s/papel 

62 x 88 cm 

1994 
Col. Particular, Porto 

 

No possível estudo geométrico efetuado para a obra ÉROS (da série “Anamnése”) (Fig. 

66), observa-se um retângulo que enquadra a cena, sendo que este retângulo está dividido pelas 
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suas diagonais internas e por uma por uma linha vertical central que divide o retângulo em 

duas partes iguais, bem como por uma linha horizontal (mediana horizontal). 

Neste possível estudo geométrico verifica-se que o círculo interrompido define não só 

a distância entre a figura que se encontra de pé no lado direito da cena e o limite esquerdo da 

obra, como a distância entre o anjo deitado num dos degraus no centro da cena, e o limite 

esquerdo da obra. Este círculo interrompido situa-se à esquerda na cena, passa pelo chão do 

fundo da cena, orienta a posição do anjo que se encontra deitado num dos degraus no centro da 

cena, orienta a figura que está de pé à esquerda na cena, passa pelo farol (onde está escrito 

ÉROS), passa pelo fundo da cena, e enquadra a gaivota que voa por cima do anjo que se 

encontra deitado num degrau. O centro deste círculo interrompido encontra-se à esquerda da 

linha vertical central e em cima da mediana horizontal. 

Dentro do retângulo que enquadra a cena observa-se o seguinte: a primeira, a segunda e 

a terceira linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central definem a posição de 

alguns degraus da cena; a primeira linha vertical que se situa à direita da linha vertical central 

orienta a posição do farol (onde se encontra escrito ÉROS) e orienta a posição do braço do anjo 

que se encontra deitado num dos degraus do centro da cena; a segunda linha vertical que se 

situa à direita da linha vertical central orienta a posição do farol (onde está escrito ÉROS), e 

orienta a posição do corpo (tronco) da figura que se encontra de pé; a terceira linha vertical que 

se situa à direita da linha vertical central define um dos degraus da cena; a primeira linha 

horizontal que se situa acima da mediana horizontal define a posição do farol (onde se encontra 

escrito ÉROS) e passa por um dos olhos da figura mascarada que está de pé, bem como por um 

dos pulsos desta figura (pulso que liga a mão que segura no manto que cobre a figura que está 

apoiada num dos ombros da figura de pé); a segunda linha horizontal que se situa acima da 

mediana horizontal define a posição do farol (onde está escrito ÉROS) e passa por cima da 

máscara da figura que se encontra de pé, bem como por cima da mão (que segura no manto que 

cobre a figura de pé) que se encontra apoiada num dos ombros desta mesma figura; a terceira e 

a quarta linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal definem três pontos do farol 

(onde se encontra escrito ÉROS); a primeira linha horizontal que se situa abaixo da mediana 

horizontal define o chão do fundo da cena e orienta a posição do anjo que se encontra deitado 

num degrau; a segunda, a terceira e a quarta linha horizontal que se situa abaixo da mediana 

horizontal definem os degraus da cena e orienta a posição do anjo que está deitado num 

degrau; a quinta linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal define um dos 
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limites dos degraus da cena, nomeadamente aquele que está junto ao chão da cena; as linhas 

oblíquas que vão desde o lado esquerdo do retângulo que enquadra a cena, que se encontram 

abaixo da mediana horizontal, e vão até ao lado direito do retângulo que enquadra a cena, 

sendo que uma destas linhas oblíquas toca na mediana horizontal, cruza-se num ponto da linha 

vertical central, nomeadamente na asa do anjo que está deitado num degrau definindo também 

os degraus da cena. 

 

Fig. 66 - Possível estudo geométrico da obra “ÉROS” (da série “Anamnése”) 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

 

Relacionando os possíveis estudos efetuados para a obra A comédia da Arte (Fig. 67) 

e para a obra ÉROS (da série “Anamnése”) (Fig. 68) verifica-se o seguinte: a figura que se 

encontra de pé está presente nas duas obras; em ambos os possíveis estudos, a figura de pé 

situa-se à direita da linha vertical central; nos dois possíveis estudos o corpo (tronco) da 

figura de pé é orientado por uma linha vertical que se situa à direita da linha vertical central; 

em ambos os possíveis estudos existem um círculo interrompido que se situa à esquerda na 

cena, que passa pelas figuras orientando a posição das mesmas, que passa pelo fundo da cena 

de cada um dos possíveis estudos, e que enquadra as figuras. No possível estudo efetuado 

para a obra A comédia de Arte, o centro do primeiro círculo interrompido encontra-se abaixo 

da mediana horizontal, porém, apesar do centro do círculo interrompido do possível estudo 

efetuado para a obra ÉROS se encontrar em cima da mediana horizontal, verifica-se que 



107 
 

ambos os centros destes círculos interrompidos se encontram numa linha vertical situada à 

esquerda da linha vertical central. 

 

 

Fig. 67 - Possível estudo geométrico da obra “A Comédia de Arte” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

 

Fig. 68 - Possível estudo geométrico da obra “ÉROS” (da série “Anamnése”) 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Nas obras do artista, para além dos círculos interrompidos também se verificam elipses 

interrompidas. Exemplo disso são as obras O guarda o pão e o camponês e O corvo. 

Assim sendo, em O guarda o pão e o camponês (Fig. 69) verifica-se uma distância 

entre os dois homens que se encontram sentados (o guarda e o camponês) na mesa, bem como 

uma distância entre a mesa com as figuras (o guarda e o camponês). 

 



108 
 

 

Fig. 69 - Jorge Pinheiro 

“O guarda o pão e o camponês”, Óleo s/tela 
110 x 178 cm 

1982 
Col. Particular, Lisboa 

 

No possível estudo geométrico efetuado para esta obra (Fig. 70), verifica-se que as 

distâncias entre os dois homens, do guarda e do camponês, e a distância entre a mesa com as 

figuras referidas estão definidas por uma elipse interrompida. Neste possível estudo 

geométrico observa-se que toda a cena se insere dentro de um retângulo e este está dividido 

pelas suas diagonais internas e por uma linha vertical e horizontal que o divide em duas partes 

iguais, sendo que, quando todas estas linhas se cruzam originam o ponto de fuga central, por 

onde passa a mediana horizontal. A elipse interrompida situa-se mais à esquerda no possível 

estudo e toca no vértice superior esquerdo do retângulo que enquadra a cena. O centro desta 

elipse interrompida encontra-se fora do retângulo que enquadra a cena. Esta elipse 

interrompida passa por de trás de uma das orelhas do homem guarda, define a orientação do 

queixo desta figura, passa pela mesa, passa por parte do corpo do homem camponês, 

nomeadamente pelo seu tronco, define a posição do queixo deste homem camponês e passa por 

trás da orelha desta mesma figura. 

Dentro do retângulo que enquadra a cena verifica-se o seguinte: a primeira, segunda, 

terceira e quarta linha vertical, que se situa à direita da linha vertical central, definem quatro 

das arestas das pernas da mesa; a quinta linha vertical que se situa à direita da linha vertical 

central define uma das extremidades do tampo da mesa; a sexta e a sétima linha vertical que se 

situa à direita da linha vertical central definem a posição da figura do camponês e da cadeira 

onde o mesmo se encontra sentado; a primeira, segunda, terceira e quarta linha vertical que se 

situa à esquerda da linha vertical central definem quatro das arestas das pernas da mesa; a 

quinta linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central define uma das 
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extremidades do tampo da mesa; a sexta e sétima linha vertical que se situa à esquerda da linha 

vertical central definem a posição do homem guarda e da cadeira onde o mesmo se encontra 

sentado; a primeira linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal passa por uma 

das pálpebras da figura do guarda e por debaixo do nariz da figura do camponês; a segunda 

linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal passa pelo centro da testa do homem 

guarda e por uma das sobrancelhas do homem camponês; a primeira, segunda e terceira linha 

horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal definem três laterais do tampo da mesa; a 

quarta linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal define uma das laterais da 

parte de baixo do tampo da mesa; a quinta, sexta e sétima linha horizontal que se situa abaixo 

da mediana horizontal definem a posição das pernas da figura do guarda, uma aresta da cadeira 

onde a figura do camponês se encontra sentado, bem como uma aresta da cadeira onde o 

homem guarda está sentado; a linha oblíqua que se situa à direita na cena, e a linha oblíqua que 

se situa à esquerda na cena, definem duas arestas da mesa e cruzam-se com a linha vertical 

central num ponto acima da mediana horizontal. 

Um pouco à esquerda do centro da cena situam-se duas linhas horizontais que se 

cruzam com duas linhas verticais, formando um retângulo que enquadra o centro da mesa, 

nomeadamente o pão cortado em dois bocados, o jarro e o copo com vinho. 

 

Fig. 70 - Possível estudo geométrico da obra “O guarda o pão e o camponês” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 



110 
 

Nesta obra também é possível verificar a utilização do retângulo de ouro, deste modo, 

no possível estudo geométrico realizado para O guarda o pão e o camponês (Fig. 71) é 

considerado um quadrado que enquadra o guarda que se encontra sentado à mesa, bem como o 

centro da mesa onde se encontra o pão cortado em dois bocados, o jarro de vinho e o copo com 

vinho. Este quadrado encontra-se dividido a meio no lado inferior, e a partir deste meio é 

traçada uma linha oblíqua que vai tocar no ponto superior direito do quadrado, assim sendo, 

abrindo um compasso desde o ponto que divide a meio o lado inferior do quadrado até ao 

ponto superior direito do mesmo, traça-se uma linha curva (que passa pela cabeça do 

camponês, acompanhando a posição da mesma) até ao ponto inferior direito da obra, 

originando o retângulo de ouro, que aliás é o retângulo que corresponde ao próprio formato da 

tela. 

 

Fig. 71 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  
na obra “O guarda o pão e o camponês” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 
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Fig. 72 - Jorge Pinheiro 
“O corvo”, Óleo s/tela 

130 x 163 cm 
1989 

Col. Particular, Porto 
 

No possível estudo geométrico efetuado para a obra O corvo (Fig. 72), verifica-se que 

toda a cena está enquadrada dentro de um retângulo que se encontra dividido pelas duas 

diagonais internas e por uma linha vertical e horizontal (mediana horizontal) que dividem o 

retângulo em duas partes iguais. 

Neste possível estudo (Fig. 73) observa-se que a distância entre o homem que se 

encontra sentado no sofá e o limite direito da obra, bem como a distância entre os pés da figura 

do homem e o quase o limite superior da obra estão definidas por uma elipse interrompida. 

Deste modo, a elipse interrompida situa-se à direita da linha vertical central, passa pelo fundo 

da cena, pela cabeça do homem sentado no sofá, pelo sofá e pelos pés da figura do homem. O 

centro desta elipse interrompida encontra-se à direita da linha vertical central e em cima da 

mediana horizontal. 

Dentro do retângulo que enquadra a cena observa-se o seguinte: a primeira, a segunda e 

a terceira linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal definem os braços do sofá 

onde a figura do homem se encontra sentado; a quarta linha horizontal que se situa abaixo da 

mediana horizontal define o chão do fundo da cena; a quinta linha horizontal que se situa 

abaixo da mediana horizontal define uma das extremidades do sofá onde o homem se encontra 

sentado; a sexta linha horizontal abaixo da mediana horizontal define duas das extremidades 

dos pés do sofá; a primeira linha vertical que se situa à direita da linha vertical central define a 

posição da cabeça e do corpo, nomeadamente do tronco, da figura do homem sentado no sofá; 

a segunda linha vertical que se situa à direita da linha vertical central define a posição do rádio 
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e do seu fio; a primeira linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central define um 

dos limites da direção da luz no fundo da cena; a linha oblíqua que se situa à esquerda da linha 

vertical central define um dos limites da direção da sombra no chão; a linha oblíqua que passa 

pelo fundo da cena, pelo corvo e pelo chão, orienta a posição do corvo e define um dos limites 

da direção da sombra no chão; as linhas oblíquas que passam pelos pés do sofá e pelo próprio 

sofá, definem a posição deste.  

 

Fig. 73 - Possível estudo geométrico da obra “O corvo” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Relativamente ao quadrado, este admite-se como figura estática e dinâmica conforme 

os processos utilizados para a sua subdivisão harmónica. Nos estudos para as suas obras, Jorge 

Pinheiro utiliza o quadrado como unidade de referência para vários retângulos e triângulos, 

exemplo disso são os estudos realizados para a obra Homenagem a Josefa de Óbidos (Fig. 74). 
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Fig. 74 - Jorge Pinheiro 
“Homenagem a Josefa de Óbidos”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 
1992 – 1995 

Col. Particular 
 

No Estudo para o quadro “Homenagem a Josefa de Óbidos” (Fig. 75), o artista 

enquadra a cena num retângulo e une as diagonais internas deste dando origem a um ponto que 

é o seu centro. Por este centro é traçada a mediana horizontal. Um pouco acima e abaixo desta 

linha, encontram-se grelhas desenhadas com quadrados que se encontram divididos 

internamente pelas suas diagonais, enquadrando todas as personagens. No lado inferior 

esquerdo encontram-se quadrados mais pequenos divididos internamente, pois aqui surgem 

figuras mais pequenas que são medidas através destes pequenos quadrados e de números 

colocados no lado inferior do retângulo que enquadra a cena e na lateral vertical esquerda do 

mesmo, um pouco abaixo da mediana horizontal.  

 

Fig. 75 - Jorge Pinheiro 
“Estudo para o quadro “Homenagem a Josefa de Óbidos” ”, Tinta-da-china e lápis s/papel 

16/6/93 
Col. Particular, Porto 
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Estas grelhas/quadrículas servem para ajudar no posicionamento/enquadramento das 

figuras, pois é através destas que o artista resolve problemas de distâncias, de posicionamentos 

e de medidas entre as figuras, exemplo disso é o Estudo para o quadro “Homenagem a Josefa 

de Óbidos” (Fig. 76). 

 

Fig. 76 - Jorge Pinheiro 
“Estudo para o quadro “Homenagem a Josefa de Óbidos” ”, Tinta-da-china s/papel 

Não Ass./Dat. 
Col. Particular, Porto 

 

Relativamente ao retângulo, é um paralelogramo cujos ângulos internos são retos, e a 

soma interna dos mesmos é 360º. Jorge Pinheiro utilizou o retângulo em estudos efetuados 

para as suas obras, como é o caso dos estudos para a obra Era uma vez uma princesa (Fig. 77). 

 

Fig. 77 - Jorge Pinheiro 

“Era uma vez uma princesa”, Óleo s/tela 
86 x 118 cm 

1996 
Col. Particular, Lisboa 
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No Estudo de composição para o quadro “Era uma vez uma princesa” (Fig. 78), Jorge 

Pinheiro utiliza o retângulo para enquadrar toda a cena e é através da divisão interna deste, das 

suas diagonais, verticais e horizontais, que posiciona as figuras. Assim sendo, dentro do 

retângulo que enquadra a cena observam-se duas linhas verticais, uma que divide o retângulo 

em partes iguais, e outra mais à esquerda que define a posição da figura feminina. Dentro deste 

retângulo verificam-se também várias linhas horizontais na sua parte inferior, sendo que a 

linha horizontal central é a que divide o retângulo em partes iguais, designada a mediana 

horizontal, e todas as restantes linhas horizontais que se situam por baixo desta definem o 

chão, as escadas, bem como os locais onde as figuras se posicionam. A distância entre estas 

linhas horizontais é medida na lateral esquerda do retângulo através de números, e de contas 

matemáticas. Na lateral direita do retângulo verificam-se alguns transportes de medidas 

através de meios círculos, a fim de obter distâncias semelhantes entre algumas linhas 

horizontais. Este retângulo também se encontra dividido por linhas oblíquas que definem as 

suas diagonais internas e a interseção destas dão origem ao centro do retângulo que coincide 

com o centro da mediana horizontal e com o centro da linha vertical central. Contudo, existe 

uma linha oblíqua tracejada que liga o vértice superior direito do retângulo à extremidade 

inferior da linha vertical que posiciona a figura feminina e que origina dois triângulos que 

ajudam na construção do fundo da cena. 

 

Fig. 78 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de composição para o quadro “Era uma vez uma princesa” ”, Tinta-da-china s/papel 

20/2/96 
Col. Particular 
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Num outro estudo, nomeadamente Estudo de composição para o quadro “Era uma vez 

uma princesa” (Fig. 79), surge novamente um retângulo a enquadrar toda a cena, as figuras, o 

chão e as escadas que se encontram desenhadas com maior rigor. Este retângulo encontra-se 

dividido internamente através de três linhas verticais: uma primeira linha central que divide o 

retângulo em duas partes iguais; uma segunda linha que se situa à esquerda da linha vertical 

central e que posiciona a figura feminina; e uma terceira linha que se localiza à direita da linha 

vertical central, sendo que, tanto esta terceira linha como a segunda linha referida encontram-

se à mesma distância da linha vertical central. Neste retângulo existem também seis linhas 

horizontais: a primeira é a linha central que divide o retângulo em duas partes iguais e é 

designada mediana horizontal; a segunda linha encontra-se mais acima da mediana horizontal e 

passa pelo queixo da figura feminina; a terceira linha situa-se mais abaixo da mediana 

horizontal, sendo que, tanto esta terceira linha como a segunda linha referida encontram-se à 

mesma distância da mediana horizontal; e a quarta linha passa no topo da cabeça das figuras 

dos dois anjos, figuras estas que se encontram apoiadas na quinta linha que define o chão, que 

também está definido por uma sexta linha. Este retângulo também se encontra dividido por 

diagonais internas, linhas oblíquas que se cruzam num ponto comum, nomeadamente no centro 

do retângulo e consequentemente no centro da linha vertical central e no centro da mediana 

horizontal. Na base inferior do retângulo, bem como nas suas laterais direita e esquerda 

encontram-se números, medidas e contas matemáticas. Próximo da linha superior que define o 

retângulo e entre a linha vertical central e a linha vertical que se encontra à direita desta, surge 

uma figura que se encontra por cima de nuvens. 
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Fig. 79 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de composição para o quadro “Era uma vez uma princesa” ”, Tinta-da-china s/papel 

1996 
Col. Particular 

 

No Estudo de composição para o quadro “Era uma vez uma princesa” (Fig. 80) é 

possível verificar a utilização do retângulo de ouro, exemplo disso é o possível estudo 

geométrico realizado detetado neste estudo, cujo pormenor enfatizamos: 

 

Fig. 80 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  
no “Estudo de composição para o quadro “Era uma vez uma princesa” ” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 
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Neste possível estudo geométrico realizado para o pormenor do Estudo de composição 

para o quadro “Era uma vez uma princesa” é considerado um quadrado que divide o corpo da 

princesa a meio, e que se encontra dividido a meio no lado esquerdo, sendo que, a partir deste 

meio traça-se uma linha oblíqua que vai tocar no ponto inferior direito do quadrado. Abrindo 

um compasso desde o ponto que divide a meio o lado esquerdo do quadrado até ao ponto 

inferior direito do mesmo, traça-se uma linha curva até intersetar o ponto inferior esquerdo do 

pormenor deste estudo, originando o retângulo de ouro. 

Para além da aplicação do retângulo de ouro, em algumas obras de Jorge Pinheiro 

também se verifica a utilização do formato √2 (raiz de dois). O √2 é o único número 

real positivo cujo quadrado é o resultado da sua multiplicação: 

 

Não sendo possível encontrar dois números inteiros a e b verifica-se que a divisão destes 

números é igual a √2: 

  

Deste modo, um triângulo retângulo cujos catetos medem 1 tem hipotenusa com 

comprimento √2 (Fig. 81). 

 

Fig. 81 – Exemplo de retângulo com comprimento √2 

 

O retângulo √2 é formado pelo rebatimento da diagonal do quadrado para um dos seus 

lados, existindo uma relação de proporção entre a altura e a largura de 1 para √2, valor que 

define o seu módulo. Ao dividir um retângulo em duas partes iguais, ficando com dois 

recíprocos, e traçando as suas diagonais, obtêm-se a divisão deste tornado possível dividir o 

mesmo em nove retângulos de √2 a partir da projeção de pontos (1, 2, 3, e 4) sobre os lados. 

Repetindo este processo em função dos pontos (5, 6 e 7) e considerando que as linhas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_ret%C3%A2ngulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cateto
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horizontais que partem do mesmo vão intersetar as diagonais do retângulo, é possível dividi-lo 

em dezasseis retângulos de √2. Vejamos o seguinte exemplo (Fig. 82): 

 

Fig. 82 – Exemplo de relação de proporção entre altura e largura de 1 para √2 

 

Da mesma forma que um retângulo 
116

pode ser um formato √2, também pode ser 

transformado em √3, √4, e √5 (Fig. 83): 

 

 

Fig. 83 – Exemplo de retângulo transformado em √2, √3, √4, e √5  

 

Na obra Era uma vez uma Princesa é possível também verificar a utilização do 

retângulo √2. Deste modo, no possível estudo geométrico realizado para esta obra (Fig. 84) é 

considerado um quadrado que enquadra a Princesa e os dois anjos. Pelo meio deste quadrado é 

                                                             
116 “La planta de lós templos egípcios y griegos, en particular, es retangular o está compuesta por una 

yuxtaposición de rectángulos (el cuadrado y el doble-cuadrado que figuran, naturalmente, entre éstos). La alzada, 

fachadas o muros laterales pueden también ser siempre encuadradas por rectángulos o combinaciones de 

rectángulos.”, GHYKA, Matila C., Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes, 3a ed. 

Barcelona: Editorial Poseidon, 1983, p. 157. 
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traçada uma linha desde o ponto inferior esquerdo do quadrado até ao ponto superior direito do 

mesmo, dando origem a dois triângulos retângulos. Abrindo um compasso desde o ponto 

inferior esquerdo do quadrado até ao ponto superior direito do mesmo, traça-se uma linha 

curva (que passa por uma das asas do dragão, acompanhando a posição da mesma) até ao 

ponto inferior direito da obra, originando o retângulo √2, que é o formato do próprio suporte 

da pintura. 

 

Fig. 84 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo √2 
na obra “Era uma vez uma princesa” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Relativamente ao triângulo, conhecido também como trilátero, é a figura geométrica 

que ocupa o espaço interno limitado por três segmentos de reta que concorrem, dois a dois, em 

três pontos diferentes, originando três ângulos internos que somam 180º. Jorge Pinheiro 

utilizou o triângulo em estudos para as suas obras, porém, mesmo sem observamos todos os 

estudos realizados pelo próprio artista, conseguimos perceber o possível estudo geométrico das 

suas obras através de um olhar atento sobre as mesmas, exemplo disso é o possível estudo 

geométrico efetuado para a obra S/Título (Fig. 85). 

 

Fig. 85 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 
Não Dat. 

Coleção desconhecida 
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Neste possível estudo geométrico efetuado para a obra S/Título (Fig. 86) verifica-se que 

toda a cena se insere dentro de um retângulo, cujas diagonais internas do mesmo, bem como as 

suas verticais e horizontais que o dividem a meio, quando se cruzam originam o ponto de fuga 

central (pescoço da figura feminina) e a mediana horizontal. 

Dentro do retângulo que enquadra a cena verifica-se o seguinte: a linha vertical central 

que divide o retângulo em duas partes iguais define a posição central da figura feminina; a 

primeira linha vertical que se situa à direita da linha vertical central define o começo de um dos 

ombros da figura feminina, bem como a lateral do pão que a mulher agarra e o fim de uma das 

mangas do vestido da mulher; a segunda linha vertical que se situa à direita da linha vertical 

central define a extremidade de um dos ombros da figura feminina, bem como a posição do 

respetivo braço (dobrado) que faz ligação com este ombro e também uma das extremidades da 

anca da figura feminina; a primeira linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical 

central define o começo de um dos ombros da figura feminina, passa pelo respetivo braço 

(dobrado) da mulher e pelo fim de uma das mangas do seu vestido, bem como pela parte lateral 

do corpo da mulher e por uma das extremidades do pão cortado que se situa em cima da mesa; 

a segunda linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central define a extremidade 

de um dos ombros da figura feminina e passa pelo respetivo braço (dobrado) que faz ligação 

com este ombro e por uma das extremidades do pão cortado que se situa em cima da mesa; a 

terceira linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central passa por um ponto do 

cotovelo de um dos braços da figura feminina pelo meio de dois bocados de pão, tocando numa 

das extremidades de cada um destes; a linha oblíqua que se situa à direita da linha vertical 

central define a posição da mesa no espaço da cena; e a linha oblíqua que se situa à esquerda 

da linha vertical central define a posição da mesa no espaço da cena. 

Dentro deste retângulo que enquadra a cena verifica-se também o seguinte: a linha 

horizontal central que divide o retângulo em duas partes iguais cruza-se com as diagonais 

internas do retângulo e define a mediana horizontal, bem como a posição dos ombros da figura 

feminina; a primeira linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal define a 

extremidade da gola do vestido da mulher e a posição dos seus ombros; a segunda linha 

horizontal que se situa acima da mediana horizontal define a extremidade do queixo da mulher; 

a terceira linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal define o topo da cabeça da 

figura feminina; a primeira linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal define o 

mar de fundo e passa pelo braço e mão da mulher que agarra no pão, bem como pelo pão e 
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pelo corpo da mulher; a segunda linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal 

define o chão da cena e passa pela cintura da mulher; a terceira linha horizontal que se situa 

abaixo da mediana horizontal passa pelo chão, pelo início do lago do fundo da cena e pelo 

corpo da mulher; a quarta linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal passa pelo 

chão, pelo meio do lago do fundo da cena e pelo corpo da mulher; a quinta linha horizontal que 

se situa abaixo da mediana horizontal passa pelo chão, por uma das extremidades do lago do 

fundo da cena e pelo corpo da mulher; a sexta linha horizontal que se situa abaixo da mediana 

horizontal passa pelo chão, por uma das extremidades do lago no fundo da cena e pela anca da 

mulher; a sétima linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal define a posição da 

mesa, nomeadamente uma das suas laterais que se encontra mais perto da figura feminina; a 

oitava linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal define a posição da mesa, 

nomeadamente uma das suas laterais que se encontra mais longe da figura feminina; a linha 

oblíqua que se situa abaixo da mediana horizontal e que define a lateral direita da mesa, passa 

pelo chão, pelo lago do fundo da cena, por uma das mãos da mulher, pelo pão e por um dos 

braços da mulher; a linha oblíqua que se situa abaixo da mediana horizontal e que define a 

lateral esquerda da mesa, passa pelo chão, pelo lago do fundo da cena, pela cintura da mulher, 

pelo pão, por uma das mãos da mulher e por um dos seus braços, orientando a posição do 

mesmo. 

Ao centro do retângulo que enquadra a cena situam-se duas linhas oblíquas que se 

cruzam num ponto da linha vertical central acima da cabeça da figura da mulher. A linha 

oblíqua da direita passa por um dos ombros da figura feminina e a linha oblíqua da esquerda 

define a posição de um dos braços da mulher. Estas duas linhas oblíquas definem o triângulo 

onde se insere a figura feminina, o pão que está a ser cortado por esta, bem como os bocados 

de pão que se situam em cima da mesa. Este triângulo define a ação representada na cena. 
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Fig. 86 - Possível estudo geométrico da obra “S/Título” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Relativamente ao pentágono, trata-se de um polígono de cinco lados que pode ser 

regular ou irregular, consoante tenha ou não cinco lados iguais, sendo regular o seu processo 

de construção obedece a um método geométrico, o que não acontece com o irregular. Nos 

estudos para as suas obras, Jorge Pinheiro utilizou o pentágono, contudo, mesmo não 

observando os estudos realizados pelo próprio artista, conseguimos perceber o possível estudo 

geométrico das suas obras, exemplo disso é o possível estudo geométrico realizado para a obra 

O sentido das Coisas (Fig. 87). 

 

Fig. 87 - Jorge Pinheiro 

“O sentido das coisas”, Óleo s/tela 
130 x 162 cm 

Não Dat. 
Col. Particular, Porto 
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No possível estudo geométrico realizado para a obra O sentido das Coisas (Fig. 88), 

surge um retângulo que enquadra toda a cena, e que se encontra dividido internamente pelas 

suas diagonais internas, e por uma linha vertical e horizontal que divide o retângulo em partes 

iguais. Estas linhas internas do retângulo quando se cruzam originam o ponto de fuga central, 

sendo que a linha horizontal que passa por este ponto é a mediana horizontal.  

Para além da mediana horizontal, existem outras linhas horizontais que se encontram a 

abaixo desta, deste modo verifica-se o seguinte: a primeira linha horizontal que se situa abaixo 

da mediana horizontal orienta a posição do nariz da figura feminina, bem como a orelha desta 

figura, que se encontra um pouco tapada pelo seu cabelo; a segunda linha horizontal que se 

situa abaixo da mediana horizontal define a posição do peito da mulher e passa pelos braços da 

mesma; e a terceira linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal define uma 

divisão do vestido da figura feminina e passa pelos braços da mesma. Para além das linhas 

horizontais, existe também uma linha vertical que se situa à direita da linha vertical central que 

define a posição do homem que se encontra a andar a cavalo no fundo da cena. 

As linhas oblíquas são uma constante neste possível estudo, sendo que existem as 

seguintes: a linha oblíqua que orienta a posição do bloco de pedra onde a mulher se encontra 

encostada; a linha oblíqua que define uma das laterais do bloco de pedra que se encontra junto 

da mulher, nomeadamente a lateral mais próxima da figura feminina; a linha oblíqua que 

define uma das laterais do bloco de pedra que se encontra junto da mulher, nomeadamente a 

lateral mais distante da figura feminina; a linha oblíqua que define uma das laterais do bloco de 

pedra que se encontra junto da mulher, nomeadamente a lateral que se encontra próxima do 

bloco de pedra onde a mulher está encostada; a linha oblíqua que define uma das laterais do 

bloco de pedra que se encontra junto da mulher, nomeadamente a lateral que se encontra na 

mesma orientação horizontal da figura feminina; a linha oblíqua que passa pelos dedos das 

mãos da figura feminina e pelo topo da cabeça do homem que se encontra a andar a cavalo no 

fundo da cena; a linha oblíqua que passa pelo céu, pelo bloco de pedra onde a figura feminina 

se encontra encostada e pela mulher orientado a sua posição na cena; a linha oblíqua que 

define a lateral do topo do bloco de pedra onde a mulher se encontra encostada; a linha oblíqua 

que define a lateral do bloco de pedra onde a figura feminina se encontra encostada; a linha 

oblíqua que define a lateral do bloco de pedra onde a figura feminina se encontra encostada 

(onde tapa parte dessa mesma lateral do bloco de pedra); a linha oblíqua que define uma das 

laterais do bloco de pedra que se encontra junto da mulher, nomeadamente a lateral que se 
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encontra mais distante da figura feminina; e a linha oblíqua que define uma das laterais do 

bloco de pedra que se encontra junto da mulher, nomeadamente a lateral mais próxima da 

figura feminina. 

No lado direito do retângulo que enquadra a cena situam-se também as seguintes linhas 

oblíquas que definem os lados de um pentágono, ainda que irregular, onde a figura feminina se 

encontra inserida: uma linha oblíqua que passa por cima da cabeça da mulher; uma linha 

oblíqua que define a lateral do topo do bloco de pedra onde a mulher se encontra encostada e 

que passa pelo céu da cena; uma linha oblíqua que passa por um ponto do vestido da mulher, 

pela terra, pelo mar e pelo céu de fundo da cena; uma linha oblíqua que posiciona os joelhos da 

figura feminina; e uma linha oblíqua que define uma das laterais do bloco de pedra onde a 

figura feminina se encontra encostada. Dentro do pentágono verifica-se: uma linha oblíqua que 

passa por um dos braços da mulher, pelo seu peito e nariz; e outra linha oblíqua que passa 

próxima do centro do polígono, dividindo o mesmo em duas partes iguais, e que passa por 

debaixo do queixo da figura feminina, orientado a posição da cabeça da mulher. 

 

Fig. 88 - Possível estudo geométrico da obra “O sentido das coisas” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Relativamente ao trapézio, este é um quadrilátero com dois lados paralelos entre si, que 

são chamados de base maior e de base menor, existem três tipos de trapézios: o trapézio 

isósceles, cujos seus lados opostos paralelos são de comprimentos diferentes e os lados opostos 
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não paralelos são congruentes e apresenta um eixo de simetria; o trapézio retângulo, que 

contêm dois ângulos de 90º e não tem um eixo de simetria; e o trapézio escaleno, cujos todos 

os seus lados são diferentes e os lados opostos não paralelos não são congruentes. Jorge 

Pinheiro utilizou o trapézio em estudos para as suas obras, porém, mesmo sem observamos os 

estudos realizados pelo próprio artista, conseguimos perceber o possível estudo geométrico das 

suas obras, neste caso, de que modo o artista utilizou o trapézio nas mesmas, exemplo disso é o 

possível estudo geométrico efetuado para a obra O Bispo de Cesar Ripa (Fig. 89), onde surgem 

trapézios escalenos. 

 

Fig. 89 - Jorge Pinheiro 

“O Bispo de Cesar Ripa”, Óleo s/tela 
162 x 130 cm 

Não Dat. 
Col. Particular 

 

Neste possível estudo geométrico efetuado para a obra O Bispo de Cesar Ripa (Fig. 

90), existe um retângulo que enquadra toda a cena, e que se encontra dividido internamente 

pelas suas diagonais internas que se cruzam num ponto, o ponto de fuga central, por onde 

passa uma linha vertical central que divide o retângulo em duas partes iguais, e uma linha 

horizontal (mediana horizontal) que divide o retângulo em duas partes iguais. 

Acima da mediana horizontal verificam-se as seguintes linhas horizontais: a primeira 

linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal define a posição do ombro e de um 

dos braços que se encontra esticado da figura feminina; e a segunda linha horizontal que se 

situa acima da mediana horizontal passa pela boca da mulher e pela boca do Bispo, definindo a 

orientação destas duas bocas. Abaixo da mediana horizontal verificam-se as seguintes linhas 

horizontais: a primeira linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal passa pelas 
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vestes da mulher; e a segunda linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal toca 

em dois pontos das vestes da figura feminina. 

Do lado direito da linha vertical central encontram-se as seguintes linhas verticais: a 

primeira linha vertical que se situa à direita da linha vertical central passa por uma das 

extremidades da boca do Bispo e pelo corpo da figura feminina orientando a posição do tronco 

da mesma; a segunda linha vertical que se situa à direita da linha vertical central passa pela 

boca da mulher e pelo corpo da mesma, definindo a posição do seu tronco; a terceira linha 

vertical que se situa à direita da linha vertical central define a posição do pescoço da figura 

feminina e do seu corpo, nomeadamente do seu tronco; a quarta linha vertical que se situa à 

direita da linha vertical central passa tangente a uma das partes do cabelo da mulher; a quinta 

linha vertical que se situa à direita da linha vertical central passa tangente a uma das asas da 

mulher; a sexta linha vertical central que se situa à direita da linha vertical central passa por um 

ponto de um dos três focos de luz, nomeadamente o que se situa ao centro; a sétima linha 

vertical que se situa à direita da linha vertical central passa por um ponto de um três focos de 

luz, nomeadamente o que situa mais distante das duas figuras (Bispo e mulher); e a oitava linha 

vertical que se situa à direita da linha vertical central passa por um ponto do foco de luz que se 

situa mais distante das figuras (Bispo e mulher). Do lado esquerdo da linha vertical central 

encontram-se as seguintes linhas verticais: a primeira linha vertical que se situa à esquerda da 

linha vertical central passa pelo centro de umas das mãos que se encontram dadas uma à outra, 

das duas figuras (Bispo e mulher) e por dois pontos das vestes da figura feminina; e a segunda 

linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central passa pela extremidade dos dedos 

das mãos que se encontram dadas, das duas figuras (Bispo e mulher), e pelas vestes da figura 

feminina. 

Neste possível estudo também existem linhas oblíquas, são elas as seguintes: uma linha 

oblíqua que vai desde o ponto onde a linha vertical central se cruza com o lado superior do 

retângulo que enquadra a cena, até à mediana horizontal que se cruza com o lado esquerdo do 

retângulo que enquadra a cena, sendo que esta linha oblíqua passa pelo topo da mitra do Bispo, 

e pelas extremidades dos dedos das mãos dadas das figuras (Bispo e mulher), definindo a 

orientação destas mesmas figuras (Bispo e mulher) no espaço; uma linha oblíqua que vai desde 

o foco de luz que se encontra mais distante das figuras (Bispo e mulher) e que passa pelo foco 

de luz mais próximo das mesmas figuras, orientando a direção da luz que este foco transmite, 

sendo que, esta linha oblíqua também passa pelos olhos do bispo, orientando a posição dos 
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olhos do mesmo e pelas mãos dadas das figuras (Bispo e mulher); uma linha oblíqua que passa 

por dois focos de luz, o que se encontra mais distante das figuras (Bispo e o mulher) e o que se 

encontra mais próxima das mesmas e passa pelo pescoço da figura feminina, bem como por 

parte do corpo da mesma e por um ponto das suas vestes que se encontra à esquerda; uma linha 

oblíqua que passa por um ponto do foco de luz que se encontra mais distante das figuras (Bispo 

e mulher), por parte do tronco do corpo da figura feminina e por um ponto das suas vestes que 

encontra à esquerda; uma linha oblíqua que passa pelo foco de luz que se encontra mais 

distante das figuras (Bispo e mulher) e que passa por uma das asas da figura feminina e pelo 

dedo maior de um dos pés da mulher, esta linha oblíqua orienta a posição da mulher no espaço; 

e ainda outra linha oblíqua que passa por um dos pontos do foco de luz que se encontra mais 

distante das figuras (Bispo e mulher), e que passa por uma das asas da figura feminina e pelo 

dedo maior de um dos pés da mulher. 

Neste possível estudo também se verifica uma oval que enquadra a cena, esta oval 

passa por cima da cabeça da figura feminina e pela testa do Bispo, definindo a posição da 

cabeça de cada uma destas figuras e dos seus corpos. Esta oval passa pelo dedo maior de um 

dos pés da figura feminina e define a posição da frase que se encontra na obra. 

A enquadrar as figuras (Bispo e mulher) situam-se linhas que definem dois trapézios 

escalenos. Um destes trapézios está definido pelas seguintes linhas: uma linha oblíqua que vai 

desde as mãos que se encontram dadas das duas figuras, até à mitra do Bispo; uma linha 

oblíqua que vai desde a mitra do Bispo até a um dos pontos do foco de luz que se encontra 

mais distante das figuras; uma linha oblíqua que vai desde um dos pontos do foco de luz que se 

encontra mais distante das figuras até ao dedão de um dos pés da figura feminina; e uma linha 

que vai desde o dedo maior de um dos pés da mulher até às mãos que se encontram dadas das 

duas figuras. O outro trapézio encontra-se invertido ao trapézio já referido, e está definido 

pelas seguintes linhas: a segunda linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal que 

passa pela boca do Bispo e da mulher; uma linha oblíqua que começa na segunda linha 

horizontal que se situa acima da mediana horizontal, e que vai até ao dedo maior de um dos pés 

da figura feminina; uma linha oblíqua que vai desde o dedo maior de um dos pés da mulher até 

a um dos pontos da veste da mesma; e uma linha oblíqua que vai desde um dos pontos da veste 

da figura feminina até à segunda linha horizontal acima da mediana horizontal. 
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Fig. 90 - Possível estudo geométrico da obra “O Bispo de Cesar Ripa” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Relativamente ao hexágono, este é um polígono com seis lados e seis diagonais que, 

caso seja regular pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros. Foi com o Renascimento, 

em Itália e na Flandres, que se verificou a exploração geométrica do traçado geométrico com 

mais rigor e criatividade, em composições estruturadas com o hexágono. Nos estudos para as 

suas obras, Jorge Pinheiro utilizou o hexágono, porém, mesmo não observando os estudos 

realizados pelo artista, conseguimos perceber de que forma o hexágono era aplicado nas suas 

obras através de possíveis estudos geométricos, exemplo disso é o possível estudo geométrico 

efetuado para a obra S/Título de 1986 (Fig. 91). 

 

Fig. 91 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Óleo s/tela 

100 x 100 cm 
1986 

Col. B.C.P. – Atlântico 
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No possível estudo geométrico efetuado para a obra S/Título de 1986 (Fig. 92), surge 

um quadrado que enquadra toda a cena, e que se encontra dividido pelas suas diagonais 

internas, bem como por uma linha vertical que divide o quadrado em duas partes iguais, e por 

uma linha horizontal (mediana horizontal) que divide o quadrado em duas partes iguais. Estas 

linhas cruzam-se num ponto comum, o ponto de fuga central. 

Dentro deste quadrado que enquadra a cena verificam-se as seguintes linhas horizontais 

que se situam acima da mediana horizontal: a primeira linha horizontal que se situa acima da 

mediana horizontal define uma das laterais do tampo da mesa e passa pelo corpo (tronco) do 

homem idoso e pelas costas da cadeira onde o mesmo se encontra encostado, definindo uma 

das linhas da parede que se encontra atrás da figura homem idoso; a segunda linha horizontal 

que se situa acima da mediana horizontal passa por um ponto das flores que se encontram 

dentro de um jarro em cima da mesa, pelo corpo (tronco) do homem idoso, pelas costas da 

cadeira onde o homem idoso se encontra encostado e pela parede de fundo atrás da figura do 

idoso; a terceira linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal passa por um ponto 

das flores que se encontram num jarro em cima da mesa, pela boca da figura do idoso 

orientando a posição da mesma, pelas vestes do homem idoso, pelas costas da cadeira onde o 

homem idoso se encontra encostado e pela parede de fundo que se encontra atrás da figura do 

idoso; e a quarta linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal passa pelo fundo da 

cena, pela cabeça do homem idoso e pelo fundo que se encontra atrás da cadeira onde a figura 

do idoso se encontra sentado. Abaixo da mediana horizontal, verificam-se as seguintes linhas 

horizontais: a primeira linha horizontal, que se situa abaixo da mediana horizontal, define uma 

das laterais do tampo da mesa, passa pelo corpo do homem idoso, pela cadeira onde a figura do 

idoso se encontra sentado e define uma das linhas da parede que se encontra atrás da figura 

homem idoso; a segunda linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal define uma 

das laterais abaixo do tampo da mesa, orienta a posição das mãos do homem idoso, passa pela 

cadeira onde a figura do idoso se encontra sentado e pelo fundo atrás do homem idoso; a 

terceira linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal passa por duas das pernas 

da mesa, pelas pernas do homem idoso, define a orientação da cadeira através dos entrelaçados 

da palhinha que decoram a mesma e passa pelo fundo atrás da figura do idoso; a quarta linha 

horizontal, que se situa abaixo da mediana horizontal, passa por um dos pontos do rodapé do 

fundo da cena, por duas pernas da mesa, pelas pernas do homem idoso, pela cadeira onde a 

figura do idoso se encontra sentado e pelo fundo atrás do mesmo; e a quinta linha horizontal 

que se situa abaixo da mediana horizontal passa por um dos pontos do rodapé do fundo da 
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cena, passando por duas pernas da mesa, pelas pernas do homem idoso, definindo a orientação 

da cadeira através dos entrelaçados da palhinha que decoram a mesma e passando ainda pelo 

fundo atrás do homem idoso. 

Dentro do quadrado que enquadra a cena também verificam-se as seguintes linhas 

verticais que se situam à direita da linha vertical central: a primeira linha vertical que se situa à 

direita da linha vertical central passa pelo corpo do homem idoso orientado a posição do 

mesmo, por uma das laterais da cadeira onde o homem idoso se encontra sentado e pelo chão 

da cena; a segunda linha vertical que se situa à direita da linha vertical central orienta a posição 

da cabeça e do corpo da figura do idoso, passa por uma das laterais da cadeira onde o homem 

idoso se encontra sentado e pelo chão da cena; a terceira linha vertical que se situa à direita da 

linha vertical central passa tangente à parte de trás da cabeça do homem idoso, passa pelo 

ombro da figura do idoso e orienta a posição do seu corpo sentado na cadeira, passando ainda 

por uma das laterais da cadeira onde o homem idoso se encontra sentado e pelo chão da cena; a 

quarta linha vertical que se situa à direita da linha vertical central passa pelo fundo atrás do 

homem idoso definindo o mesmo e passa por pontos da cadeira onde o homem idoso se 

encontra sentado, definindo a posição da mesma; a quinta linha vertical que se situa à direita da 

linha vertical central passa pelo fundo atrás do homem idoso, passa por parte do encosto da 

cadeira e pelo chão da cena; a sexta linha vertical que se situa à direita da linha vertical central 

passa por um ponto da cadeira onde homem idoso se encontra sentado e marca o fundo que se 

encontra atrás da figura do idoso; e a sétima linha que se situa à direita da linha vertical central 

define o fundo que se encontra por de trás do homem idoso sentado na cadeira, passando pelo 

pavimento. À esquerda da linha vertical central, verificam-se as seguintes linhas verticais: a 

primeira linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central passa pelas flores que se 

encontram no jarro em cima da mesa, passa por um dos braços da cadeira onde a figura do 

idoso se encontra sentado e ainda passa pelas pernas do homem idoso; a segunda linha vertical 

que se situa à esquerda da linha vertical central define a lateral de uma das pernas da mesa, e 

passa pelas pernas do homem idoso; a terceira linha vertical que se situa à esquerda da linha 

vertical central define a lateral de uma das pernas da mesa; a quarta linha vertical que se situa à 

esquerda da linha vertical central define a lateral de uma das pernas da mesa; a quinta linha 

vertical que se situa à esquerda da linha vertical central define a lateral de uma das pernas da 

mesa; a sexta linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central define uma das 

extremidades do tampo da mesa; e a sétima linha vertical que se situa à esquerda da linha 

vertical central define a esquina da parede no fundo da cena. 
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Neste estudo existe também uma linha oblíqua que se cruza com o lado superior do 

quadrado que enquadra a cena, passa pelas flores que se encontram num jarro em cima da 

mesa, pelo corpo do homem idoso e por uma das laterais da cadeira onde o mesmo se encontra 

sentado, pelo fundo atrás da figura do idoso e cruza-se com o lado direito do quadrado que 

enquadra a cena. Esta linha oblíqua define o fundo da cena e forma um triângulo orientador da 

direção da luz. 

A enquadrar a figura do idoso surge um círculo que dentro do mesmo se encontram as 

seguintes linhas que definem um hexágono: uma linha oblíqua que vai desde um ponto das 

flores que se encontram num jarro em cima da mesa até a um ponto da cabeça do homem 

idoso; um ponto da cabeça do homem idoso até um ponto do fundo da cena atrás da figura do 

idoso; um ponto do fundo da cena atrás do homem idoso até outro ponto do fundo da cena 

atrás da figura do idoso; um ponto do fundo da cena atrás do homem idoso até um ponto de 

uma das laterais da cadeira onde o homem idoso de encontra sentado; um ponto de um das 

laterais da cadeira onde a figura do idoso se encontra sentado até um ponto das pernas do 

homem idoso; um ponto das pernas do homem idoso até um ponto das flores que se encontram 

num jarro em cima da mesa. 

 

Fig. 92 - Possível estudo geométrico da obra “S/Título” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 



133 
 

2.2. O objeto pictórico: entre a bidimensão e a tridimensão 

 

 Um aspeto relevante na carreira do artista foi a constituição, com mais 3 colegas, de um  

grupo que na história da arte portuguesa ficou conhecido  como sendo um dos mais  

inovadores de uma possível neovanguarda em Portugal, os “Quatro Vintes” (Fig. 93). Este 

grupo fundado com Ângelo de Sousa, Armando Alves e José Rodrigues manteve-se ativo de 

1968 até 1971, compartilhando uma linguística comum, sob o termo “Formas de Expressão” 

proveniente de Ferdinand de Saussure, e que Jorge Pinheiro usa para definir o seu trajeto 

abstracionista. Jorge Pinheiro trabalha e investiga as “Formas de expressão” por via de 

objetos então hibridizados, através duma dualidade entre a tactilidade e a opticalidade, entre a 

bidimensionalidade e a tridimensionalidade, sendo a estes acrescidos o uso de meios de 

reprodução e experimentação como a fotografia e o cinema
117

. Estes artistas foram todos 

Professores na Escola do Porto e reuniram-se aproveitando as oportunidades estratégicas e de 

mercado existentes, realizando exposições nacionais, do Porto até Lisboa e internacionais, até 

Paris. 

 

Fig. 93 - Grupo os “Quatro vintes” 
Fotografia tirada na 1ª exposição dos “Quatro Vintes” 

Galeria Alvarez e na Coop. Árvore 
Novembro de 1968 

 

O período que o pintor descreveu como um grande intervalo de reflexão sobre os 

mecanismos das “Formas de Expressão”, vai gerar várias etapas e múltiplos entendimentos 

desse importante conceito que foi um dos temas fulcrais de toda a longa trajetória 

                                                             
117 VIDAL, Carlos, op. cit., p. 6. 
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abstracionista, que durará até à série Ulisses, que o artista desenvolverá desde os finais dos 

anos 70 até 1981, ano em que será apresentada na XVI Bienal de Arte de São Paulo. 

As “Formas de Expressão” remetem para o universo do linguista e filósofo suíço 

Ferdinand de Saussurre e é por essa via que Jorge Pinheiro abordou o estruturalismo. Contudo, 

também foi referência para a abstração do pintor a música, o dodecafonismo e a serialidade da 

Segunda Escola de Viena de Arnold Franz Walter Schönberg (compositor austríaco de música 

erudita e criador do dodecafonismo), de Alban Maria Johannes Berg (compositor austríaco 

apelidado por "o romântico do dodecafonismo", pois nas suas obras sobrevive esse estilo, 

nomeadamente na expressividade e no dramatismo) e de Anton Webern (compositor austríaco, 

pertencente à Segunda Escola de Viena, cujo estilo e poética musical foi denominado de 

música dodecafônica, música expressionista ou música pontilhista). 

Um dos mais interessantes campos de investigação do grupo foi o da escultura, embora 

o conceito deva ser encarado com cuidado, pois todos os pintores deste grupo criavam as suas 

obras com base no movimento pré-modernista, mas nunca colocando de parte a expressão 

artística mais comum da época em que se encontravam, exemplo disso foram as obras de 

Ângelo de Sousa. Este artista concebe esculturas móveis, refletores de luz e membranas 

vibratórias. Já os restantes autores sinalizam a situação das suas peças no espaço, num limite 

situado entre a tridimensionalidade escultórica ou para-escultórica e o conceito de instalação. 

Exemplo disso é a Escultura em ferro pintado localizado junto ao Edifício Burgo no Porto 

(Fig. 94). 

 

Fig. 94 - Ângelo de Sousa 
Escultura em ferro pintado 

800 x 1400 cm 
2007 

Edifício Burgo, Avenida da Boavida, Porto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filósofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suíça
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A intervenção tridimensional de Jorge Pinheiro é fortemente pictórica. Exemplo disso 

é a obra titulada S/Título de 1968 (Fig. 95). 

 

 

Fig. 95 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta industrial s/contraplacado 

175,5 x 99,5 cm 
1968 

Col. Particular 

 

A intervenção tridimensional de Armando Alves é intensamente gráfica. Exemplo 

disso é a obra Objeto (Fig. 96). 

 

 

Fig. 96 - Armando Alves 

“Objeto”, Madeira pintada 
500 x 438 cm 

1999 
Fundação de Serralves, Porto 

 

 

 



136 
 

A intervenção tridimensional de José Rodrigues é também ambiental. Exemplo disso 

é a obra A anja (Fig. 97). 

 

 

Fig. 97 - José Rodrigues 
“A anja”, Escultura em bronze no jardim do Mosteiro de S. Paio 

Vila Nova de Cerveira 
 

O termo “Formas de Expressão” é um termo mais adequado e pertinente do que a 

“autorreferencialidade da forma plástica”, todavia, tanto um como outro nunca deixarão de 

ser na obra de Jorge Pinheiro convites para a indagação dos seus limites e consequente 

superação dos mesmos, porque foram esses limites e essa superação desconstrutiva que o 

artista nunca hesitou em cruzar e que deu origem a um trabalho do mesmo modo debruçado 

sobre a razão de ser da pintura e da imagem, atualmente na modalidade de uma figuração e 

acompanhada do seu processo de produção e estruturação, sem paralelo na arte portuguesa 

contemporânea. 

 O segundo período criativo de Jorge Pinheiro foi de 1966 a 1969, onde foram 

produzidas inúmeras e diversificadas obras abstratas-geométricas, presentificadas 

bidimensionalmente em tela ou recortes reais, ou simulando uma tridimensão. Exemplo disso 

são algumas obras intituladas S/Título, que são sobretudo a confirmação de uma opticalidade 

autorreflexiva do processo criativo, assumindo ambíguas posturas espaciais, bem como 

maquetes e objetos resolvidos, após a modelação de formas elementares, como os círculos, os 
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triângulos e os quadrados, bem como dobras de caráter bidimensional, onde se salienta o 

ponto, a linha e a cor, que se desenvolvem por seriação
118

. 

Bidimensionalmente, assistimos ao fim do seu primeiro grande ciclo de pintura, 

exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1967 (Fig. 98) que revela o modo como a sua obra 

nem sempre se fazia sobressair, questão comum à cultura mais radicalizada do tempo, do 

estruturalismo que ele intuía mais do que enunciava, um problema que o artista poderia ter 

ensaiado resolver através da figuração Pop, exemplar na tarefa de exposição do esvaziamento 

dos objetos e dos seres de representação
119

. 

 

Fig. 98 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta-da-china s/papel 

44 x 56,6 cm 

1967 
Col. Particular (não exposto) 

                                                             
118 “Um grupo muito restrito de projetos constitui uma subfamília, atípica no conjunto de trabalhos escultóricos e 

abstratos de Jorge Pinheiro. Essas peças, plenamente tridimensionais, estão carregadas de humor, apresentando 

um sistema tubagens-respiradouros metálicos pintados com listas de cor, um prolongamento de tubagens, mas 

agora em trompe-l’oeil e escorregando da base para o chão, e um forro de espelhos capaz de desarticular a 

estrutura das peças (solução que repete noutras situações). Elas poderão ser o único momento em que o trabalho 

de Jorge Pinheiro aborda realmente elementos formais do mundo Pop.”, FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN, Jorge Pinheiro, Caderno de Estudos 1968-1980, Lisboa: CAMJAP, (Fev. 2002), p. 8. 

119 “(...) A partir daquele pequeno interregno, em 1965, que convencionámos chamar o fim da primeira 

figuração, começo a pintar olhando para a realidade que me cerca, a realidade entendida no sentido mais vasto e 

mais profundo do termo. Olho para a pintura dos outros apenas na medida em que ela serve para fazer a minha. 

Mas não me preocupo com o que está ou deixa de estar na moda. O que me preocupa é o mundo onde eu sou e 

onde consciencializo a existência do Outro, como ele consciencializa a minha.”, FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, op. cit., p. 32. 
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Já a pintura de abordagem realista fora cultivada à beira da negação, através de 

estratégias de conceção formal, cristalização, composição e metaforização temática, dando 

posteriormente lugar a uma atitude expressionista. O pintor tinha uma certa rejeição quase 

ideológica pela Pop, pois não lhe interessavam os problemas que a Pop colocava a nível 

iconográfico, por isso o pintor liga a tradição construtivista e as suas heranças à sua 

investigação abstrata e não figurativa, através de soluções Op. Essa exploração do 

Construtivismo foi uma necessidade pessoal do pintor de voltar a fazer tudo o que sabia mas 

que não tinha feito nem visto fazer, como tal, empreendeu uma espécie de viagem pessoal, de 

recuperação do tempo perdido, de um tempo nunca vivido em Portugal. 

  A primeira etapa de Jorge Pinheiro, designada como o “Regresso à tela”, realizou-se 

ainda no domínio do recorte. Este “regresso” significa um regresso ao trabalho na superfície 

estritamente bidimensional (o plano) e parietal, mais do que a tela propriamente dita. Pela 

manutenção do recorte e dos jogos de ilusão nele inscritos com o auxílio de falsos sombreados 

construtores de falsas dobras, dos jogos de linhas organizadas em bandas ou como linhas 

autónomas, cada imagem continuou a valer privilegiadamente como espaço ilusório remetendo 

para aquilo que não era, e nunca tinha sido, ou seja, um volume. Exemplo disso é a obra 

titulada S/Título de 1969 (Fig. 99). 

 

Fig. 99 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Acetato de polivinilo s/tela colada em aglomerado 

189 x 136 cm 
1969 

Col. Particular 
 

 O jogo cenográfico aproximou-se de uma imagem eminentemente barroca, a dobra 

instala-se no discurso visual destas obras não como um motivo (elemento) de interrupção do 
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olhar, de corte de informação, mas como um motivo de reforço e de duplicação, revelação de 

um enriquecimento de sentido, não se perdendo o sentido original do tema plástico. Deste 

modo, as telas de Jorge Pinheiro podem ter a existência de entidades plásticas autónomas, isto 

porque o pintor regulava a articulação das cores de modo a evitar as maiores estridências, e 

porque criava através das sugestões de simetria garantidas pela dobra uma espécie de módulo 

padronizador, gerador de um campo visual dinâmico mas já claramente regulado. A evidência 

de uma regra, escolhida e cultivada, só se revelará plenamente na serialidade e conceção 

modular dos trabalhos do período imediato, quando as complexidades o conduzirem à 

desmaterialização das superfícies, à perda da identidade do objeto anteriormente conquistada e 

ao definitivo regresso aos limites quadrangulares da pintura de cavalete. Todavia, de modo 

atípico, o pintor acompanha a evolução da objetualidade da arte minimalista em direção à 

desmaterialização da obra de arte, que a arte conceptual consagra. 

 A realidade de uma superfície bidimensional, surge no pintor como que pervertida, 

sendo que o artista utiliza um esquema-base, em geral ternário, e sempre reconstitutivo, ou 

seja, uma unidade torna-se um par devido a uma interrupção, ficando assim disposto em 

plano/dobra/plano, sendo que a superfície interrompida coincide normalmente com a 

“verdade” bidimensional, e o eixo, a superfície de interrupção, a dobra, como área que 

acumula os dados gestálticos da ilusão tridimensional.  

O pintor afirma a complementaridade necessária das duas realidades, ou a 

inevitabilidade tanto da interrupção como da continuidade de toda a coisa instaurada através de 

um ato criador e do próprio ato criador. A inexistência de sucessões serializadas de 

planos/dobras nos seus trabalhos deve-se ao caráter demonstrativo e não ilustrativo, deste 

modo, o pintor evitava a constituição de “panejamentos”, de imagens fechadas, garantindo a 

condição aberta e fragmentária da modernidade, construindo uma realidade reversível, capaz 

de ser lida/observada em todas as direções da superfície, mantendo os mesmos significados, 

obtendo um “labirinto”, uma continuidade que a espaços é brevemente interrompida, mas 

decifrável e que nasce multiplicada e ilusória nas suas regras de simetria.  

 Ao pintor também interessou o objeto quase sem função, ou com função lúdica, que a 

indústria do início da sociedade de consumo começou a produzir. As peças recortadas 

encontram-se próximas desse conceito de inutilidade, pois apesar de serem belas, não agradam 

à abstração fibonacciana. Depois desta euforia dos recortes, o pintor efetuou o “regresso à 

tela”, e posteriormente investiu no estudo de uma forma simples e perfeita, o quadrado. A tela 
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é abandonada pelas madeiras, por questões práticas de posicionamento no espaço, contudo, 

isso não diminui a pictoralidade das obras como lhes acrescenta valias escultóricas. Todavia, 

apesar do espaço que precisam para a sua presença e de alguns projetos para decorações 

públicas, esses objetos continuam a viver em relação próxima com a parede, de tal forma que a 

autonomia de que dispõem não os liberta nem os separa totalmente da linguagem da pintura de 

cavalete para os entregar à escultura e essa ambiguidade de estatuto é talvez o mais forte 

indício da sua existência como “objeto”. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1968 (Fig. 

100). 

 

 

 

Fig. 100 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta industrial s/contraplacado 
176 x 100 x 3 cm 

1968 
Col. Fundação Calouste Gulbenkian/CAMJAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

2.3. Evolução das formas no espaço visual e plástico 

 

Nas obras de Jorge Pinheiro o desenho é um modelo privilegiado, pois é através dele 

que o artista se identifica a si próprio e ao outro. O desenho como imagem torna o objeto 

mais apelativo/vistoso, e é ele que vai dar vida à obra através da forma, da intenção, do que é 

visível e não visível, da simulação e da fixação. O duplo também se encontra nos desenhos do 

artista, uma forma de se conhecer a si mesmo “incorporando” o outro
120

. 

Com a submissão da figuração a uma rigorosa geometria do plano, o pintor recusou 

sempre a separação dos desenhos da tela, como aconteceu com a série Os Reis
121

 (Fig. 101), 

considerando o conjunto como um todo indizível. 

 

Fig. 101 - Jorge Pinheiro 
“El-Rei III (A cabeça de El-Rei)”, Óleo s/tela 

100 x 80 cm 
1973 

Col. Particular, Porto 

 

A obra é estruturada a partir do desenho/estudo e da progressão matemática de 

Fibonacci muito utilizada nos anos 70, e este desenho/estudo é datado e tido como obra 

                                                             
120 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op. cit., pp. 18 - 19. 

121 “(...) Há dois movimentos. A um, é excessivo chamar-lhe político, mas podemos chamar-lhe sócio-político. É 

o que “Os Reis”, num momento talvez quase caricatural, e, depois, uma série de quadros que refletem o 

momento político que se tinha acabado de viver, a Revolução e o seu fim. O outro movimento desenvolve uma 

reflexão mais interior, mais intemporal, chamei-lhe metafísica, porque procura “o sentido das coisas”.”, 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, op. cit., p. 53. 
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singular, que se representa como pensado e reconhecido, e que se mostra ao espetador como 

sendo uma referência, uma certeza
122

. De acordo com Isabel Tavares: 

“Como um pressentimento, a aparência do modelo mostra-se incorporada na 

pintura e permite o seu reconhecimento. Pelo que nos é dado a ver, desenho e 

pintura apresentam-se como simulacros em similitudes e assim, funcionam 

também as peças teatrais: A verdade da mentira representada ou a enganosa 

verdade do espetáculo, apresentada encenada. (…). 

O desenho como base fundamental e determinante, para a aprendizagem de todas 

as artes, surge como meio empregado para ver se uma coisa convém ou não, a um 

fim a que é destinado. As experiências ou ensaios, parciais ou totais, empregam-

se na pintura como nas peças teatrais, bem como na música. As mudanças dos 

modos de ser do modelo que se quer observado, são abandonos sucessivos das 

posições anteriores, para alcançar outras. Catalogar um itinerário, observando e 

examinando é prática corrente em Jorge Pinheiro e traduz um imenso desejo de 

compreensão do Ser existencial e das formas visuais. No momento em que 

descreve o que é traçado identifica de quem é o traço.”
123

 

Um desenho/estudo é realizado antes da obra final para que este seja portador de 

códigos e gestos pouco percetíveis ao olhos do espetador. A representação das figuras é feita 

através da duplicação e da exaltação, e a datação das obras é um fator importante para a 

identificação temporal no seio dos anos 90. O desenho contínua a ser respeitado, pois dele faz 

parte o gesto, ou seja, o cunho pessoal do artista
124

. 

Um desenho em exposição muitas vezes faz com que o observador interrogue o que 

está a ver, não lhe desagrada o representado mas deixa-o incerto relativamente ao que o 

pintor pretende transmitir
125

. Os vários materiais empregues (grafite, carvão, tinta-da-china, 

                                                             
122 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op. cit., pp. 19 - 20. 

123 Ibidem, p. 21. 

124 Ibidem, p. 22. 

125 “A afirmação da Arte conceptual, no dia 2 de julho de 1970, ao inaugurar-se no MOMA a exposição 

“Informations”, terá acabado com os Anos 60; e com eles terá terminado também a Escola de Nova Iorque e o 

Modernismo (…). (...).”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 31. 
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guaches, lápis de cor, etc.) registam a estruturação da representação pictórica, que muitas 

vezes suscitam questões que devem ser respondidas de forma coerente no tempo devido, para 

que o resultado final seja claro, conciso, concreto e inovador. Assim sendo, Jorge Pinheiro 

sugere que o pintor aprenda novamente, que regresse ao passado artístico e ao valor estético 

do desenho, realizando um processo de anamnese
126

. 

As figuras dos desenhos preparatórios de Jorge Pinheiro foram condicionadas a 

estudos rigorosos de perspetiva, para que a representação das mesmas para as telas fossem 

igualmente rigorosas geometricamente. Deste modo, o pintor utilizou a convergência das 

linhas de fuga da perspetiva central, a fim de gerar um centro composicional. Neste âmbito 

Isabel Tavares refere o seguinte: 

“Submeter a representação visual ao olhar do homem significa que o homem 

tomou o lugar do que antes pertencia ao Deus. O centro do quadro como o centro 

do poder, dado pela perspetiva albertiana, substituindo o lugar que antes pertencia 

ao sagrado, altera os valores divinos por valores humanos. (…). 

A descoberta da perspetiva e sua utilização constituiu um modelo de 

representação e mais do que isso, diz-nos Panofsky,
 
a manifestação de uma 

modificação fundamental dos valores ocidentais, coincidindo com o aparecimento 

do capitalismo.”
127

 

 Nos anos 70, o estruturalismo não estava ainda presente na obra do artista, porém, foi 

ancorado na história do abstracionismo Europeu e subordinado à teoria das leis explicativas 

da perceção das formas (Gestalt), que o pintor desenvolveu numa das suas fases de trabalho. 

Nas séries anteriores, as variações ensaiadas empiricamente ou livremente são sistematizadas 

e exaustivamente aprofundadas a partir do quadrado e do triângulo, das diagonais e respetivas 

medianas, das três cores primárias e das três cores complementares, que lhe estão associadas 

num programa de investigação de raiz construtiva, que se cruza com as investigações 

históricas da abstração de Albers e Herbin, ou de Max Bill, com o qual partilha princípios de 

pesquisa em torno do quadrado. Ao associar elementos de baixa conotação, despidos de 

simbolismo, Jorge Pinheiro carrega fortíssimas imagens culturais, forçando dois discursos, 

                                                             
126 TAVARES, Isabel Maria Ventura, Ibidem. 

127 Ibidem, pp. 27 - 28. 
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um no outro e submetendo-os à malha de uma estrutura previamente definida e possivelmente 

significante. 

Outra via explorada pelo pintor, é a evolução das formas no espaço, ou seja, a partir de 

uma forma base (cubo), as obras implantam-se muitas vezes, aproximando o trabalho do artista 

da investigação cinética, pois também se aproxima da investigação Op. 

As obras desenvolvem-se em torno do cubo que se estabelece como unidade mínima de 

trabalho, do mesmo modo que o quadrado é objeto privilegiado da investigação pictórica do 

artista. Jorge Pinheiro desenvolve o apego básico ao quadrado, como matriz formal da sua 

obra, criando a ilusão de planos em dobra, executando rotações e ascensões verticais que 

paralelamente explora na pintura sobre tela recortada, ou mesmo sobre a tela retangular 

tradicional. Assim sendo, o cubo pode desmultiplicar-se quer na vertical ou na horizontal, 

criando a simulação de “colunas infinitas”, ascensionais e/ou de verdadeiras paredes, seja em 

que caso for, imagens muito cinéticas. Todo o seu trabalho é feito no interior ou no seu 

prolongamento através da definição de planos transversais, meridianos, entre outros, de 

eliminação ou prolongamento de arestas. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1968 

(Fig. 102). 

 

Fig. 102 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta industrial s/contraplacado 

180 x 120 cm 
1968 

Col. Museu Municipal de Souza-Cardoso, Amarante 
 

 Os projetos desenvolvidos por Jorge Pinheiro podem descodificar-se com o recurso a 

elementos conjuntos ou isolados da tripla matriz sem que a riqueza semântica plástica e visual 

de cada obra, ou conjunto de obras, se esgote num receituário de resultados previsíveis. 



145 
 

Baseado nas teorias e práticas de Gestalt, uma das mais interessantes vias de enriquecimento 

da experiência percetiva e intelectiva do espectador e também pessoal, que o pintor deseja 

alcançar, é obtida pela exploração da ilusão ótica na implantação das peças no espaço. O pintor 

recorreu à especulação geométrica, à cor, às superfícies transparentes, e por vezes às 

superfícies espelhadas. Deste modo, o pintor conseguiu construir jogos entre a 

bidimensionalidade e a tridimensionalidade. Os jogos das harmonias cromáticas consonantes 

ou dissonantes são uma constante e complexificam com a rotação do espectador em torno de 

algo tridimensional. A sucessão de diferentes sobreposições dos planos transparentes de vidro 

ou acrílico destacam-se na obra do pintor, exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1970 

(Fig. 103). Em relação às cores, estas compõem-se e decompõem-se de complementares em 

puras. 

 

Fig. 103 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Plexiglass 
31 x 10,5 x 10,5 cm 

1970 
Col. Particular 

 

A Gestalt ficará para sempre na obra do artista, tanto na abstração como na figuração, 

ela mantém-se evidente. Exemplo disso, é o pensamento estrutural expresso nas obras e a 

composição cromática que articula os sentidos expressos nas imagens. A imagem quando 

utilizada como representação configura um poder de verosimilhança e tenta persuadir que a sua 

forma é metonímica, ou seja, que significa outra forma. Assim sendo, o contrato ilusionístico 

não possuí caráter prepositivo, não comprometendo a competência da imagem mimética poder 

ser verdadeira ou falsa, isto é, ser o enunciado totalizante do objeto representado. Não importa 

analisar a validade de uma imagem e contrastá-la com a realidade, pois esta só por si torna-se 

uma mais valia que excluí o dado empírico. 
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Tanto a pintura figurativa como a pintura narrativa utilizam as contradições do objeto 

visual, nomeadamente ser um objeto e uma imagem de outra coisa, e essa coisa dissimula 

outras coisas por de trás da intensificação mimética de que é investida para carregar a imagem 

de significações simbólicas. A representação pictórica não é apenas uma performance técnica, 

pois o êxito formal não é suficiente para que o objeto se transforme em arte. A imagem 

ambiciona poder ser a experiência de um meta discurso que analisa a verosimilhança, os sinais 

compositivos e iconográficos que dominam a imagem, estabelecendo paridades dialéticas entre 

o segredo e a mentira. 
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2.4. A “leitura da superfície” e a centralidade da obra 

 

“As telas, estruturas e desenhos que determinam o nosso interesse, são reclusos 

do seu aparato intelectual.  

São imagens que, pela densidade e quantidade de informação, permanecem em 

crise comunicativa: seja onde quer que se comece é sempre uma nova imagem 

que se constrói.”
128

 

Tendo por base a citação referida por Pedro Pousada, nos trabalhos de Jorge Pinheiro as 

figuras são representadas de forma pensada de acordo com os centros de poder das obras, pois 

toda a cena é estruturada em função destes
129

. Ao contrário da representação a figuração gera 

alguns limites, contudo, apesar destas “imposições” as obras de Jorge Pinheiro podem ser 

lidas
130

. 

Os títulos são uma forma de Jorge Pinheiro abordar a saída do abstrato ou de deslocar o 

seu registo numa outra direção de linguagem. Assim, a pintura adquire o significado de 

repositório de memória cultural, de atitude crítica, reunindo a menção irónica à disposição de 

uma voz poética paradigmática e matricial. Os títulos surgem não só nas pinturas abstratas 

como nas figurativas, e apresentam elementos iconográficos. O nascimento dos títulos 

justificam-se porque o pintor tem na mente os lugares da ação, das personagens, e os nomes 

desses mesmos lugares e dessas mesmas personagens. No trabalho do artista existe uma 

característica recorrente, a relativização dos temas tratados, da vida e da morte, da abstração e 

da figuração, mesmo que elas sejam levadas ao extremo do mais racional e do mais sensitivo, 

de forma inteligente e operativa. Para o pintor, entender a arte como uma espécie de absoluto 

que seria a vida, é uma perspetiva pouco interessante e pouco realista, deste modo, o constante 

vaivém entre categorias que nos habituamos a impor às nossas leituras por forma a facilitá-las, 

demonstra por um lado o discurso pré-estabelecido, e por outro lado, leva as pessoas à 

                                                             
128 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 97. 

129 “Há nas imagens (...) o rasto de um discurso radicalizado até à anulação (...) O que em simultâneo faz 

acumular os indícios de fim de uma realidade, fim de uma atitude artística (...).”, PINHARANDA, João Lima, op. 

cit., p. 33. 

130 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., pp. 117 - 118. 
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constante interrogação daquilo que vão descobrindo. Assim sendo, a relativização das 

categorias normalmente associadas à produção da arte e à sua perceção, encontra-se presente 

na obra do pintor. 

Para Jorge Pinheiro, o conceito de absoluto, de contingente e de efémero, são difíceis 

de discutir e de balizar no seu trabalho. Na última fase figurativa, dá a sensação que o pintor 

procura o absoluto, ou seja, a organização total em função de um todo, que levaria ao discurso 

e a uma narrativa coerente. O pintor tinha um grande fascínio pela imagem clássica, pela 

grande narrativa que remete para o conceito de todo, porém, o artista apercebe-se que tudo se 

desfaz, e que afinal não existe uma coerência narrativa segundo os paradigmas que determinam 

esse conceito de todo, ou seja, tudo é transitório e não há uma história. Na obra do pintor, 

existe uma oscilação entre a razão e o sentimento, pois nalguns períodos a razão prevalece em 

absoluto e noutros o sentimento impõe-se. Esse longo período que está historicamente 

contextualizado e enquadrado pelo estruturalismo, foi o último grande período em que lhe foi 

possível não só evocar modelos, como a última grande utopia, pois esta explica o que poderia 

prescindir do relativismo contido na ironia.  

Após a fase do estruturalismo, segue-se a falta de coordenadas que orientavam o artista 

nas suas duas fases abstratas, pois inicialmente tinha-se centrado na verdade de Gestalt e no 

estruturalismo desenvolvido com a aplicação da série de Fibonacci. Contudo, quando estas 

verdades lhe escaparam, o artista teve de regressar à figuração. O pintor tem ao seu serviço a 

história da arte e do pensamento estético, não para contar histórias, mas para dar livre curso à 

sua necessidade de expressão sem o espartilho de verdades, a fim de realizar empilhamentos. 

A questão do tempo também é importante na obra de Jorge Pinheiro, na medida em que nós dá 

uma extensão muito mais precisa daquilo que é a relação da obra do pintor com a contingência 

do tempo. Neste sentido, a linearidade é eficaz quando lemos a obra como contínuo, porém, 

perdemos outro tipo de dimensões, de linhas fundamentais emanadas pelo trabalho do pintor. 

Surge aqui uma sobreposição de tempos e modos, visível na figuração que transporta saberes 

abstratos e na abstração que pressupõe intenções figurativas.  

Nas obras de Jorge Pinheiro, se consideramos uma leitura textual normalizada da 

esquerda para a direita, e de cima para baixo, os elementos finais apresentam-se em rodapé, 

como predelas medievais, ou primo-renascentistas, todavia, não acrescentam dados novos ao 

tema central da tela, não surgem como complemento visual explicativo desses temas, pelo 

contrário, resultam da soma de todo o quadro. 



149 
 

Jorge Pinheiro usou conscientemente a classificação de “barroco” porque achava que 

existia uma zona de figuração barroca na sua obra. Um exemplo assumidamente barroco foi a 

sua pintura Homenagem a Josefa de Óbidos (Fig. 104), porque existia uma alegoria, uma 

celebração, dado não só pelo tipo de composição, como pela luz, pelo recorrente uso da linha 

curva e pela apropriação de toda a iconografia que roubou à pintura barroca e do rococó
131

. 

 

Fig. 104 - Jorge Pinheiro 
“Homenagem a Josefa de Óbidos”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 
1992 – 1995 

Col. Particular 

 

O pintor regressa às possibilidades figurativas do quadro e não a certas soluções 

abstratas fibonaccianas, onde o jogo entre a regra, a forma e a cor se aproximam daquilo que 

poderia caracterizar uma arte de fuga. O artista pretende construir uma harmonia a partir de 

contradições e de oposições, tal como acontece no movimento da estrutura fibonacciana que 

resulta de uma inquietude e de um silêncio ao fundo, ao mesmo tempo que é suposto o 

surgimento da figura humana criar movimento, um pulsar, uma utilidade total dentro do quadro 

ou do movimento infinito da construção do quadro, para que a perfeição onde se introduz a 

degradação e a efemeridade fosse realçada. Aqui realça-se uma declaração de Jorge Pinheiro 

no Catálogo do CAMJAP, que é a seguinte: 

                                                             
131 “(...) Recordo de novo “Homenagem a Josefa de Óbidos” como assumidamente barroco: porque é uma 

alegoria, porque é celebrativo, porque formalmente, há um uso constante da linha curva, pelo tipo de composição, 

pela luz, etc., além da apropriação de toda a iconografia que roubei à pintura barroca e até à pintura rococó.”, 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, op. cit., p. 51. 
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“Essa inclusão de elementos que pertencem a universos diferentes dentro do 

mesmo quadro criam a impossibilidade de, com eles, se reconstruir as histórias das 

quais foram descontextualizados.”
132

 

Por vezes não se encontra uma lógica aparente, nada acontece no quadro, e surgem 

contradições intencionais que servem para impedir que se construa uma história, porém, não 

impedem a formação de um discurso no sentido de lhe atribuírem um clima que se sobrepõe à 

trama narrativa, e não é criada a possibilidade de veicular uma história, apela apenas à intuição 

para impedir um discurso narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132 Ibidem, p. 52.  
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2.5. Composição e combinação de formas 

 

Nos anos 60, até 1965, os primeiros trabalhos de Jorge Pinheiro, ainda escolares ou 

imediatamente posteriores, foram influenciados por um expressionismo latente, qualquer 

coisa comum a muito da arte portuguesa de então que se vinha arrastando dos anos 50. 

Surgem então coisas pouco estruturadas mas que estão ligadas com questões de composição, 

rigor e de malha compositiva, que o pintor desenvolveu mais tarde. Logo nas primeiras obras, 

como em O Velório (Fig. 105), existe uma malha alternante, de cheios e vazios, que anuncia 

as inquietações resolvidas no período do estruturalismo. Nesta pintura existe um espaço 

muito verticalizado, muito arcaico, onde o corpo acaba por ficar de pé e a sua composição é 

quase pré-renascentista e ao mesmo tempo quase um friso que podia ser mesopotâmico ou 

egípcio. Esta pintura paradigmática tem em si a génese de tudo o resto, porém, apesar de não 

ser composto pela regra de Fibonacci, anuncia esta, existindo uma continuidade ritmada de 

friso decorativo que se sobrepõe numa lógica figurativa. Aqui também é importante a 

ausência de perspetiva. Deste modo, tudo é trazido para a superfície da tela, pois esta pintura 

funciona como uma pintura gótica, cujo fundo dourado podia ser de outra cor
133

. 

 

Fig. 105 - Jorge Pinheiro 
“O Velório”, Óleo s/tela 

150 x 150 cm 
1961 

Col. Eduardo Rosa, Coimbra 

                                                             

133 “(...) Procedendo ao levantamento global de temas e formas dessa figuração, parece que fornecemos os 

elementos de uma tragédia grega. São arquétipos que perduram, para além de referirem o contexto espanhol, 

peninsular, mediterrâneo, católico, podiam referir-se aos deuses, heróis e humanos da literatura grega. Este 

“Velório”, podemos ligá-lo ao “Dasein”, ao “Porquê?”, que têm a mesma intensidade emocional dentro da 

mesma fixidez.”, Ibidem, p. 65. 
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Nos quadros de 1962 a 1964, as figuras encontram-se em pose para o espectador, 

como se apresentassem a nós como simples figurantes. Já nos quadros de 1965, a sensação 

que se tem é que o interior da tela parece prescindir da observação do espectador, porque as 

figuras não estão a olhar para este, parecendo estar preocupadas consigo próprias. Exemplo 

disso é a pintura Círculo de Giz
134

. Em O Círculo de Giz (Fig. 106) existe uma ação, como se 

um casal meio animal meio humano, tivesse sido surpreendido a fazer amor ou a devorar-se, 

não existindo compostura cénica, e esse entre devorar-se parece ter lógica na medida em que 

esta era uma fase em que o pintor praticava uma destruição consciente da pintura através da 

pintura. Nesta pintura o círculo original não tem densidade, sendo uma linha desenhada no 

fundo do quadro em volta do peru impedindo o mesmo de se deslocar. 

 

Fig. 106 - Jorge Pinheiro 
“O Círculo de Giz” (Inacabado), Óleo s/tela 

129 x 208 cm 
1965 

Col. Particular 
 
 

Na obra Círculo de Giz surge o aparecimento de um círculo, tal como acontece na 

Cabeça de Rei (Fig. 107), que é como se o rei não tivesse corpo e a cabeça estivesse no 

círculo de uma bandeja de cor. 

 

                                                             
134 “Esta via expressionista serviu à catarse pictórica de Jorge Pinheiro. Mas não se instalou nem justificou o 

arrastamento de situações bloqueadas. As razões de tal facto são constitucionais: derivam do registo poético da 

linguagem do pintor, que sempre recusou a dimensão histriónica, a representação do drama, a explosão ou 

exploração das emoções ou a simples suposição de uma estrutura narrativa. Além do mais era-lhe então cara 

(nas primeiras séries que assinalaram o seu regresso à figuração, também e ainda recentemente teve 

afloramentos – (...) ) uma marcação de ironia, ora amarga ora jocosa, que a frontalidade profunda do 

expressionismo não aceitava transmitir.”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 13. 
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Fig. 107 - Jorge Pinheiro 
“Cabeça de Rei”, Óleo s/tela 

75 x 53 cm 
1965 

Col. Restaurante Gambrinus 
 
 

 

Tanto em Cabeça de Rei como no Círculo de Giz o artifício volumétrico evidencia 

uma certa retração por de trás do fulcro da representação, não de um espaço que envolve e 

contextualiza o figurado, mas de uma superfície cromática plana que nos recorda algumas das 

soluções ensaiadas por Velásquez e posteriormente por Manet, como por exemplo a obra Le 

fifre (Fig. 108). 

 

 

Fig. 108 - Édouard Manet 

“Le fifre”, Óleo s/tela 
160 x 97 cm 

1866 
Musée d’Orsay, Paris 
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Outros exemplos de pinturas de Jorge Pinheiro onde os círculos surgem são as obras 

de 1999 e de 2001, nomeadamente A Cabeça do Almada (Fig. 109) e A Cabeça do Picasso, 

que voltam a estar em pratos ou suportes de forma circular que derivado da distorção 

perspética se apresentam de forma elíptica. Estas duas obras são, do ponto de vista figurativo 

as primeiras telas de retrato, cujos retratados se encontram identificados pela sua identidade 

pessoal e pela sua aparência formal. Desde os anos 60 que o artista representa cabeças em 

cima de salvas
135

, que fazem lembrar os temas religiosos associados ao fim trágico do 

Apóstolo S. João Baptista
136

. 

 

 

Fig. 109 - Jorge Pinheiro 
“A cabeça do Almada”, Óleo s/tela 

38 x 46 cm 
1999 

Col. Particular 

 

Facilmente identificados, os dois representados são tratados com ironia, sendo que o 

Almada ri-se nas nuvens e, com a sua cabeça depositada na salva, olha de lado para nós. 

Jorge Pinheiro representa Almada como símbolo do fim do modernismo, por isso este 

encontra-se nas nuvens do seu contemporâneo René Magritte, surrealista que ousou provocar 

o pensamento crítico e cujo trabalho é bastante complexo. Um exemplo de uma obra de 

Magritte onde o céu é a marca da representação e também símbolo pictórico do autor na 

identidade das obras é a pintura La magie noire (Black Magic) (Fig. 110). 

                                                             
135

 “(...) não houve deslocamento entre os procedimentos encetados (...) do seu regresso ao figurativo, que se 

tratou antes de uma transferência. (...).”, Ibidem, p. 37. 

136 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 47. 
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Fig. 110 - René Magritte 
“La magie noire (Black Magic)”, Óleo s/tela 

73 x 54 cm 
1945 

Col. Particular 
 
 

 

Fig. 111 - Jorge Pinheiro 
“A cabeça do Picasso”, Óleo s/tela 

38 x 46 cm 
1999 – 2001 

Col. Particular 
 

A cabeça de Picasso é colocada sobre o plano horizontal e não é elevada de alguma 

forma, permanecendo numa atitude séria. Influenciado pela História de Arte, ao pintar a 

cabeça de Picasso o artista lembra a História
137

. 

Tanto A Cabeça de Almada como A Cabeça de Picasso (Fig. 111) remetem os 

reconhecidos pintores, do retrato para a obra e desta para os conceitos de Originalidade e 

Autoria. O Almada e o Picasso foram retirados da História da Arte como ídolos venerados, 

convocados para serem objeto de manifesto do pintor, deste modo, estas duas pinturas fazem 

                                                             
137 Ibidem, p. 67. 
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com que o modelo clássico figurativo seja colocado de parte
138

. Aqui o pintor enuncia o 

sentido figurado de poder, bem como um elemento simbólico assinalando a razão ou a 

oposição, pois as figuras retratadas são referências veneradas da História da Pintura e 

modelos a seguir.  

Esta pintura reporta o pintor a Diego Velásquez, autor do quadro Las Meninas (Fig. 

112), que tão trabalhado foi por Picasso em 1957, pois realizou 58 versões desta obra. 

 

Fig. 112 - Diego Velásquez 
“Las Meninas”, Óleo s/tela 

318 x 276 cm 
1656 

Museu do Prado, Madrid 
 

Neste âmbito, Isabel Tavares refere: 

“Jorge Pinheiro com “A Cabeça do Picasso” quer que o espectador reescreva a 

mensagem, a partir dos ecos produzidos pela identidade do artista retratado, em 

nome de Picasso. A Cabeça do Picasso funciona como foco e ornada com a gola 

palaciana, o elemento da indumentária usada, pela nobreza espanhola, à época de 

Velásquez ecoa o nome de outro grande pintor que valorizou o conceito de 

Autor.”
139

 

 

                                                             
138 Ibidem, p. 47. 

139 Ibidem, p. 67. 
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O pintor fez a sua primeira aproximação ao quadro Las Meninas (Fig. 113) de 

Velásquez utilizando as formas, a pintura no interior da pintura, e a persistência da sua 

assinatura (realizada três vezes)
140

, assim sendo, os nomes de Picasso e Velásquez são 

evocados para os conceitos de originalidade, autor e identidade da obra. 

 

Fig. 113 - Pablo Picasso 
“Las Meninas”, Óleo s/tela 

194 x 260 cm 
1957 

Museu Picasso, Barcelona 
 

Tudo o que se liga à componente da beleza, da política e dos valores, é estruturado na 

obra do artista de acordo com o seu significado, como acontece com as cores azuis patentes 

na obra a A cabeça de Picasso que fazem lembrar a fase azul de Jorge Pinheiro que teve 

início com a obra a Evocação (O enterro de Cagemas) (Fig. 114). A obra A cabeça de 

Picasso encontra-se num jogo de significados, códigos e labirintos
141

. 

                                                             
140 Ibidem, pp. 67 - 68. 

141 Ibidem, p. 68. 
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Fig. 114 - Pablo Picasso 
“Evocação (O enterro em Casagemas)”, Óleo s/tela 

150 x 90,5 cm 

1901 
Museu de Arte Moderna, Paris 

No início dos anos 70, o estruturalismo não estava ainda presente na obra de Jorge 

Pinheiro e foi ainda ancorado na história do abstracionismo Europeu e subordinado aos 

princípios de Gestalt, nomeadamente na teoria das leis explicativas da perceção das formas, 

que o pintor desenvolveu numa das suas fases de trabalho. Todas as variações ensaiadas, 

empiricamente ou livremente, nas séries anteriores, são sistematizadas e exaustivamente 

aprofundadas a partir do quadrado e do triângulo, das diagonais e respetivas medianas, das 

três cores primárias e das três cores complementares, que lhe estão associadas num programa 

de investigação de raiz construtiva, que se cruza com as investigações históricas da abstração 

de Albers e Herbin, ou de Max Bill, com o qual partilha princípios de pesquisa em torno do 

quadrado, exemplo disso são algumas obras intituladas S/Título. Neste sentido, é pertinente o 

que Pedro Pousada refere: 

“Através desta nova metodologia fica, como o faz notar João Pinharanda, 

clarificada para Jorge Pinheiro a decisão de eliminar do objeto visual a 

ambiguidade expressiva e a de resolver as situações visuais segundo um 

programa de austeridade onde o quadrado surge como modelo teórico 

privilegiado.  

Esta matéria pictórica é, portanto, menos devedora de soluções intuitivas ou 

casuísticas. Os termos puramente plásticos do problema, apenas, facilitam um 
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resultado e "só um".  

Em carta a Rui Mário Gonçalves, Jorge Pinheiro destaca a necessidade que sentiu 

"de repensar o que o impacto (visual) é capaz de recolher" e de colocar na tela. 

Está, portanto, menos interessado numa visualidade que se basta com o 

espetáculo de si própria.”
 142

 

 

O quadrado, mesmo sendo uma figura estável e imutável é dividido e multiplicado, 

tendo em conta as suas medianas, as suas diagonais e os seus vértices, o que lhe atribui uma 

certa dinâmica, pois ao artista importa criar representações com esta figura geométrica tendo 

sempre em mente as representações de Mondrian
143

, tal como se verifica no estudo S/Título 

de 1970 (Fig. 115). 

 

 

 

Fig. 115 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta-da-china e Ecoline s/papel 

65 x 50 cm 
1970 

Col. Particular 
 

Esta alteração favorece uma maior entropia nas transformações internas do quadrado, 

enfraquecendo assim a sua rigidez, bem como o seu poder de figura estável, tornando-se esta 

                                                             
142 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 191. 

143 Ibidem, pp. 191 – 192. 



160 
 

figura geométrica uma realidade desviante e móvel
144

. Exemplo disso é a obra titulada 

S/Título de 1970 (Fig. 116). 

 

Fig. 116 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Óleo s/tela, 

92 x 92 cm, 
1970 

Col. Particular 

(Prof. Doutor Mário Reis) 

As figuras geométricas planas ou volumétricas servem de suporte ao pintor para um 

longo período de especulação autorreferencial, sendo a mais significativa dessas figuras o 

quadrado e depois o triângulo ou o círculo. A sua utilização tem sempre em conta, na esteira 

da tradição Europeia a que Jorge Pinheiro se refere, o substrato simbólico básico de cada uma 

delas, todavia, o pintor não retira dessa realidade cultural ilações doutrinárias “à posteriori”. 

O quadrado é uma figura geométrica plana, um polígono regular, quadrilátero com os 

quatro lados iguais, sendo retos os quatro ângulos formados pela sua interseção. Na 

simbologia universal, o quadrado é manifestação da estabilidade do mundo e da perfeição 

divina, pois Platão considerava-o (bem como ao círculo, muito utilizado por Jorge Pinheiro) 

como “absolutamente belo, em si”. Aqui salienta-se Pedro Pousada que refere o seguinte: 

“A relação entre a cor (enquanto qualidade matérica e percetiva) e as hipóteses 

semânticas e racionalistas dessa qualidade, configura-se, também, como um 

                                                             
144 “(...) Mas o quadrado nunca é pensado como unidade de quaisquer malhas simétricas à maneira minimalista. 

O seu trabalho aprofunda sim as possibilidades de rotação do quadrado, capazes de sustentar as figuras de 

ambiguidade ilusionística que são caras ao trabalho de Jorge Pinheiro. O artista coloca aliás de modo recorrente 

a tela quadrada a 45º (em diamante). Mondrian defendia esta solução devido ao facto de assim, trazer ao centro 

da imagem uma dimensão vertical e horizontal (uma perpendicular) maior do que é dada por qualquer lado do 

quadrado em repouso ( (...) ).”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 23. 
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agente desse processo de diferenciação.  

Essa organização é feita numa primeira fase através do recorte da superfície e do 

enfraquecimento da superestrutura parietal que é o quadro. Acentua-se, assim, o 

lado objetual, portátil e circulante da imagem. 

Esta escapa aos limites opacos e regulares da parede (note-se que esse carácter 

agrava-se ainda mais pelo claro abandono da tela engradada e pelo recurso às 

placas de madeira platex e às tintas industriais).”
145

 

O triângulo é uma figura geométrica plana, um polígono, regular (se equilátero) ou 

não (se retângulo, isósceles ou escaleno) conforme os ângulos formados pela interseção dos 

seus três lados são ou não iguais, sendo uma figura plana simples que sustenta uma rica 

especulação simbólica. Jorge Pinheiro escapa à estratégia monopolista da superfície 

retangular optando por superfícies recortadas, dominadas pelo caráter sensual e diálogo da 

curva, ou seja, do quadrado transformado. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 

1969/70 (Fig. 117) onde o artista recorre à Geometria descritiva e à perspetiva linear para 

conceção de uma peça, onde o quadrado é sujeito a uma desmontagem dinâmica e a um 

processo de desconstrução que o torna instável. Neste estudo, o cubo envolvente funciona 

como um módulo de estrutura geométrica estável que se desmultiplica de forma dinâmica, 

criando e gerando outras geometrias através da desmultiplicação do quadrado estruturante 

que se apoia e se liberta da respetiva estrutura cúbica modular ordenadora. 

 

 
Fig. 117 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta-da-china s/papel milimétrico 
26,5 x 51 cm 

1969/70 
Col. Particular 

                                                             
145 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 65. 
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Qualquer figura poligonal pode ser seccionada em triângulos a partir de linhas que, 

partindo do seu centro, sejam traçadas até aos seus lados. Exemplo disso é a obra titulada 

S/Título de 1969 (Fig. 118). 

 

Fig. 118 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Acrílico s/papel 

50 x 35,5 cm 
1969 

Col. Particular 
 

As superfícies recortadas em platex possuem dois tipos de interlocutor, um menos 

silencioso, mais móvel e que se define quando a pintura é tomada a partir das suas relações 

percetivas, onde esse interlocutor é o espectador. Assim sendo, é o indivíduo que se confronta 

com a matéria-prima a partir da combinação da cor com a superfície, porém, o segundo 

interlocutor não é um corpo mas um espaço onde esse segundo espaço, o campo pictórico, se 

revela como objeto. Deste modo, a ausência de títulos explica que o predomínio vai para a 

retórica da própria imagem e não para o que o objeto literário possa avançar. Esta penúria 

dificulta ao nível da escrita a diferenciação dos objetos, impedindo assim um discurso 

baseado na narrativa da legenda e que poderia enfraquecer o caráter próprio e independente 

de cada objeto. É através deste silêncio que Jorge Pinheiro avisa o observador que o discurso 

se encontra dentro da imagem que se qualifica e se desvenda, e não no discurso que rodeia o 

seu perímetro visual. 

Na geometria euclidiana sintética o círculo constrói-se fazendo rodar um compasso 

sobre um centro imobilizado, sendo que todos os pontos do seu perímetro ficam à mesma 

distância do centro e a figura pode ser considerada um polígono de infinitos lados. No estudo 

S/Título de 1968 (Fig. 119) de Jorge Pinheiro verifica-se a utilização do círculo e a sua 

construção e desconstrução através do quadrado. 
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Fig. 119 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Tinta-da-china e grafite s/papel vegetal 
25 x 36 cm 

1968 
Col. Particular 

 

Nas obras se Jorge Pinheiro o círculo é de grande simbolismo, pois é utilizado não só 

como figura geométrica empregue na estrutura das representações, como ele próprio pode ser 

autónomo no plano da superfície desenhada/pintada. Jorge Pinheiro utiliza o círculo na obra 

titulada S/Título de 1969 (Fig. 120). 

 

 

Fig. 120 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta industrial e esfera de aço s/contraplacado 

100 x 3 cm 
1969 

Col. Particular 
 

Da mesma forma que o círculo tem um papel fulcral e significativo nas obras do 

artista, o cubo
146

 também o tem, pois consiste num sólido geométrico regular cujas faces são 

                                                             
146 “Em relação ao Cubo aumentam as hipóteses de desestabilização pelo maior número de elementos em jogo. 

Em primeiro lugar devemos considerar que a abordagem do sólido é feita através da matéria transparente ou 

translúcida: vidros ou plexiglass brancos ou coloridos desenvolvem o tema das pinturas na terceira dimensão. 

Através da desmaterialização dos objetos no espaço Jorge Pinheiro coincide com a ruptura que o Modernismo 

estabelece em relação ao conceito de escultura – definitivamente negada na sua realidade de volume e de massa, 

perfurada ou tornada estrutura e transparência, desde Tatlin, Gabo ou Pevsner. O dinamismo das suas maquetas 
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formadas por seis quadrados, sendo que um desses quadrados é que se serve de base/apoio ao 

sólido. No estudo S/Título de 1971 (Fig. 121) de Jorge Pinheiro verifica-se a utilização do 

cubo onde o artista se serve da perspetiva geométrica no desenho conceptual da forma 

escultórica. 

 

Fig. 121 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Grafite e lápis de cor s/papel 

29,7 x 21,2 cm 
1971 

Col. Particular 

Em algumas obras tridimensionais o artista criava jogos de sombras através da 

utilização de vidros coloridos (quadrados e retângulos), colocados em várias posições dentro 

do cubo. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1970 (Fig. 122) que se estrutura a partir 

de um módulo cúbico, onde a forma do quadrado se desmultiplica de forma dinâmica no 

sólido do cubo circunscrito que funciona como uma caixa ordenadora envolvente. 

 

Fig. 122 - Jorge Pinheiro 

“S/Título”, Metal e vidro acrílico 
21 x 21 x 40 cm 

1970 
Col. Manuel de Brito 

                                                                                                                                                                                             
e dos seus projetos, alguns de intenção pública, pode aproximá-las da arte cinética. A intenção, porém, é alheia à 

vontade consciente do autor, cujo objetivo se concentrava na exploração das combinatórias da unidade básica, o 

Quadrado.”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., pp. 23 – 24. 
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A pirâmide quadrangular contém quatro faces triangulares regulares e uma base 

quadrada. Jorge Pinheiro construía as suas pirâmides através da sobreposição e junção de 

quadrados e retângulos, tal como se verifica no estudo S/Título de 1970 (Fig. 123). 

 

 

Fig. 123 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Tinta-da-china, esferográfica e lápis de cor s/papel 

23,5 x 30 cm 
1970 

Col. Particular 

A pirâmide pode representar a colina original emersa das águas primordiais, como a 

descida dos raios solares sobre a terra, pois ela era sinal do poder humano e divino do faraó, 

síntese do dinamismo e da estabilidade, da dialética estabelecida entre o céu e a terra, sendo 

um ponto de partida para múltiplas especulações simbólicas. Jorge Pinheiro utiliza a pirâmide 

na obra intitulada S/Título de 1970 (Fig. 124). 

 

Fig. 124 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Óleo s/madeira 

140 x 100 cm 
1970 

Col. Particular (não exposto) 
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Neste âmbito, Pedro Pousada refere o seguinte: 

 

“As combinações cromáticas são, também, utilizadas na supressão da 

contingência psicológica. Utiliza-se um espectro reduzido de cores com 

predominância para a articulação de contraste de complementares ou para 

harmonias consonantes. No par forma/fundo é o primeiro que atua livremente 

sobre o segundo. Este apenas afirma a sua redundância estratégica.”
147

 

O pintor, ao escolher como elementos de trabalho o Ponto, a Linha e o Arco, defende 

a sua escolha dizendo que eles são os “elementos de menor conotação possível”, quer seja na 

situação da imagem, quer seja na situação da escrita. Assim sendo, a sua nova etapa de 

trabalho procura fundir o desígnio de não representação com o rigor alcançado, de uma 

grelha modular condicionante e condutora da construção visual
148

. 

Impossibilitado de explicar logicamente o inexplicável, o pintor tornou-se rigoroso no 

controlo racional do desenvolvimento e finalização do seu trabalho. O artista insistia que no 

seu trabalho não existia uma leitura prévia de nada. Por exemplo, o quadrado é composto 

pelos restos da sua própria desconstrução, ou seja, a metade do quadrado era gerado pelas 

medianas ou pelas diagonais. 

Neste âmbito, Jorge Pinheiro “estudou a pintura”, não se exprimindo propriamente 

através dela, assim o pintor procede à determinação dos valores e dos elementos constitutivos 

da obra de arte e da sua desmontagem. O período de “O regresso à tela”, provocou visíveis 

incompreensões por parte da crítica do tempo, pois Jorge Pinheiro estabiliza a sua orientação 

programática, nomeadamente a ausência de vontade expressiva, reforço que conduziam à 

resolução de puros problemas visuais percebendo o mínimo necessário para construir uma 

imagem, o papel de cada elemento numa imagem, a razão pela qual se confirma que “afinal, o 

                                                             
147 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 192. 

148 “O ponto resulta da interseção de duas retas, não tem superfície nem volume. Simbolicamente torna-se assim 

o centro, o princípio ou o fim de todas as coisas. É da sua deslocação contínua num Plano que nascem as Linhas 

retas, infinitas, ou os Segmentos de reta. Ele é portanto originado e está na origem de todas as figuras 

geométricas: desenvolvendo-se no espaço pode tornar-se lado de um polígono ou eixo de um sólido; é o apoio 

determinante do traçado do círculo, ao mesmo tempo que a determinação da sua posição se obtém na interseção 

de uma cruz. Origem ou vazio ele é equilíbrio e harmonia.”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 26. 
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mais é menos”. O pintor, impossibilitado de explicar logicamente o inexplicável, tornou-se 

rigoroso no controlo inicial do desenvolvimento e da finalização do seu trabalho. 

Os limites da tela são os primeiros elementos das suas composições, como nas de 

Albers ou Bill, contudo, o quadrado nunca é pensado como unidade de quaisquer malhas 

simétricas, à maneira minimalista. O trabalho de Jorge Pinheiro aprofunda as possibilidades 

de rotação do quadrado, capazes de sustentar as figuras de ambiguidade ilusionística. O 

pintor submete o quadrado a um processo de desconstrução. Assim sendo, um quadrado 

estável passa a ser um quadrado instável. 

Relativamente ao Cubo, o que interessava ao pintor era a psicologia da forma, deste 

modo, aumentam as hipóteses de desestabilização pelo maior número de elementos em jogo, 

pois em primeiro lugar devemos considerar que a abordagem do sólido é feita através da 

matéria transparente ou translúcida, como por exemplo vidros, plexiglass brancos ou 

coloridos, que desenvolvem o tema das pinturas mas numa terceira dimensão
149

. É através da 

desmaterialização dos objetos no espaço que Jorge Pinheiro coincide com a rutura que o 

Modernismo estabelece em relação ao conceito de escultura, negada na sua realidade de 

volume e de massa e perfurada ou tornada estrutura e transparência. 

O dinamismo das maquetas e dos projetos de Jorge Pinheiro podem aproximar-se da 

arte cinética, todavia, a intenção é alheia à vontade consciente do artista, cujo objetivo se 

centra na exploração das combinações da unidade básica de trabalho, ou seja, do quadrado. 

Relativamente ao triângulo, este tem um uso menos extensivo e exaustivo, pois é utilizado 

para explorar ainda o tema “dobra”, ou por vezes surge apenas como derivação da 

composição do quadrado. Neste contexto, Isabel Tavares refere: 

“A Composição de Jorge Pinheiro é a subordinação da construção a um fim 

pictórico preciso e a representação da figuração obedece a uma rigorosa geometria 

do plano. A superfície é chamada a suportar a obra e encerra uma primeira 

mensagem, ainda antes do tema do quadro ter sido decifrado, é a mensagem que 

                                                             
149 “(...) um outro vasto grupo de esculturas onde se propõem as superfícies transparentes (vidro ou acrílico) 

como material básico de construção. Nalguns casos verifica-se a introdução complementar do espelho como 

material, o que complexifica e enriquece a leitura. Noutros, mais raros e mais antigos, o espelho articula-se  

unicamente como a madeira colorida.”, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro, Caderno 

de Estudos 1968-1980, op. cit., p. 8. 



168 
 

impressiona, dada pela disposição estrutural das figuras no plano porque somos 

culturalmente iniciados, na compreensão das imagens.”
150

 

Jorge Pinheiro nunca se aproximou tanto da desmaterialização da obra como no 

momento em que resolveu recolher alguns dos seus desenhos da primeira metade da década 

de 70, antes pelo contrário, o trabalho do pintor prosseguiu na tela um caminho de articulação 

dos simples signos gráficos, as suas escritas, com novas e complexas figuras matemáticas e 

geométricas, as coordenadas com abcissas e ordenadas e as espirais logarítmicas de dois ou 

quatro centros. As coordenadas parecem revelar a ficcionação de uma atitude puramente 

racional, a determinação no plano, ou também no espaço, da posição de um ponto. As 

espirais estabelecem uma forte relação com o mundo natural, cósmico, vegetal e animal, e 

investem fortes conotações simbólicas, condicionando o pintor a alterações de estilo que 

acabaram por conduzir ao fim da abstração na sua carreira
151

. 

As composições em série são os exemplos da produção abstrata de Jorge Pinheiro, 

pois o desenvolvimento deste conjunto de obras realizou-se no tempo posterior à constituição 

do conjunto de obras que anunciou o regresso de Jorge Pinheiro à plena Figuração, às telas 

subordinadas à temática de Os Reis (Fig. 125). 

                                                             
150 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., pp. 127 - 128. 

151
 “Uma longa lista de temas foi, em simultâneo, iluminando e enriquecendo o caminho percorrido nas longas 

horas de observação e diálogo sobre a frente às ordens que constituem o corpus de trabalho de Jorge Pinheiro. O 

fio de interrogação permanente deste percurso transformou-se numa meada difícil, por vezes, de desembaraçar, 

devido à complexidade de caminhos estabelecidos pela obra de Pinheiro, verdadeiro “jardim dos caminhos que 

se bifurcam”. (...) as soluções de composição e a multiplicidade das temáticas, as opções de iluminação, de 

colorido e de teatralidade cenográfica, o papel do desenho livre ou do desenho de estudo, a questão da textura e 

da pincelada, o estatuto da citação erudita (visual ou filosófica) e a realidade literária e teórica (existencialismo, 

Gestalt, estruturalismo, pós-modernismo) das várias conjunturas culturais percorridas, o recurso à serialidade ou 

à lógica da obra isolada, a alternância entre a figuração e abstração. (...) ao longo de sucessivas décadas de 

trabalho do artista, era verificável uma persistência clássica das soluções compositivas, mesmo em períodos 

estilisticamente diferentes (figuração e abstração), e a persistência poética de temáticas existencialistas, mesmo 

em épocas muito afastadas no tempo (figuração dos anos 60 e figuração dos anos 90).”, FUNDAÇÃO 

CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, op. cit., pp.11 - 12. 
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Fig. 125 - Jorge Pinheiro 
“El-Rei IV (O do Banquete)”, Óleo s/tela 

100 x 165 cm 
1973 

Col. Particular, Porto 
 

A inscrição das abcissas ou das espirais logarítmicas conduzem para um campo 

pictórico e semântico muito complexo, sendo as primeiras simultaneamente límpidas na sua 

determinação construtiva, e visualmente muito rebuscadas, e as segundas simples nos seus 

efeitos visuais, mas complexas nos mecanismos matemáticos da sua construção. O pintor 

adota linhas curvas ou retas, e não meros segmentos utilizados nas “escritas”, ocupando de 

modo global a superfície das telas com formas que rompem a evidência de uma estrita 

organização em malha que conduzem o pintor à adoção de cores mais naturais e sensíveis, 

como por exemplo os ocres. Esta harmonia da cor através dos meios-tons leva à construção 

de um espaço simulado que se revela não apenas como superfície mas sim como 

profundidade, pois a realização do próprio quadro exige essa transformação, implicando a 

Linha, ou seja, o desenho, como sendo o protagonista capaz de arrastar a cor até às 

transformações e naturalizações implícitas no processo. 

A importância do desenho é generalizável ao conjunto da sua obra, quer como 

disciplina autónoma, desde os anos 60, quer como instrumento preparatório ou construtor da 

própria imagem pintada, principalmente nos anos 90. Neste contexto, por muitos estudos que 

cada tela deste último período abstrato implique, o resultado final surge como desenho, 

todavia, ao pintá-los, o artista tem em conta uma resolução absolutamente pictórica, sendo 

que, ao inscrever na tela uma espiral logarítmica, interrogava-se sobre o que seria pintar uma 

Linha. Esta foi uma pesquisa que Jorge Pinheiro conduziu através do exemplo do pintor 

Vincent Van Gogh, porventura o primeiro artista que conseguiu desenhar com a cor. 

Exemplo disso é a primeira (Fig. 126) e a segunda versão (Fig. 127) da obra Retrato do Dr. 

Gachet. 
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Fig. 126 - Vincent Van Gogh 
“Retrato do Dr. Gachet” (1ª versão), Óleo s/tela 

67 x 56 cm 

1890 
Coleção Privada 

 

 

 

Fig. 127 - Vincent Van Gogh 
“Retrato do Dr. Gachet” (2ª versão), Óleo s/tela 

67 x 56 cm 
1890 

Musée d'Orsay, Paris 

 O enriquecimento da estrutura compositiva não se mostra, pelo contrário, transmite-se 

como imagem de rarefação. As espirais desenrolam-se proporcionalmente desde um centro 

até agarrarem a superfície em torno, e as coordenadas, ordenadas e abcissas, criam novos 

enquadramentos dentro da tela, pois lançam feixes de linhas que ocupam o espaço, sendo a 

elegância destas linhas que unem o vazio contínuo de toda a tela. O extremo de qualidade 

formal não carrega consigo o ónus da superficialidade mundana e ausência da vida interior, 

pelo contrário, refina a agudeza das ideias e dos sentimentos através do refinamento dos 

modos de dizer e dos seus jogos. 

 O jogo remete para a conceção de um cruzamento de planos transparentes, capazes de 

transformarem, por via da acumulação de características materiais e de posicionamento, o 

bidimensional e o tridimensional. Nos vidros, a gravação de coordenadas tecem uma rede 
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que, ao ocupar de modo complexo o espaço circular da visão do espectador, aproxima-se 

formalmente do Grande Verre de Marcel Duchamp
152

 (Fig. 128). 

 

Fig. 128 - Marcel Duchamp 
“Grand Verre”, óleo, verniz, placa de chumbo, cabo e poeira entre dois painéis de vidro 

277,5 × 175,9 cm 
1915-1923 

Museu de Arte de Philadelphia, Philadelphia, Estados Unidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152 “O impasse do conceptualismo advém de uma restrita interpretação do readymade, a que não é alheio o 

próprio Duchamp. Ele é do mesmo modo uma crise terminal e uma contradição no conceptualismo, 

transformado numa estética administrativa e institucionalizante (ou exclusivamente institucionalizante) pela 

produção de sucessivas «leis» contra a visualidade e a imagem (1).”, VIDAL, Carlos, op. cit., p. 26. 
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2.6. Padrões, módulos e repetições 

 

Jorge Pinheiro constrói verdadeiros e variados modelos de “máquinas de visão” onde 

tudo parece ser geometricamente explicável e tudo deixado permanentemente em aberto, uma 

espécie de discurso teórico-prático, interpretado e inventivo, cientificamente fundado e 

intuitivo, onde se convoca a questão da forma, do espaço, da cor, do movimento da perceção e 

sensações visuais. 

Jorge Pinheiro estabeleceu parâmetros de toda a sua investigação formal abstrata bi ou 

tridimensional, em torno do quadrado e da sua extensão tridimensional, ou seja, o cubo, 

estabelecendo parâmetros da sua investigação cromática em torno de jogos entre as cores 

primárias, secundárias e complementares, aplicando as leis de Gestalt. Deste modo, baseado 

nas teorias e práticas da Gestalt, uma das mais interessantes vias do enriquecimento da 

experiência percetiva e intelectiva do espetador, que Jorge Pinheiro deseja alcançar, é obtido 

pela exploração da ilusão ótica na implantação das peças no espaço, recorrendo à pura 

especulação geométrica, à cor, às superfícies transparentes e por vezes às superfícies 

espelhadas
153

.  

Nos anos 70, nestes jogos de ilusão que o pintor cria, existe uma energia temático-

formal, que assenta na explosão de cores, e regras de articulação gráfica, volumétrica e 

cromática. O artista constrói um permanente jogo entre a bidimensionalidade e a 

tridimensionalidade e entre o chão e a parede. 

No âmbito da investigação bidimensional e tridimensional pictórica, mas com algumas 

exceções para projetos escultóricos, Jorge Pinheiro amadureceu uma outra linguagem, agora a 

partir da definição do conceito de estrutura, escolhendo a “série de Fibonacci” para matriz das 

soluções rítmicas e compositivas da segunda fase da sua abstração. Exemplo disso é a obra 

titulada S/Título de 1972 (Fig. 129). 

                                                             
153 “(...) Essas obras são filhas do meu interesse pela Gestalt, que antecede o interesse pelo estruturalismo. Em 

ambos os casos estamos perante realidades muito diversas das intenções figurativas.”, FUNDAÇÃO 

CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, op. cit., p. 33. 
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Fig. 129 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Óleo s/tela colada em platex 

141 x 101,5 cm 
1972 

Col. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

 

Existe uma fronteira entre a influência da Gestalt e o conceito de estrutura, e há uma 

voluntária continuação de formação teórica, sendo que, em termos plásticos existe uma série de 

procuras neste sentido. Exemplo disso foi a pintura do final dos anos 60 que o pintor realizou, 

num regresso voluntário a determinados tipos de questões e formas que tinham sido 

experimentadas durante os anos 20, especialmente o Construtivismo. Os projetos 

desenvolvidos no período considerado podem descodificar-se com o recurso a elementos 

conjuntos ou isolados da tripla matriz referida, sem que a riqueza semântica plástica e visual de 

cada obra ou grupo de obras se esgote num receituário de resultados previsíveis.  
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2.7. A perspetiva na obra do pintor 

 

Na obra do pintor Jorge Pinheiro as escolhas estéticas são racionais, pois utiliza a 

convergência das linhas de fuga da perspetiva central, a fim de gerar um centro 

composicional. Submeter a representação visual ao olhar do homem, significa que o homem 

tomou o lugar do que antes pertencia a Deus, assim sendo, o centro do quadro é tido como 

poder, dado pela perspetiva albertiniana, substituindo o lugar que outrora pertencia ao 

sagrado, alterando os valores divinos pelos valores humanos. Como exemplo temos as 

Representações de A Última Ceia (Fig. 130) de Leonardo da Vinci, onde o ponto de fuga 

central mostra-nos que o centro do quadro contêm a figura central de Cristo, lugar para onde 

converge toda a organização da pintura, arrastando consigo o observador, convidando o 

mesmo a entrar na pintura. Deste modo, também Jorge Pinheiro organiza as suas pinturas e 

convida o espectador a entrar nas mesmas através da utilização do ponto de fuga central.  

 

Fig. 130 - Leonardo da Vinci 

“A Última Ceia”, Técnica mista com predominância da têmpera, e óleo s/duas camadas de preparação de gesso 
aplicadas sobre reboco (estuque) 

460 x 880 cm 
1495-1497 

Santa Maria delle Grazie, Milão 
 

A descoberta da perspetiva e a sua utilização constituem um modelo de representação, 

tal como refere Panofsky, assim sendo, a manifestação de uma modificação fundamental dos 

valores ocidentais coincide com o aparecimento do capitalismo. A perspetiva revela na obra o 

pensamento do autor, bem como as várias formas de poder utilizadas em pintura, ligando a 

arte com o poder e outras formas e tipos de poder, deste modo, a obra de Jorge Pinheiro é 

uma revelação do saber, pelo saber fazer e a revelação do saber que suporta o poder, sendo a 

representação em perspetiva mais do que uma apropriação/repetição de uma fórmula com 

sentido. 
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No século XXI, o centro de poder das representações de Jorge Pinheiro, onde se 

encontra a simetria e a frontalidade cultural e religiosa, convida o observador a fazer parte 

das expressões pictóricas
154

. As escolhas estéticas e racionais de Jorge Pinheiro revelam-se 

nas suas obras e são executadas de forma consciente, exemplo disso é a utilização da 

convergência das linhas de fuga da perspetiva central, para gerar um forte centro 

composicional na pintura. Deste modo, Isabel Tavares refere: 

“A perspetiva dá à História da Arte Ocidental um princípio teórico, um método 

que pela primeira vez é método sistemático e projetivo, aproximado do 

conhecimento matemático. Mas mais ainda como forma simbólica, marca a rutura 

com a visão aristotélica do mundo e expressa o conceito do infinito. O espaço 

estético tornou-se o espaço teórico, abstrato, subjetivo e aceitável. Foi uma 

conquista da representação, sobretudo na mais artificiosa das artes, a pintura, pois 

elevou-a na hierarquia das categorias das artes manuais e foi um marco na barra 

cronológica, refletindo a mudança histórica das mentalidades. Jorge Pinheiro 

apresenta-nos durante uma década, uma pintura feita da representação, em 

perspetiva rigorosa. Quer confrontar-nos com o modelo, manipulando épocas, 

enquadramentos e formas simbólicas que contribuíram para a rutura dos modelos 

esgotados e necessidade de mudança. A citação, da representação em perspectiva, 

revela o artista enquanto instrumento de vontade artística e esta como 

sentido/reflexo imanente da sua época, reflexiva.”
155

 

Na época do Renascimento a perspetiva ganhou grande ênfase, deste modo, Jorge 

Pinheiro fez uma reflexão e acabou por utilizar o mesmo método geométrico nas suas obras 

abstratas para garantir uma estrutura racional
156

. As composições do artista assentam na 

matéria, no misticismo e na memória, e encobrem a perspetiva que lhes dá vida, mostrando 

ao espetador aquilo que é hoje, e não o que foi outrora (um retorno ao passado). Ao observar 

uma obra finalizada o espetador depara-se com o que se julga ser a perfeição, contudo 

                                                             
154 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 128. 

155 Ibidem, p. 30. 

156 “(...) em termos de composição, quer em termos temáticos (...) a essência está aqui. Depois é uma questão de 

apuramento, de tomada de consciência desse desígnio. (...).”, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 

Jorge Pinheiro: 1961 – 2001, op. cit., p. 64. 
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desconhece “à priori” o que se esconde por de trás da mesma, e nem sempre se apercebe que 

implicitamente regressa a um tempo histórico
157

. 

 Nesta fase artística, o artista não só regressa, como referencia e coloca em questão a 

arte do passado, evidenciando toda a inovação dada pelas expressões artísticas modernas. A 

perspetiva é utilizada como representação de culturas, um padrão que se tornou inovador no 

campo da expressão pictórica existente no plano. O artista pretende que o espetador veja as 

suas obras não só a partir da pintura em si, mas também através do desenho que lhe dá vida, 

do que é representado e dos modelos estéticos. Deste modo, nas obras de Jorge Pinheiro as 

formas encontram-se pouco livres, e é percetível que por de trás destas encontra-se um 

processo de realização da obra e que lhe embeleza. Na década de noventa, as obras de Jorge 

Pinheiro são sujeitas a estudos prévios onde a perspetiva e o ponto de fuga central, são 

fulcrais para centrar as figuras e os cenários representados
158

, exemplo disso é a obra 

Porquê? (Fig. 131). 

 

Fig. 131 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?”, Óleo s/tela, 

130 x 162 cm 
1991 

Col. Leontina George 
 

Em Porquê? o autor solidifica e equilibra a composição através da geometria implícita 

do retângulo de suporte, considerando as medianas, as diagonais e o triângulo equilátero 

como elementos de coesão geométrica que condicionam e seguram a robustez das figuras 

representadas mais livremente, tal como se verifica no Estudo de Composição (Fig. 132) da 

                                                             
157 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 31. 

158 Ibidem, pp. 30 – 31. 



177 
 

obra. Neste estudo a perspetiva linear modela na perfeição as formas geométricas do 

pavimento onde se situa o volume arquitetónico e onde assentam as duas figuras cujo ponto 

de fuga principal coincide com o centro do retângulo. 

 

Fig. 132 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

62,5 x 75 cm 
1991 

Col. Particular 
 

Nas telas de noventa de Jorge Pinheiro a perspetiva é utilizada como um método de 

representação rigorosa, que auxilia na execução da pintura final, tal como acontece também 

nas obras da última fase figurativa do autor, nítido nas figuras e cenários
159

. 

 A visão do mundo tanto existe numa obra como num ser Humano, pois reflete a sua 

forma de estar no mundo, e por isso mesmo esta visão é existencial em Jorge Pinheiro, pois 

na temática de um quadro não podemos ver uma descrição do mundo natural, mas sim um 

estudo questionável e reflexivo. Assim sendo, a perspetiva é uma forma simbólica que se 

revela na pintura como um processo racional e passível, onde a posição objetiva é dada pelo 

processo subjetivo. 

 

 

 

                                                             
159 Ibidem, pp. 28 – 31. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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2.8. A série de Fibonacci na obra do pintor 

 

Jorge Pinheiro preocupava-se em evitar o acidental, o improviso e principalmente o 

supérfluo, deste modo, tomando como base a estrutura, a imagem descreve as transformações 

e as provocações do material que utiliza, pois a imagem desenvolve-se dentro de um corredor 

cultural. Neste contexto, Pedro Pousada refere o seguinte: 

“A imagem desenvolve-se dentro de um corredor cultural (a série de Fibonacci) 

mas apesar desse limite físico poder ser visualmente experimentado (apercebemo-

nos de uma comunicação programada dos elementos visuais básicos (linha, ponto 

e arco), i.e, eles agem em contiguidade dialética com uma malha, detetamos, 

também, equilíbrio e ordem) o que acontece nesse espaço fechado e condicionado 

é, contraditoriamente, um processo de livres escolhas.  

Mesmo dentro de uma teoria que regula o que o quadro pode ser, as operações 

combinatórias são incalculáveis. Essa abundância pode ser descrita como um 

prisioneiro que, consciente do seu confinamento, diferencia cada um dos seus 

movimentos de modo a que a novidade do gesto e a investigação das hipóteses 

que lhe restam emprestem outro sentido á sua dramática falta de espaço e ao seu 

dramático excesso de tempo.”
160

 

Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1972 (Fig. 133). 

 

Fig. 133 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Acrílico s/cartão 

61 x 76,5 cm 
1972 

Col. Particular 

                                                             
160 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., pp. 193 - 194. 
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Através dos elementos visuais básicos, como o ponto, linha e arco presentes nesta obra 

é possível verificar a utilização do retângulo de ouro. No possível estudo geométrico (Fig. 134) 

realizado para o pormenor da obra é considerado um quadrado que enquadra um círculo 

interrompido e que se encontra dividido a meio no lado inferior, onde a partir deste meio se 

traça uma linha oblíqua que vai tocar no ponto superior direito deste quadrado. Abrindo um 

compasso desde o ponto que divide a meio o lado inferior do quadrado até ao ponto superior 

direito do mesmo, e rodando-o até intersetar o ponto inferior direito do pormenor desta obra, 

obtém-se o designado retângulo de ouro. 

 

Fig. 134 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo de ouro  
no pormenor da obra “S/Título” de 1972 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Na geometria euclidiana o ponto é definido de acordo com a sua posição no espaço, 

não tem superfície nem volume, e simbolicamente torna-se o centro, o princípio ou o fim de 

todas as coisas, e é através da sua deslocação contínua num espaço plano que nascem as 

linhas retas, infinitas, ou os segmentos de reta. O ponto desenvolvendo-se no espaço e pode 

tornar-se num lado de um polígono, ou num eixo de um sólido, ou seja, torna-se o apoio 

determinante do traçado do círculo, ao mesmo tempo que a determinação da sua posição se 

obtém através da interseção de duas retas. Na origem ou vazio, o ponto é nesta circunstância 

revelador de equilíbrio e harmonia. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1972 (Fig. 

135). 
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Fig. 135 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Óleo s/tela 

78,5 x 78,5 cm 
1972 

Col. Particular 
 

As escolhas formais e cromáticas realizavam-se sem qualquer intencionalidade 

simbólica, no voluntário esquecimento dos valores pitagóricos atribuídos pelo abstracionismo 

europeu às figuras planas. Jorge Pinheiro, ao escolher como elementos de trabalho o Ponto a 

Linha e o Arco, defende a sua escolha dizendo que eles são os ”elementos de menor 

conotação possível”, quer na situação da imagem, quer na escrita. A sua nova etapa de 

trabalho procura fundir o desígnio de não-representação, com o rigor alcançado através de 

uma grelha modular condicionante e condutora da construção visual, pois toda a estrutura 

pressupõe uma grelha. Exemplo disso é a obra titulada S/Título de 1972 (Fig. 136). 

 

Fig. 136 - Jorge Pinheiro 
“S/Título”, Acrílico s/tela 

40 x 60 cm 
1972 

Col. António Drumond 
 

Em vez dos elementos dissemelhantes entre si da tradução abstrata europeia, o 

minimalismo insiste em utilizar grelhas modulares ou seriais dominadas por um paradigma 

formal de disposição não relacional que dão à obra coesão e identidade. Aqui já se regista um 

afastamento culturalista de Jorge Pinheiro, sendo que nos seus primeiros ensaios, quer o 

Ponto, quer a Linha, surgem sem determinação estruturada, sendo a escrita por eles assim 
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composta, uma construção intuitiva e empírica. Deste modo, no momento da serialização das 

imagens, a escolha de uma malha logarítmica como instrumento ordenador reconstitui a 

tradição das obras relacionais, embora sem lhes acrescentar valores literários. Por isso, Jorge 

Pinheiro estabelece uma produção onde deseja que não exista “nada antes, nada durante, nada 

depois”, pois a arte sistemática evita a questão da composição, onde as grelhas não revelam 

nada senão elas mesmas, não evoluem, não dão informações, libertam o artista da realização 

artística. Todavia, este tipo de arte pressupõe a ausência de qualquer desenvolvimento 

intuitivo pois “interdita a transgressão do sistema”.  

A solução construtiva de Jorge Pinheiro encontra-se em obras de 1970, cobrindo todas 

as resoluções formais e cromáticas necessárias à constituição de um quadro, sendo que, nas 

simples disposições horizontais (lineares), ou nas obras em que frequentemente cruzava essas 

linhas horizontais com as verticais, o pintor calculava apenas a evolução de uma forma no 

percurso que lhe estava destinado, como também a evolução da cor ao longo da mesma 

malha. As malhas rodavam sobre si, cruzavam-se e sobrepunham-se e as três cores primárias 

não só se sucediam, como ao cruzarem-se originavam as cores complementares e a 

combinação de ambas acabava por resultar na imagem final da obra, sempre de complexa 

resolução. Para Jorge Pinheiro o fazer do raciocínio sobre a automatização tecnológica era 

uma situação interessante face à encruzilhada das duas abstrações, europeia e americana. 

A malha que o pintor estabeleceu como sua é a que resulta da aplicação da Série de 

Fibonacci. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano do século XII, a quem se deve 

também a introdução dos algarismos árabes na Europa. A série de Fibonacci é umas das mais 

simples e fecundas no estudo da Natureza e no estabelecimento de relações numerais e sim-

bólicas, sequências de números inteiros. A sucessão de Fibonacci
161

 apresenta-se da seguinte 

forma: 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233, 377, 610, 987, 1597, … 

                                                             
161  “Uma sucessão numérica é um objecto matemático muito comum. Define-se como uma função de variável 

natural e pode ser pensada simplesmente como um conjunto de números devidamente ordenado, de forma que 

cada elemento fique indexado a um número natural ({1,2,3, …}). É pois uma apresentação sequencial de 

números. Por exemplo, 2, 4, 6, …, é uma sucessão (a sucessão de números pares), e ½, 1/3, ¼, … é outra 

sucessão (neste caso uma sucessão de números cada vez mais pequenos, que converge para zero).”, CRATO, 

Nuno, PEREIRA, Carlos e TIRAPICOS, Luís (3ª ed.), A Espiral Dourada. Coelhos de Fibonacci, Pentagramas, 

Cifras e outros Mistérios Matemáticos d’ O Código Da Vinci, Lisboa: Gradiva, 2006, p. 89. 
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Esta sucessão é caracterizada pelo facto de cada termo da sequência ser igual à soma 

dos dois termos anteriores. 

Se forem escolhidos três termos consecutivos verifica-se que o produto dos dois ter-

mos das extremidades (o primeiro e o terceiro), difere sempre uma unidade do termo do 

meio elevado ao quadrado. 

Por ultimo, à medida que os termos da sucessão de Fibonacci vão aumentado, a razão 

dos 2 últimos termos vai-se aproximando progressivamente do Número de Ouro 1,618, ou 

seja,  2/1 = 2 ; 3/2 = 1,5; 5/3 = 1,666; 8/5 =1,6; 13/8 = 1,625 , 21/13 = 1,615 e assim progres-

sivamente
162

. 

Esta opção cultural complexa da realidade visual é capaz de substituir o ilusionismo 

por uma estrutura também vibratória e capaz de ultrapassar o simples desmultiplicar de um 

elemento sobre um plano, contudo, Jorge Pinheiro insiste que a sua escolha deve-se à 

necessidade de encontrar uma regra matemática, por facilidade e comodidade. O pintor podia 

ter feito outra escolha, porém, não pretendia procurar empiricamente as proporções como 

fazia Mondrian. 

Em 1974, Jorge Pinheiro organizou a recolha criteriosa de uma série de quinze 

trabalhos desenvolvidos em projeto ao longo dos anos anteriores, sendo estes estritos e livres, 

pois limitam-se à aplicação da linha no contexto da malha fibonacciana que o pintor utiliza 

deixando de lado o estudo da cor e porque não pretendia preencher nenhum objetivo 

pedagógico. Deste modo, é acrescentado ao título desta série um significativo disjuntivo que 

introduz uma forte intenção de ironia crítica à peça. O que torna significativo este desvio do 

título descritivo para um campo carregado de conotações é o xadrez, ou seja, a malha cuja 

materialidade é nula e cuja visibilidade se reduz a uma convenção muito simples de 

alternâncias seriais entre quadrados negros e brancos
163

. Seguindo as regras rigorosas, a 

                                                             
162 “Facto interessante é a relação existente entre a sucessão de Fibonacci e o número de ouro. Os matemáticos 

demonstraram que os quocientes de dois termos consecutivos da sucessão de Fibonacci se aproximam do número 

de ouro: 

1/1 =1      2/1=2      3/2 =1,5      5/3=1,666…      8/5=1,6      13/5=1,625      etc.”, SANTOS, Carlos Pereira dos, 

NETO, João Pedro e SILVA, Jorge Nuno, Sucessão de Fibonacci + ‘Missing Square’, Lisboa, Edimpresa, 2007, 

pp. 29 – 30. 

163 “A “convicção de que depois da intervenção do autor era o espectador quem devia acrescentar sentido às 

regras” que levou Jorge Pinheiro a dizer “a regra (ou seja, a “démarche” de Pitágoras) podia ser avaliada pelo 
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variação é virtualmente infinita e também imprevisível, deste modo, o artista julga poder 

perceber o microcosmos de relações suspensas ou potenciais contidos na imagem do tabuleiro 

e das suas peças numa obra maior dentro das suas referências pictóricas.  

Jorge Pinheiro utiliza a série de Fibonacci como modelo para o desenvolvimento de 

uma malha abstrata infinitamente variável mas com uma perfeita coerência interna, tal como 

um trabalho de tapeçaria, de um tecer de pontos e de fios e de uma malha ou trama. Todavia, 

esta malha de Fibonacci não servia apenas para testemunho do que o rodeava, era quase uma 

aceitação de teses que consideravam a abstração um elitismo cultural. 

O Álbum Quinze Ensaios sobre um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel 

Duchamp, é o melhor resumo feito pelo pintor sobre o esforço da abstração estruturalista, e 

talvez o momento de mais intenso trabalho sobre as possibilidades da aplicação da série de 

Fibonacci e de síntese de pensamento. Este álbum funciona como uma espécie de 

fornecimento de códigos, de variantes, ou de fugas a um tema-base, estabelecendo uma 

espécie de manual de possibilidades. A primeira gravura deste álbum é a própria malha 

gerada pela progressão de Fibonacci e é essa malha que dá ao pintor uma consciência plena 

de utilização de uma grelha e de como toda a estrutura se deve organizar, para que haja uma 

noção do tipo de organização dos elementos e uma convicção de que aquilo que viesse a ser 

gerado em cada um dos desenhos seria aceite como Bom, Belo, ou Útil
164

. 

Quase todas as obras, desenhos ou pinturas são compostas da mesma maneira durante 

quase dez anos, porém, elas vão-se afastando gradualmente do ascetismo através da 

naturalização da cor, dos valores e dos ícones embrionários. Os Quinze Ensaios sobre um 

                                                                                                                                                                                             
acaso (ou seja, pela aleatoriedade introduzida na prática artística e crítica de Duchamp”. “Para Pitágoras o 

número é belo em si mesmo”, diz, “para Duchamp uma coisa é bela porque ele (ou cada um de nós, 

individualmente) quer que o seja” “, PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 30. 

164 “(...) o xadrez é um jogo que, por natureza tem a ver com o jogo das estruturas, tem a ver com a ocupação 

dos espaços por cada uma das peças e, daí, com a importância que o lugar lhes confere. “Com Marcel 

Duchamp”, porque Duchamp era um emérito jogador de xadrez e consciente do seu significado metafórico. 

Segundo as regras que eu definia previamente, aceitava o resultado sem discussão; aceitava portanto, que ele 

seria sempre Belo, no sentido de Bom, porque não havia, a priori, um conceito de beleza paradigmático que me 

levasse a modificar o que quer que fosse para atingir esse conceito. A partir daí, quase tudo o que compus, 

durante quase dez anos, foi assim composto.”, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro 

1961-2001, op. cit., p. 30. 
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Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp (Fig. 137) são realizados com 

autocolantes, pois para o artista era a forma mais simples de resolver este conjunto atomista, 

e não estrutural. Aqui existe o princípio de uma grelha de composição, mas não existe uma 

lógica na forma como estes elementos aparecem, nem existem relações numerais. Este 

trabalho surgiu na década de 70 e foi racionalizado segundo a série de Fibonacci. Deste 

modo, o autor realizou uma grande quantidade de trabalhos com material perecível, porém, 

concluiu que este material não era rigoroso o suficiente e decidiu experimentar a serigrafia. 

Contudo, também a serigrafia não era suficientemente rigorosa, o que fez com que o artista 

realizasse o trabalho em offset, pois era a melhor forma de adquirir rigor absoluto. Antes 

destes desenhos passarem para offset, foram redesenhados por um desenhador de artes 

gráficas. 

    

     

     

    

Fig. 137 - Jorge Pinheiro 
“Quinze Ensaios sobre um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”, 15 gravuras off-set 

50 x 35 cm 

1974 
Col. Particular, Porto 
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As fases da pintura figurativa das últimas décadas incorporam o saber das fases 

abstratas, sobretudo a produzida na década de 70, em que o pintor explorou o comportamento 

do plano e das formas geométricas simples nele contidas. Neste âmbito, Pedro Pousada 

refere: 

“O estruturalismo propõe-se clarificar a "trama inaparente de todas as 

instituições e produções culturais". Esse trabalho de elucidação abrange os 

elementos pertinentes que organizam e que fazem funcionar segundo um sistema 

coerente a realidade das coisas. Compreende, igualmente, as escolhas que 

fazemos, individualmente ou como grupo, a linguagem que utilizamos e as 

imagens que construímos e consumimos.  

É, em particular, na linguística estrutural, no estudo dos processos comunicativos, 

que Jorge Pinheiro vai buscar matéria que esclareça as causas e o modo como a 

imagem se transforma em sentido. Um sentido feito de ligações e oposições, 

baseado na negociação e no contexto e não um sentido estático, resolvido pela 

própria imagem.”
165

 

 

A visão de Jorge Pinheiro é descrita de forma racional, e o interlocutor é aquele que 

observa a imagem/pintura afastada do seu referente e que altera o seu código. Deste modo, 

verifica-se nas obras do artista a utilização do Ponto e da Linha, onde as contradições se 

encontram diminuídas entre o figurado e o cenário da pintura, e os conteúdos são nulos. 

Quando o código é mínimo o que se pretende transmitir é inteligível, contudo a semiótica do 

objeto fica comprometida
166

. 

Nos últimos trabalhos não-figurativos do artista reencontramos uma dimensão 

dialógica, ativada pelos títulos, como acontece por exemplo nas obras Mensagem inequívoca 

(Fig. 138) e Mensagem Inequívoca VI (Fig. 139): 

                                                             
165 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., pp. 194 - 195. 

166 Ibidem, p. 195. 
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Fig. 138 - Jorge Pinheiro 
“Mensagem inequívoca”, Acrílico s/tela 

120 x 190 cm 
1977 

Col. Caixa Geral de Depósitos 

 

 

Fig. 139 - Jorge Pinheiro 
“Mensagem inequívoca VI”, Acrílico s/tela 

100 x 160 cm 
1977 

Col. Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea, Porto 
 

Nas pinturas de Jorge Pinheiro realçam-se os esquemas matemáticos que deram corpo 

às suas pinturas, nomeadamente os estudos/desenhos de grande significado que comunicam 

de forma irónica, e quem nem sempre são percetíveis. Estas pinturas são realizadas de forma 

simples através de pouca variação de cores, e de fundos neutros e recatados onde a geometria 

linear e o cálculo logaritmo se encontram presentes. Deste modo, para saber ler uma pintura é 

necessário saber explica-la, e o título não deve ser o “escape/apoio” para uma melhor 

compreensão da obra
167

. 

 

 

 

                                                             
167 Ibidem, pp. 197 - 198. 
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CAPÍTULO 3 – Um caso de estudo: A GEOMETRIA EM “PORQUÊ?” 
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“Ninguém sabe porquê... (...) ” 

Jorge Pinheiro168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
168

 CASA-MUSEU TEIXEIRA LOPES, op. cit., p. 20. 
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3.1. “Porquê?” na vida e obra de Jorge Pinheiro 

 

A pintura Porquê? (Fig. 140) de Jorge Pinheiro não está encerrada e cristalizada no seu 

interior, mas antes na restituição de refigurações que as leituras permitem no âmbito da 

compreensão e do agir humanos, de acordo com as configurações ou composições intrínsecas à 

própria obra. O sentido não é apenas suscitado pela obra, mas sim pela dimensão sempre em 

aberto que qualquer leitura tem a possibilidade de construir. 

 

Fig. 140 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?”, Óleo s/tela, 

130 x 162 cm 
1991 

Col. Leontina George 

 

Porquê? (1991 – 1992), é o título contraditório de uma das obras de Jorge Pinheiro, não 

sendo fácil perceber o que é que este título questiona sendo difícil encontrar a resposta a ser 

dada. Talvez a questão surja de um desagrado o que vai ao encontro da imagem porque é dela 

que faz parte. A interrogação do título tem um causa e um efeito que deve ser descoberto e 

compreendido, pois caso contrário a pintura/título surge como desorganizada
169

. Deste modo, 

Pedro Pousada refere o seguinte: 

“Se a imagem é a interpelação, se a imagem e o título são a mesma coisa então 

ela mostra dúvidas em relação a sua capacidade para falar desse sentido desejado. 

A imagem não é, então, só o teatro desses mecanismos de representação como 

também é a ansiedade estrutural desses mecanismos. Mas a exigência dessa 

                                                             
169 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 211. 
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desmontagem crítica vem de fora, vem do texto. A imagem continuaria a 

disfarçar essa opacidade, a contar-nos as histórias que quiséssemos não fosse o 

título.”
170

 

O pintor pratica uma pintura que nos fala do homem e da sociedade, deste modo, a sua 

pintura por vezes é mecânica mas acima de tudo remete-nos para o problema cultural da 

representação, ou da “ideia” oposta à “forma”. Assim, o pintor parece cada vez mais 

confrontar-se criticamente com a realidade contraditória da própria história da pintura, mais 

precisamente da sua impossibilidade “fora da imagem”, no que se poderia questionar 

Porquê?, nome que intitula a tela mencionada para a seguinte reflexão:  

Porque é que a expressão perfeita de uma arte é tão imperfeita ao ponto de poder 

desaparecer num tempo que lhe parece adverso? 

 A resposta a esta questão centra-se no colapso da perfeição que nos mimetiza, logo, 

sabemo-nos acompanhar de imagens, contudo, isso não nos salva da descontinuidade, pois a 

pintura é descontinuidade pura. 

 Segundo Isabel Tavares: 

“Em 1993, Jorge Pinheiro iniciou um novo ciclo de exposições: Uma pintura para 

uma exposição. A tela “Porquê?” (Março de 1991 a 2 de Fevereiro de 1992) foi a 

primeira obra dessa fase. Exibida em 93, na Cooperativa Árvore, no Porto, viria 

depois, para a Casa da Cerca, em Almada. A obra acabada é vista como um todo, 

numa dimensão de conjunto, o quadro com os 53 estudos preparatórios: 12 de 

composição, 7 de cabeças, 11 de mãos, 21 de homem e mulher e 2 de pedestais. 

(…).”
171

 

Não nos podemos esquecer que a dada altura Jorge Pinheiro trabalha bastante o 

desenho, com muita frequência sobre o estirador do seu atelier, conforme testemunha Pedro 

Pousada em entrevista ao pintor
172

. 

                                                             
170

 Ibidem. 

171 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 12. 

172 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, Anexo1, op.cit., pp. 2 - 9. 
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 Apesar do título da obra Porquê? ser contraditória, a única retórica possível perante a 

pintura era o silêncio absoluto, por isso mesmo o pintor colocou na sala diante do quadro uma 

cadeira, convidando o observador a contemplar a obra, e uma estante de música com um 

pequeno texto sincopado na sua apresentação gráfica, não sendo totalmente um poema, mas o 

pintor achou que essa divisão o distinguia do texto simples e puro. O texto dizia então: 

 «Ninguém sabe porquê… Será o ato de criação a busca do/de um absoluto? Um 

absoluto divindade? Entidade autónoma que, existindo por si mesma, seja indivisível e 

prescinda, por isso, da metalinguagem? Mas um absoluto imanente? Porém, talvez a criação 

arrisque um absoluto transcendental e nos jogue no abismo que leva ao sublime, onde o 

tempo é inquietação e o espaço infinito lugar do Nada. E aí, com a consciência de “estar-no-

mundo” contemplamos, solitários, a nossa finitude. Mas ninguém sabe porquê».173 

Jorge Pinheiro volta a utilizar este método em 2002 na Exposição Antológica no Centro 

de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (CAMJAP). Na exposição a Casa da Cerca 

encontram-se as pinturas e os estudos preparatórios das mesmas organizadas por categorias
174

.  

O pintor não necessitou de muito tempo para realizar esta pintura, já os estudos, registam 

a passagem dos dias, sendo que duraram muito tempo
175

. A obra é vista como uma construção 

desde os esboços aos desenhos e, por fim, à pintura final, revelando-se um longo percurso 

                                                             
173 CASA-MUSEU TEIXEIRA LOPES, op. cit., p. 20. 

174 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 12. 

175 “(...) É pertinente pensar que Leonardo não necessita dos desenhos preparatórios todos que fez para chegar à 

versão final de “A Virgem dos Rochedos”, por exemplo. Mas também é legítimo assumir que seria lógico que 

Caravaggio poderia ter feito desenhos para as pinturas dele e nunca os fez. Eu penso que essa atitude do Jorge 

Pinheiro é uma questão de procura de uma harmonia que é mais universal, que requer tempo e que, em última 

instância, faz com que concluir um quadro seja contradição. Penso que o movimento que tudo tem e a infinitude 

ou o inacabado que todas as coisas são, são dois aspetos muito difíceis de conciliar para os pintores que, desde 

sempre, se debateram com esta procura da harmonia entre o mundo das coisas visíveis e invisíveis e o homem, 

entre o universo e o homem.”, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro 1961-2001, op. cit., 

p. 55. 
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transmissor, um método prolongado do fazer. A obra Porquê?, vista como acabada, esconde o 

processo de produção que o artista pretende revelar e valorizar
176

. 

A obra Porquê? é vista como projeção de um sentido, como sobrevalorização de meios 

em detrimento de fins, onde o ausente supera o presente e onde o lento processo de construção 

contribui para a representatividade do processo face ao produto final. Neste contexto, Isabel 

Tavares refere o seguinte: 

“(…) todo o processo criativo que conduziu à pintura, o autor revela-se também, 

acompanhante das tendências internacionais, ao valorizar o lado processual e 

reflexivo do objeto plástico. O todo agregado e reunido em espaço próprio, tece 

uma rede relacional de referentes e tende do objeto plástico para o objeto teórico, 

numa clara intencionalidade e necessidade de legitimação da arte, pela Disciplina 

Programática do Desenho.”
177

 

O artista tenciona aproximar os seus estudos com o objeto definitivo, pois os estudos são 

meios e princípios racionais de trabalho, onde a pintura não só impõe essa vontade, como 

expõe uma posição crítica face ao que se tem feito a nível artístico nacional e internacional. 

A pintura Porquê? é suportada não por belas palavras mas pela praxis, pois os muitos 

estudos preparatórios deram-lhe essa sustentação, estudos esses que são experimentados, 

trabalhados e reformulados e que mostram a competência do artista. A pintura é feita para ser 

contemplada e esta contemplação é reforçada através da contemplação do desenho. Tanto o 

tempo de realização dos estudos como da pintura finalizada é incerto, mas em todos eles é-lhes 

colocada a data e a assinatura do artista
178

. Os estudos funcionam como antecedentes da 

pintura, meios que funcionam como focos para se chegar a esta. O artista considera que os 

estudos preparatórios são escritas prévias, formas de habituação às personagens que pinta. Na 

oposição crítica, Jorge Pinheiro aceita a assimilação estética da justificação documental do 

objeto plástico e ao expor a pintura acompanhada do processo de construção, faz com que o 

                                                             
176 “(...) Não é só o tempo que eu demoro entre um quadro e outro. É o tempo que eu demoro a fazer nascer um 

quadro. Eu não necessito de nove ou dez meses para o começar e depois para o acabar. Porque frequentemente o 

seu discurso incomoda-me. (...).”, Ibidem, p. 54. 

177 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 13. 

178 Ibidem, p. 15. 
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olhar do espectador e observador percorra a obra como uma viagem, a fim de valorizar 

posteriormente o produto final. A pintura Porquê? não só representa uma temática, como 

mostra o processo como uma outra temática, onde os estudos são valorizados e historicamente 

reconhecidos, prestigiados e contemplados.  

O pintor sempre se recusou em visitar exposições, inclusive as suas próprias exposições, 

sendo que o artista enviava convites para as inaugurações, mas no fim destes convites escrevia 

uma nota dizendo que não estaria presente. Para o artista ir a uma exposição era para 

contemplar um objeto e não para falar sobre ele, deste modo, preferia ausentar-se das 

exposições. Porém, o pintor esteve presente na exposição Retórica do Indizível na Casa da 

Cerca, onde a pintura Porquê? estava exposta, pois quem estava à frente daquele espaço era 

Rogério Ribeiro, amigo do pintor, e como tal, Jorge Pinheiro não conseguiu dizer “não” à sua 

presença. 

Jorge Pinheiro ultrapassa o nível do visível e do vivido, do dizível, e inscreve esses 

elementos no nível do indizível, como explicitamente refere numa das suas últimas obras, 

nomeadamente a tela Porquê?, o culminar ferido de toda a série de casais que desde os anos 60 

compunha nas suas obras, em simulações humoradas de retratos à la minute. Em Porquê? o 

diálogo é interrompido, os olhares descoincidem na figuração de uma impossibilidade, assim 

sendo, o título não substantiva a imagem, e a enunciação e o enunciado confundem-se na 

mesma e única interrogação. Aqui tocam-se os lados de dois espelhos, o clássico e o 

romântico, que dominam o caleidoscópio do pintor, sendo que o espelho do moderno os toca a 

ambos, e é também aqui que se resolve a questão semântica e se coloca a questão estilística. 

Ao tempo clássico que o pintor imprime às suas imagens, acresce a vertigem romântica dos 

sentimentos que delas emanam, deste modo, a relação entre os dois universos cruza-se e 

sobrepõem-se de tal modo que é difícil separar o que pertence a cada uma das faces de uma 

moeda onde cada ícone perde a sua original unidade e articula com a valia alheia, formando 

um novo símbolo. Assim sendo, o artista retoma uma receita medieval do primeiro 

Renascimento, capaz de significar uma extensão narrativa da exposição da ideia.  

Na obra de Jorge Pinheiro, é inútil referir a construção compósita, ecletismo ou 

heterogeneidade, pois na verdade o pintor utiliza um arriscado jogo de linguagem a que o 

maneirismo dava sentido estilístico e comportamental. O pintor julga poder explicar Porquê? 

através de um sentimento de retorno de sensibilidade e deriva de sentidos, uma espécie de 

existencialismo, caldeado ao longo da sua vida por outras influências, que volta a ter uma 
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enorme preponderância no seu pensamento e que se reflete nesta obra de forma involuntária. O 

pintor sempre combateu ao longo da sua vida o simbolismo, a metafísica e o irracional, porém, 

eles habitam agora na sua pintura. 

Foi com a produção da tela Porquê? que Jorge Pinheiro iniciou a fase da Nova 

Figuração, não através da reprodução da natureza mas sim de uma matriz de 

pensamentos/valores, pois durante vários séculos da história uma obra era vista como um 

objeto plástico passível de ser modificado. O artista utiliza a perspetiva nas suas obras porque é 

uma forma de dar a conhecer ao espetador a sua “linha de raciocínio”, bem como o poder e o 

simbolismo das formas existentes
179

. 

Pintada entre Março de 1991 e Fevereiro de 1992, a obra Porquê evidencia a minúcia 

da datação, direta ou indiretamente, constituindo uma primeira abordagem ao ideal da 

intemporalidade, ou seja, a de uma obra lenta correspondente a um ano de trabalho. Nesta 

pintura, o ponto de fuga localiza-se ao centro, denominado como “poder” pois toda a 

expressão plástica é resolvida em função deste, como acontece com as mãos do homem que 

se encontram sobrepostas em cima dos seus joelhos
180

.  

Jorge Pinheiro participou no mural coletivo de Belém logo após a Revolução do 25 de 

Abril e teve sempre grande empenho social e político com militância assumida. Todavia, no 

que toca aos métodos de expressão, o artista contrapôs o passado com o presente, pois um 

encontra-se ”desfasado” do outro a nível temporal. O artista coloca nas suas obras a sua visão 

do mundo, não em forma de descrição, mas sim em forma de um tema, de uma reflexão e 

questão. 

 

 

 

 

 

                                                             
179 Ibidem, p. 28. 

180 Ibidem, pp. 28 – 30. 
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3.2. Aspetos semânticos e estruturais 

 

A visão trágica de Jorge Pinheiro irá entrosar-se com um outro programa, uma retorna na 

forma e no pensamento. A estrutura composicional dominante da obra de Jorge Pinheiro é algo 

que, centrando-se no mais radical materialismo, esconde um insuspeito misticismo, fabricado 

na memória coletiva. 

A obra Porquê? insere-se ao mesmo tempo numa certa crise do contexto artístico con-

temporâneo, também referido por Gonçalo Gouveia, “que põe em causa toda a sua estrutura, 

por via da radicalidade das transformações que afetaram todos os níveis da vivência huma-

na, nos últimos decénios. Mais do que uma crise cultural, vivemos uma crise civilizacional 

sem precedentes, na medida em que, admitindo uma contaminação global, se torna difícil 

vislumbrar os contornos, tanto dos seus limites como dos territórios culturais que lhe possam 

ser exteriores. Os abalos ao nível das artes visuais, na segunda metade do século vinte, são 

vistos hoje, predominantemente, ainda sob a influência do debate da pós-modernidade, e, 

inevitavelmente, do questionamento do moderno, na complexidade de significados que acar-

reta a consideração desse entendimento, como já discutimos” 
181

. 

A obra Porquê? contém um grande simbolismo, e tanto a sua expressão como a sua 

superfície tornam as imagens facilmente compreensíveis, contudo este entendimento não é 

realizado através daquilo que a pintura nos mostra, pois as interpretações visuais e de 

linguagem nem sempre são iguais entre os espetadores
182

.  

A visão trágica de Jorge Pinheiro irá entrosar-se com um outro programa, uma retorna 

na forma e no pensamento. Efetivamente, é natural que haja nesta pintura uma busca da 

imagem, a Imagem-Veículo, ou a verdade desprendida da intenção residindo na imagem, algo 

que interessa mais a Jorge Pinheiro, que o “apogeu” da arte da pintura. Deste modo, se 

caracteriza a faceta mais recente da trajetória figurativa de Jorge Pinheiro, que se referencia 

                                                             
181 GOUVEIA, Gonçalo, A Existência do Geómetra – Epistemologia, Fundamentação e Pedagogia de uma 

Geometria Descritiva para o Ensino Artístico Universitário, Tese de Doutoramento, ramo de estudos de arte 

(especialidade de educação estética), Universidade da Madeira, 2005, pp.228-229. 

182 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 200. 
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através da tela Porquê?, uma obra emblemática não apenas no seu título, mas em toda a sua 

estrutura. 

Em Porquê?, existe uma evidente nostalgia da imagem, esta enquanto ser sem definição é 

mais do que uma figura primordial. Esta imagem não é um princípio para todas as coisas, mas 

sim todas as coisas no seu e qualquer tempo. O corpo desta imagem não tem medida, não é 

semelhante à construção da divindade, pois esta habita o mundo, e é a síntese das suas partes 

infinitamente pequenas ou grandes. Cada gesto nesta pintura é uma premonição, uma profecia 

e um pressentimento do regresso, sem desejo e intenção dessa imagem e por isso mesmo, em 

Porquê?, a imagem pode surgir sem qualquer ponto e momento, pois é o espaço de um 

pressentimento imposto e inelutável e está sujeito à possibilidade de uma aparição, onde nele 

se promete a imagem original. A imagem vem sempre depois de uma resposta, é um corpo e 

um veículo que permite uma resposta qualquer e é ela que nos permite formular a pergunta e 

falar de Deus, do Céu e da Terra
183

. 

 A imagem em Porquê? é constituída por um conjunto de elementos que permite pensar 

todas as palavras ditas, é a realidade não-incorpórea que conduz a possibilidade de 

corporalizar a escrita e o pensamento, sobre o Mito e o Sagrado, sobre Deus e o Mundo, e 

sobre a Criação e os Corpos. A imagem é o que resta depois de tudo o resto que é visível, 

pensado, questionado, refletido, destruído e reconstruído e esta não depende da crença, mas a 

existência da crença é a prova de que existem imagens. À imagem da obra Porquê? pode-se 

atribuir ambiguidade e interdependência enquanto mediação, um sem-corpo, porém não-

corpóreo nem incorpóreo, pois à imagem não lhe cabe um corpo nem a não-corporalidade 

divina, dado esta ser o veículo que essas entidades conduzem. Apesar de sentirmos o corpo, 

não o vemos, porém, sabemos que ele existe porque existimos, porque temos a certeza que 

existem coisas, assim sendo, a imagem está para lá do visível que permanece, ou seja, que está 

para lá do criado e apagado. Aqui não existe uma imagem originária, uma fonte primordial, 

todavia, a essência da imagem pode confundir-se com o primeiro momento, pois a imagem é o 

                                                             
183 “Há uma inversão no movimento da Imagem por comparação com o movimento de Deus: se Deus enche Céu e 

Terra, a Imagem é enchida (definida, configurada) pelo Céu, pela Terra e por Deus. O facto de pensarmos nestas 

identidades e conceitos é a prova e o terreno das imagens, mas sobretudo da Imagem. Há algo na Imagem que 

ultrapassa a fisicalidade das criações humanas e se dissocia da não-corporalidade de Deus. Mais certo é vermos a 

Imagem como coisa esquiva, um corpo não visível e ao mesmo tempo a própria materialização (incarnação) do 

Mundo. A Imagem é a hipótese daquilo que permanece mesmo desaparecendo.”, VIDAL, Carlos, op. cit., p. 9. 
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veículo que permite pensar a existência ou a inexistência de um primeiro momento. Não é o 

Mundo que é visível através desta imagem, pelo contrário, esta imagem é que é visível pela 

existência do Mundo, porque a imagem é o veículo do pensar, do que vemos, e do cremos.  

Jorge Pinheiro pratica uma pintura que nos fala do homem e da sociedade na pintura, 

por isso a sua pintura remete-nos para o problema cultural da representação, ou da ideia oposta 

à forma. O ideal grego tem uma dimensão antimatérica, anti naturalista e anti visual, por isso o 

pintor expõe uma retórica do indizível distinta da dita predeterminação da forma. Portanto, a 

forma não evoca nenhuma reação particular, pois ela é uma aproximação à imagem em 

Porquê?, ao subterrâneo que, na forma, é a evocação nostálgica da imagem. O pintor não crê 

que o regresso a uma idealização da pintura possa bastar, pois a arte não subsiste 

indefinidamente alheia ao tempo e não se subsistirá apenas se confirmar o tempo numa histeria 

do presente que mais não é do que uma cumplicidade com o capitalismo.  

Como resposta a Porquê?, começam a existir alguns desvios nas obras do pintor, pois 

nesta tela surgem duas figuras, uma feminina e outra masculina, de olhar sem tempo ou 

espaço, que parecem sentar-se sobre uma base tumular. Trabalhadas segundo moldes 

poussinescos
184

, desde os mantos às posturas retóricas, pode-se pensar que nesta pintura 

poderíamos encontrar aquilo a que o pintor francês Nicolas Poussin inscreveu no túmulo da 

sua célebre tela Et in Arcadia ego (Fig. 141), título e inscrição que Panofsky demonstrou 

significar que a morte existia até na Arcádia. 

 

Fig. 141 - Nicolas Poussin 
“Et in Arcadia ego”, Óleo s/tela 

87 × 120 cm 
1637-1638 

Museu do Louvre, França 

                                                             
184 “(...) «a forma de uma coisa é dependente da sua operação ou finalidade: algumas provocam o riso, o terror, e 

assim são as formas» (...).”, Ibidem, p. 14. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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A adesão de Jorge Pinheiro ao estruturalismo é original e subsequente à primeira fase 

caracterizada pela presença do sujeito, sendo este uma realidade psicológica, histórica, social, 

geográfica, existencial, humana e trágica. A partir daqui o pintor começa a colocar o problema 

da imagem, em figuras de cromatismos terrosos que se postam paralisadas em todo o campo do 

quadro, que, em alguns casos é quase integralmente preenchido por estes corpos vagos, 

inexpressivos, geometricamente recortados e hieraticamente fixos, oferecendo ao espectador a 

sua teatralidade muda. Estas figuras são arquetípicas, e nota-se uma dor solitária que vê para 

além de qualquer tempo histórico. Estas hipóteses de imagens serão a demanda dessa imagem 

como fonte e veículo do sem-nome de todos os seres. 

As personagens que “não” se movem em Porquê?, movem-se na procura da condição 

humana e da realidade, contudo, apesar dos pressentimentos dessa Imagem-Veículo, o Ser-

Imagem são arquétipos de uma solidão inapresentável e universal, são retratos de um país 

apagado. A nostalgia da imagem manifesta-se nos rostos que fogem do particular para 

afirmarem uma sombra mais geral. Neste âmbito, Pedro Pousada refere: 

“Se por um lado, as imagens excedem o olhar que as socializa e, desse modo, 

escapam ao enfraquecimento que todo o discurso, porque é epocal e historicamente 

condicionado, produz por outro lado é esse olhar que faz as imagens, isto é, de um 

modo paradoxal nenhum produto artístico pode iludir-se do facto de que para poder 

usar essa atribuição têm que coexistir com o produto literário que o nomeia.”
185 

 Nas obras abstratas de Jorge Pinheiro realça-se o significado e o inesperado, bem como 

a existência da linguagem textual, contudo, estas imagens não explicam o princípio aplicado à 

expressão pictórica pois não descrevem a sua história. Não é fácil interpretar a obra Porquê? 

devido à representação teatral que parece ocultar o seu significado
186

. 

A obra Porquê? de Jorge Pinheiro determina a atividade da linguagem e do método de 

análise da expressão pictórica, pois a pintura contém a marca do autor tanto a nível técnico 

como estético, passível de ser percecionado pelo observador através dos sentidos e do aspeto 

cultural e social que a representação acarreta, e por isso o espectador é capaz de a definir como 

uma produção artística vantajosa. 

                                                             
185 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 97. 

186 Ibidem, pp. 97 – 98. 
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Para além do caráter institucional e ideológico de Porquê?, nomeadamente o que 

representa, que estatuto possui, entre outros, ao recetor importa aquilo que lhe é sugerido pela 

síntese entre a dimensão simbólica desta pintura e o modo como ela simboliza a sua vida e a 

sua realidade. Esta construção preconcebida de Porquê? é um ato livre de qualquer perceção 

consciente e a simbolização desta pintura intensifica ainda mais a ficção que produz a 

atividade da mesma
187

.  

Na pintura de Jorge Pinheiro um símbolo determina-se através do debate entre o que é 

estabelecido ou não, ou seja, entre a linguagem e o conceito da representação, pois a imagem 

pode conter inúmeros significados. As diferenças entre a linguagem textual e a imagem 

determinam dois níveis de autenticidade, de raciocínio e de estruturação da realidade, que são 

eles os seguintes: em primeiro lugar, um nível logocêntrico, continuo e organizado por 

categorias, cuja prioridade é o interior e o que é alusivo a si mesmo é “supérfluo e acessório”; 

em segundo lugar, um nível que ocorre da combinação forma/conteúdo
188

. 

Existe uma ontologia na imagem, nomeadamente o que concerne ao saber interligar 

uma designação com a sua própria realização, todavia, a dualidade entre a comunicação e a 

representação é feita através de um raciocínio fundamentado que pode ser desprezado por 

assentar na justaposição e na incerteza da firmeza e do plano da superfície. Para que uma 

imagem não se encubra a ela mesma é necessário que a linguagem seja coerente, pois quando 

uma imagem é narrada deve assentar numa história, ou seja, em acontecimentos que devem ser 

representados de forma coesiva e cuidadosa no que toca aos elementos que a compõem
189

. 

A imagem em Porquê? estrutura toda a representação, nomeadamente a figuração e o 

cenário (forma/fundo), deste modo, e mesmo não sendo percetível a linguagem que deu vida a 

toda a expressão pictórica, todos os elementos pintados falam por si e auxiliam o espetador a 

interpretar a obra
190

. Esta pintura encontra-se emoldurada havendo uma “distância” entre o 

representado e o observado, para que o espetador possa interpretar a imagem como um todo e 

não como elementos isolados. Deste modo, a cena representada em Porquê? não deve ser vista 

como uma acumulação de elementos (figuras e cenários) de difícil explicação, nem como uma 

                                                             
187 Ibidem, pp. 101 - 102. 

188
 Ibidem, p. 103. 

189 Ibidem. 

190 Ibidem, pp. 104 – 105. 
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cena isolada apesar do olhar do espetador ser direcionado para o centro da obra
191

. Deste 

modo, Pedro Pousada refere o seguinte: 

“Ao se disciplinar o modo como a cena se exibe estabelece-se um maior controle 

sobre o que vai dominar a atenção do espectador, intensifica-se a ilusão de que a 

natureza possui uma história e que essa conjuntura desconexa de fenômenos pode 

ser narrada, seriada e que, inclusivamente, possui a capacidade de contar a sua 

própria história.  

A dramatização do ícone significa que ele não é apenas aquilo que designa mas o 

lugar apropriado a que essa coisa seja designada. Para que esse esforço dramático 

ocorra é necessário monopolizar o plano e restringir a disponibilidade peripatética 

do olhar. Na representação logocêntrica expulsa-se a própria natureza da 

imagem.”
192

 

A obra Porquê? não demonstra os seus recursos de representação, e a imagem encobre 

o modo como se autorrepresenta apesar da expressão/figuração/objeto e do 

conteúdo/cenário/fundo se relacionarem. A pintura não deve ser somente identificada através 

da sua simbologia, pois o signo para além de divergir da veracidade contém uma função. Nesta 

pintura não só se verifica uma comunicação não textual, como uma simbologia, um signo, um 

significado e um significante que podem não ser reconhecidas numa primeira abordagem 

visual. O autor pretende que a pintura seja uma espécie de atividade lúdica, onde o espetador 

pode interagir/comunicar com o que se encontra na representação, ou até mesmo por de trás 

dela de forma indireta, e tudo isso é possível graças à plasticidade da obra, à superfície plana, 

às figuras e aos cenários, à luminosidade, entre outros elementos e fatores que nos permitem 

“entrar na obra”
 193

. 

Em Porquê? a imagem não se encontra estruturada por uma lógica, o que acaba por 

complicar a leitura da obra, pois o observador tenta encontrar símbolos e “pontos comuns” 

com experienciais visuais e/ou físicas já vividas, apesar de existir um continuum percetivo e 

                                                             
191 “(...) é pelo facto de a Imagem se afastar, irredutivelmente, e pelo modo como faz de qualquer das suas 

possíveis manifestações, que o trabalho da Pintura não pode deixar de ser um trabalho de nostalgia. (...).”, 

VIDAL, Carlos, op. cit., p. 7. 

192 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., pp. 105 – 106. 

193 Ibidem, pp. 105 – 107.  
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um descontinuum figurativo porque a linguagem textual é organizada de forma racional,  

cultural e universal, e como tal deve ser interiorizada e restaurada de forma consensual pelos 

espetadores. O campo da visualidade não é sólido o suficiente para que a clareza não assuma o 

comando da obra, deste modo, a imagem é indeterminada porque foge aos itens estabelecidos, 

existindo aqui uma quebra entre o visual e o legível, o que faz com que o espetador centre a 

sua atenção na interpretação da obra e não na forma como esta é representada a nível 

plástico/pictórico
194

. Neste contexto, Pedro Pousada refere: 

“Este conflito entre o que se vê como opaco (a imagem) e o que se lê como 

desvanescente, imediato e claro, confere a grandeza escrita um carácter de verdade 

(possível, propositiva, plausível) que a grandeza pictórica não consegue integrar no 

seu processo de autorrepresentação. Porquê? Talvez porque o signo icónico não 

pode excluir como seu interpretante a escrita sendo que o inverso não se verifica; a 

imagem, por si só, não consegue abranger o particular e o universal não consegue 

dizer-nos onde é que um interfere e influencia o outro. (…).”
195

 

Para alguns espetadores torna-se difícil compreender a imagem da obra Porquê? pois 

esta assenta numa sequência e numa modificação, tendo em conta o estudo que o autor fez da 

pintura no que respeita à simbologia e às figuras inexistentes. A linguagem verbal da obra 

contém valências e significados que ultrapassam os significados, pois estes necessitam de um 

signo para serem observados
196

. Assim sendo a imagem é atual, é capaz de controlar o que 

pode ser observado, e é considerada como algo que existe para lá do aspeto físico, e expressa 

                                                             
194 Ibidem, pp. 108 – 110. 

195 Ibidem, pp. 110 – 111. 

196 “Il n’y a ni un ni multiple», dirá Deleuze, e a Imagem será assim um corpo para essa impossibilidade – 

impossibilidade de ter corpo. A Imagem está presente mas não é real. Contudo, através dela tudo se torna real. 

Para tal ela existe afastando-se duplamente: de deus e dos homens, do mundo de deus e do mundo dos homens. 

Porque a Imagem, como uma representação a coincidir para si mesma, é uma aproximação sem intenção à 

Verdade. Segundo Massimo Cacciari, a partir de Walter Benjamin, «a verdade é a morte da intenção, sem 

relacionalidade; a relação intencional não compreende “o dar-se peculiar da verdade, um dá-se a que se subtrai 

todo o género de intencionalidade”; assim, as formas da conexão são de todo distintas das formas da verdade» 

(...).”, VIDAL, Carlos, op. cit., p. 10. 
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uma condição de controlo que a arte moderna procurou alterar
197

. Neste âmbito Pedro Pousada 

refere o seguinte: 

“Como o aponta Maria Augusta Babo, a propósito da pintura "Porquê", estas 

imagens estão fora do tempo porque chamam a si a longa história da 

representação.  

São discursos que citam uma experiência comum e comprovada de manipulação do 

visível.”
198

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
197 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 202. 

198 Ibidem, p. 202. 
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3.3.      O centro e a figuração 

 

“Na tela “Porquê?” o ponto de fuga é central e neste centro encontra-se o vazio, nada é 

colocado nele, mas as mãos da figura masculina, uma sobreposta sobre a outra e ambas 

sobre os joelhos, são dele aproximadas e por ele significadas. O vazio percecionado 

significa o infinito, dado pelo ponto de fuga central. Em “Porquê?”, o afastamento entre o 

objeto artístico e o mundo da sua época é aparente, o afastamento do artista da sociedade 

não é uma realidade, ainda que não se mostre em inaugurações. (…)”
199 

Tendo por base a citação referida por Isabel Tavares, o pintor regressa à “prisão” das 

formas e mostra o mecanismo estético que ultrapassa a aplicação de métodos, explicando que o 

valor espacial da obra, o valor aurático do modelo que adquiriu estatuto, gera estímulo para o 

sentido da realização de Porquê?. Exemplo disso é o Estudo de Composição (Fig. 142). 

 

Fig. 142 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite e tinta-da-china s/papel vegetal 

67,5 × 75 cm 

1991 
Col. Particular 

 
 
 
 

                                                             
199 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 29. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Neste Estudo de Composição é possível verificar a utilização do retângulo √2, exemplo 

disso é o possível estudo geométrico (Fig. 143) realizado para o pormenor do estudo: 

 

Fig. 143 - Possível estudo geométrico da aplicação do retângulo √2 
no “Estudo de Composição” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

No possível estudo geométrico realizado para o pormenor do Estudo de Composição é 

considerado um quadrado que enquadra um quarto da circunferência que se encontra no plano 

frontal. Pelo meio deste quadrado é traçada uma linha desde o seu ponto superior esquerdo até 

ao seu ponto inferior direito, dando origem a dois triângulos retângulos. Assim sendo, abrindo 

um compasso desde o ponto superior esquerdo até ao ponto inferior direito do quadrado, traça-

se uma linha curva (que passa pela cara do homem, nomeadamente pelo nariz do mesmo, 

definindo a sua posição) até ao ponto inferior esquerdo da obra, originando o retângulo √2. 

Na obra Porquê? as linhas diagonais determinam o centro do plano da superfície, bem 

como o poder da mensagem visual da pintura, dada através das figuração próxima e do cenário 

longínquo. No século XXI, para interpretar uma obra era necessário realizar uma “leitura da 

superfície” cujo centro transmitia a mensagem. Em Porquê? o centro é utilizado para realçar 

um determinado elemento, uma mensagem e um simbolismo
200

, como tal, para Jorge Pinheiro 

                                                             
200 “(...) Clement Greenberg antes pugnava por uma pintura «aberta», por uma inevitável opticalidade 

transversal e operativa desde a noção de limiar. De certo modo, Jorge Pinheiro abre esta janela (...).”, VIDAL, 

Carlos, op. cit., p. 11. 
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importa alcançar o observador, convidando-o a entrar na obra e a relacionar-se com a 

centralidade da mesma, bem como entende-la
201

. 

Em Porquê? verificamos que as duas figuras, uma em frente da outra, não se encontram 

numa posição central, mas não deixam de ser a chave de toda a cena, pois esta é apenas 

composta por estas duas figuras e por uma terceira que é o cão que se encontra aos pés da 

mulher. Contudo, as figuras aproximam-se umas das outras como se existisse uma espécie de 

íman, pois a representação enquadra-se numa associação de forma/fundo. O ponto de fuga que 

coincide com o ponto de interseção das duas diagonais do retângulo de suporte colocado no 

centro do plano da superfície, explica como toda a expressão pictórica é influenciada por tudo 

o que é representado. Toda a representação se encontra inserida numa rigorosa geometria do 

plano da superfície, onde o princípio gestáltico da simplicidade é empregue quando a 

estabilidade do centro é compreendida pelo observador
202

. 

Antes da obra Porquê? ter sido iniciada, o artista realizou vários estudos onde repartiu o 

plano da superfície e a organizou em redes e/ou malhas, apontando cálculos matemáticos para 

que todos os elementos e figuras fossem representados de forma precisa e agissem em 

conformidade com o centro da obra. Através da expressão pictórica é possível apreender o 

significado da mesma mas de uma forma muito precoce, pois a organização das figuras e do 

cenário permitem que o espetador tire elações pouco precisas. Tanto a simetria espacial como a 

representação frontal associada à cultura assumem-se nesta pintura, e ambas revelam-se 

através do centro da obra, onde as figuras em volta deste questionam e mostram um olhar 

melancólico sobre uma realidade distante
203

. 

Para além de Porquê?, existem mais exemplos de obras do artista onde o centro se 

evidencia, como é o caso da obra O Banquete (Fig. 144). 

                                                             
201

 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., pp. 109 - 110. 

202 Ibidem, p. 110. 

203 Ibidem, p. 112. 
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Fig. 144 - Jorge Pinheiro 
“O Banquete”, Óleo s/ tela 

1,95 x 2,68 m 
2008 – 2009 

Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna (CAM) 
 

No possível estudo geométrico efetuado para a obra O Banquete (Fig. 145), verifica-se 

que toda a cena se insere dentro de um retângulo e este está dividido pelas suas diagonais 

internas e por uma linha vertical e horizontal que o divide em duas partes iguais, sendo que, 

quando todas estas linhas se cruzam originam o ponto de fuga central, por onde passa a 

mediana horizontal. 

Dentro do retângulo que enquadra a cena verifica-se o seguinte: a linha vertical que se 

situa à direita da linha vertical central passa por um dos lados do corpo da figura que se 

encontra por de trás do idoso que está sentado (em cadeiras de rodas) à mesa e passa pela zona 

traseira do cão que se encontra mais à direita no centro inferior da cena; a linha vertical que se 

situa à esquerda da linha vertical central passa por um dos lados do corpo da figura que se 

encontra por de trás da mulher com vestes de cor amarela que está sentada à mesa e passa pela 

zona traseira do cão que se encontra mais à esquerda no centro inferior da cena; a primeira 

linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal passa pelos olhos do homem vestido 

de comandante que se encontra ao lado da mulher com uma chávena na mão que está sentada 

na ponta esquerda da mesa, passa pelos olhos do Bispo que se encontra ao lado do idoso que 

está sentado (em cadeira de rodas) à mesa e passa pelos olhos do homem que se encontra por 

de trás da mulher com vestes de cor amarelo e vermelho que está sentada na ponta direita da 

mesa; a segunda linha horizontal que se situa acima da mediana horizontal passa por cima da 

cabeça do homem vestido de comandante que se encontra ao lado da mulher com uma chávena 

na mão que está sentada na ponta esquerda da mesa, passa por cima da cabeça do Bispo que se 

encontra ao lado do idoso que está sentado (em cadeira de rodas) à mesa e passa por cima da 
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cabeça do homem que se encontra por de trás da mulher com vestes de cor amarelo e vermelho 

que está sentada na ponta direita da mesa; a primeira e a segunda linha horizontal que se 

situam abaixo da mediana horizontal definem duas arestas frontais do tampo da mesa; a 

terceira linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal define um dos extremos da 

toalha de mesa de cor branca; a quarta linha horizontal que se situa abaixo da mediana 

horizontal passa pela zona traseira do cão que se encontra ao centro dos dois cães presentes no 

centro inferior da cena; e a quinta linha horizontal que se situa abaixo da mediana horizontal 

define um dos extremos da toalha de mesa e passa pela cabeça dos três cães que se situam no 

centro inferior da cena. 

Neste possível estudo geométrico também se encontram linhas oblíquas que definem 

um losango, são elas as seguintes: as diagonais internas que dividem o retângulo que enquadra 

a cena; a linha oblíqua que se situa à direita na cena e que passa pela mulher com vestes de cor 

amarelo e vermelho que está sentada na ponta direita da mesa, que passa por uma das mãos e 

por um dos braços do homem que se encontra sentado na ponta direita da mesa, pela cara da 

mulher de chapéu que se encontra sentada à mesa e pela figura que se encontra por de trás do 

idoso que está sentado (em cadeira de rodas) à mesa; e a linha oblíqua que se situa à esquerda 

na cena e que passa pelo cão que se encontra ao colo da mulher com uma chávena na mão, pela 

cara da mulher com vestes de cor amarela que está sentada à mesa ao lado do comandante que 

se encontra de pé, pela figura que se encontra por de trás da mulher com vestes de cor amarela 

sentada à mesa e pela cabeça do Bispo. O Ponto inferior do losango, centro do retângulo, é o 

ponto de fuga central que se encontra na mediana horizontal. O ponto superior e o ponto direito 

do losango encontram-se no fundo da cena e o ponto esquerdo do losango encontra-se ao lado 

da cabeça do Bispo. 

No centro inferior da cena encontram-se linhas que definem um paralelepípedo (onde 

estão inseridos três cães a roerem ossos do chão) são elas as seguintes: a linha oblíqua que se 

situa à direita na cena e que passa pela zona traseira do cão que se localiza à direita dos três 

cães presentes na zona inferior da cena e que passa pela zona traseira do cão que se encontra 

no centro dos três cães existentes na zona inferior da cena; a linha oblíqua que se situa à 

esquerda na cena e que passa pela zona traseira do cão que se localiza à esquerda dos três cães 

presentes na zona inferior da cena e que passa pela zona traseira do cão que se encontra no 

centro dos três cães existentes na zona inferior da cena; a linha oblíqua que se situa à direita na 

cena e que passa pelo corpo do cão que se localiza à direita dos três cães que se encontram na 
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zona inferior da cena; a linha oblíqua que se situa à esquerda na cena e que passa pelo corpo do 

cão que se localiza à esquerda dos três cães que se encontram na zona inferior da cena; a linha 

oblíqua que se situa à direita na cena e que orienta a posição de duas das patas do cão que se 

localiza à direita dos três cães que se encontram na zona inferior da cena e que passa pelos 

ossos que os cães roem do chão; a linha oblíqua que se situa à esquerda na cena e que orienta a 

posição de duas das patas do cão que se localiza à esquerda dos três cães que se encontram na 

zona inferior da cena e que passa pelos ossos que os cães roem do chão; a linha oblíqua que se 

situa à direita na cena e que passa pelas patas e pela cabeça do cão que se localiza à direita dos 

três cães que se encontram na zona inferior da cena; e a linha oblíqua que se situa à esquerda 

na cena e que passa pelas patas e pela cabeça do cão que se localiza à esquerda dos três cães 

que se encontram na zona inferior da cena. O paralelepípedo também é definido pelas 

seguintes linhas: a linha vertical central que divide em duas partes iguais o retângulo que 

enquadra a cena; a linha vertical que se situa à direita da linha vertical central e que passa por 

um dos lados do corpo da figura que se encontra por de trás do idoso que está sentado (em 

cadeiras de rodas) à mesa e que passa pela zona traseira do cão que se encontra mais à direita 

no centro inferior da cena; e a linha vertical que se situa à esquerda da linha vertical central e 

que passa por um dos lados do corpo da figura que se encontra por de trás da mulher com 

vestes de cor amarela que está sentada à mesa e pela zona traseira do cão que se encontra mais 

à esquerda no centro inferior da cena. 

Ainda é de referir que são de particular importância outras linhas nesta composição. De 

facto, a arquitetura de fundo mostra-nos mais uma linha horizontal superior, próxima da 

margem superior da pintura, e mais duas linhas verticais, próximas das margens esquerda e 

direita da mesma pintura. Essas linhas formam mais dois retângulos implícitos na composição, 

cujas linhas diagonais enfatizam ou sublinham as figuras femininas sentadas nos extremos da 

composição, situadas em primeiro plano. De referir ainda que as diagonais dos retângulos mais 

pequenos situados nos cantos inferiores, esquerdo e direito, da pintura e que correspondem, 

cada um, a um oitavo do formato da própria tela, sublinham não apenas as figuras, como outros 

elementos adjacentes, como a cadeira da figura feminina situada à esquerda. 
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Fig. 145 - Possível estudo geométrico da obra “O Banquete” 
Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 

 

Voltando à tela Porquê? verificamos que as figuras são colocadas dentro de uma lógica 

construtiva, que procura confrontar a assimetria dos seus corpos e posições a um edifício de 

regras e compensações. Muitas características da tela Porquê? não são suficientes para 

completar a imagem, pois é necessário que o material se coligue, que as qualidades e 

diferenças dos objetos se transformem numa única interlocução, onde cada objeto influência e 

determina a predicação dos restantes, exemplo disso é a relação entre as formas e o fundo, 

como se observa no seguinte pormenor de Porquê? (Fig. 146): 

 

Fig. 146 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 
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A ficção imagética que se contempla nesta obra remete para o rigor da depuração na 

representação clássica. É aqui que se coloca de novo a questão da representação figurativa a 

partir da contemporaneidade, traçando um novo olhar sobre as coordenadas que a pautaram 

desde os gregos, exemplo disso é o calçado das personagens, como se observa no seguinte 

pormenor de Porquê? (Fig. 147): 

 

Fig. 147 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 
 

A representação, distanciando ou ausentando constituí e constitui-se num espaço 

próprio, num lugar específico de visibilidade, de enfoque do real, por onde se constrói o 

sentido. Este ato torna-se num investimento insignificante e é nessa distância, entre a marca e 

aquilo que ele é marca, que é possível instaurar a significação, como acontece no tratamento 

dos panejamentos das roupas das personagens e na flor que se encontra na mão da mulher, 

como podemos observar no seguinte pormenor de Porquê? (Fig. 148): 

 

Fig. 148 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 

 

 



211 
 

A emergência da linguagem e da significação, ao abrir o espaço que a semiótica ocupa, 

destrói a aderência ao mundo em que residiria a verdade última da representação de origem 

sensível. Este sentido é extremamente salientado no trabalho da representação, pois para o 

pensamento estoico, o terceiro termo, o termo distinto entre o representante e o representado, 

é o termo da própria relação. Exemplo deste representante é o fundo, e de representado são os 

elementos do quadro que suportam a cena, como se observa no seguinte pormenor de 

Porquê? (Fig. 149): 

 

Fig. 149 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 

A ideologia clássica imaterializou a representação, separando definitivamente a coisa da 

sua marca e orientando-a para uma relação de convencionalidade entre duas instâncias, uma 

representando a outra, e nesse movimento existe uma negação do representante, da sua 

opacidade e concretização, já que este ao convencionalizar-se acaba por se imaterializar. Na 

ideologia da transparência que invade a representação, a Idade Clássica através da Lógica de 

Port-Royal elege a linguagem como a pura transparência da ideia, dado o caráter de 

evanescência da palavra falada e da ideia que ela convoca. Contudo, no mesmo movimento, a 

pintura torna-se depreciativa pela materialidade e visibilidade, pois estas são nocivas às 

transparências da representação, dado a pintura opacificar o seu próprio significado. Tanto a 

pintura como o teatro não prejudicam totalmente a representação enquanto materialidade, pois 

têm como função representar a ideia, o conceito e o sentido que é suposto originar a 

fundamentação da representação. Todavia, estas artes podem ser consideradas prejudiciais, no 

sentido em que na sua visibilidade e materialidade podem dissimular a presença do sentido por 

de trás da sua presença como coisa. 
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A representação inscreve-se na dimensão do verosímil que compõe com a ação a 

totalidade e a verosimilhança como modalidade de representação articulada com o real, com a 

contingência do existente, mas segundo a verdade. A transcendência das figuras, para a qual 

concorre a própria retórica figural, coloca-as no plano real do existente, do necessário 

enquanto verdade, instância que se encontra para lá da contingência, tal como acontece com 

as personagens desta pintura que se encontram num plano diferente do plano de fundo, como 

se observa no seguinte pormenor de Porquê? (Fig. 150): 

 

Fig. 150 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

Relativamente ao caráter trágico nesta pintura, esta encontra-se sujeita a modalidades de 

representação que, afastando-se do real, coloca a ação do lado do ideal, subordinando-a a 

princípios éticos. A ficcionalidade torna-se a capacidade de, através do distanciamento face à 

imitação do real, criar figuras superiores através da verdade, para que a verosimilhança, o 

efeito de sentido do necessário que a aproxima da verdade da bienséance, ou seja, daquilo que 

parece bem e do que deve ser segundo os padrões comuns à norma. A atividade mimética 

implica assim um inevitável distanciamento do modelo, da sua transformação ética, pois a 

pintura serve de modelo ao paradigma da tragédia, pela sua capacidade de criar uma imagem 

perfeita do mundo real. 

As figuras de Porquê? inscrevem-se numa ordem de valores éticos que, qualquer 

discordância da ação, acaba por provocar sentimentos de temor e piedade, pois tem um efeito 

capaz de produzir uma depuração que atua no espectador como inevitável, consequência desse 

lado trágico. Esta discordância no encandeamento lógico da ação, é acrescida de uma 

dissonância na harmonia da história, tornando-se um momento de surpresa que convoca o 

pathos e devolve um halo de humanidade à superioridade ética dos carateres. Esta dimensão 
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trágica encontra-se presente na pintura através da humanização das figuras e da concordância e 

discordância dos gestos e posturas, exemplo disso é a pose do homem e da mulher.  

O homem encontra-se sentado mas de tronco semi curvado para a frente, os seus 

ombros encontram-se relaxados, dando lugar aos seus braços que assentam no seu corpo e às 

suas mãos uma por cima da outra. Os seus membros inferiores não são visíveis pois a mulher 

encontra-se à sua frente. O homem contém um ar calmo e sereno, aparentemente expectante e 

ouvinte, olhando para a mulher que se encontra à sua frente, como se observa no seguinte 

pormenor de Porquê? (Fig. 151): 

 

Fig. 151 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 

Col. Leontina George 
 
 

A mulher encontra-se sentada, mas contrariamente ao homem, não se encontra com o 

tronco semi curvado, mas sim numa pose reta, de costas direitas, e os seus ombros 

encontram-se igualmente direitos e não relaxados como os do homem, dando lugar aos braços 

que se apresentam sobre o seu corpo e às suas mãos que seguram uma flor. Os seus membros 

inferiores são visíveis apesar de estes se encontrarem tapados pelas vestes, sendo que só se 

observa parte de um dos seus pés, pois o outro pé também se encontra tapado pelas vestes e 

pelo cão que se encontra aos seus pés. Esta mulher contém um ar calmo e pensador, e apesar 

de estar perto do homem não olha de frente para este, como se observa no seguinte pormenor 

de Porquê? (Fig. 152): 
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Fig. 152 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 

O cão encontra-se semi deitado, sendo que parte do seu corpo se encontra levantado, tal 

como se observa com a sua cabeça, igualmente levantada. As patas de trás encontram-se 

deitadas mas esticadas para o lado direito e estão ao mesmo tempo aninhadas no seu corpo. 

As patas da frente estão esticadas para a frente, mas menos aninhadas ao corpo pois 

encontram-se semi enroladas nas vestes da mulher que se encontra à sua frente. Este cão 

contém um ar dócil e encontra-se de orelhas levantadas num estado de atenção, como se 

observa no seguinte pormenor de Porquê? (Fig. 153): 

 

 

Fig. 153 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 
 

Relativamente ao olhar das figuras, existe um pathos que se intercala no desencontro 

dos olhares, sendo que o homem contém um olhar calmo, sereno e aparentemente expectante 

e olha atenciosamente para a mulher que se encontra à sua frente, mas não nos olhos da 

mesma, como se observa no seguinte pormenor de Porquê? (Fig. 154): 
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Fig. 154 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 

O olhar da mulher é calmo e pensativo, olha para baixo e não para o homem que se 

encontra à sua frente, como se observa no seguinte pormenor de Porquê? (Fig. 155): 

 

Fig. 155 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 
 

É nesta solidão a dois, neste silêncio, neste descentramento entre a efígie do feminino, 

ou seja, nesta postura hierática que concede o perfil da mulher, que o espaço comum se torna 

sublime face à dimensão humana do masculino, ao homem que se escapa de um leve 

movimento suspenso na contenção a que toda a composição está sujeita. Deste modo, o 

emocional irrompe a pura inteligibilidade da obra e desencadeia a emoção que esta pintura 

provoca
204

. 

                                                             
204 “É uma outra forma de nos confrontarmos com a pergunta que Milan Kundera nos propõe num seu romance: 

«Porque terá desaparecido o prazer da lentidão?» Ou, continuando no texto de Kundera: «Ah, onde estão os 

deambuladores de outrora? [...] Terão desaparecido com os caminhos campestres, com os prados e as clareiras, 

com a natureza? Há um provérbio checo que descreve a sua ociosidade por meio de uma metáfora: contemplam 

as janelas de Deus.» (…).”, VIDAL, Carlos, op. cit., p. 13. 
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Nesta pintura, o observador é um centro e um alvo e o pintor utiliza esse conhecimento e 

seduz o espectador, convidando-o a juntar-se à cena como participante, a fim deste poder 

interagir como o poderoso centro entre outros centros na interação das coisas. As 

características das personagens de Porquê? nomeadamente o facto de as mesmas se 

encontrarem sentadas e colocadas num plano que as afasta do chão, o facto de o olhar destas 

ser vítreo, desencontrado e cúmplice e o facto da disposição das mesmas oferecer um perfil 

silencioso do rosto com uma ligeira torção que revela uma face ausente e reflexiva, não são 

suficientes para completar a imagem. Para que tal aconteça é fundamental que todo o material 

coligue e que as qualidades e diferenças dos objetos se transformem numa única interlocução, 

pois cada objeto influência e determina a predicação dos restantes. 

O motivo central da pintura nas grandes telas de noventa de Jorge Pinheiro não é a 

representação em perspetiva, pois esta é utilizada apenas como recurso, como estratégia para 

segundos sentidos que a ligam à composição e às marcas do modelo como marco, ou seja, uma 

forma citada no canal referencial por analogia com o desenho de estudo, com o objetivo de 

centrar a intenção na imagem metafórica.  
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3.4. O desenho, a geometria e a perspetiva na pintura 

 

“A perspetiva dá à História da Arte Ocidental um princípio teórico, um método que 

pela primeira vez é método sistemático e projetivo, aproximado do conhecimento 

matemático. Mas mais ainda como forma simbólica, marca a rutura com a visão 

aristotélica do mundo e expressa o conceito do infinito. (…). Jorge Pinheiro 

apresenta-nos durante uma década, uma pintura feita da representação, em 

perspetiva rigorosa. Quer confrontar-nos com o modelo, manipulando épocas, 

enquadramentos e formas simbólicas que contribuíram para a rutura dos modelos 

esgotados e necessidade de mudança. (…).”
205

 

Tendo por base a citação referida por Isabel Tavares, para a realização da obra Porquê?, 

o artista efetuou uma série de desenhos de estudos cujo traçado geométrico e a perspetiva 

fazem parte da estrutura dos mesmos, como se observa em Figura de Homem e Mulher (Fig. 

156), onde as figuras se encontram livremente esboçadas mas inseridas num triângulo dividido 

por linhas que se cruzam internamente, triângulo este que por sua vez se encontra inserido num 

quadrado que está igualmente dividido e cujo centro vai coincidir com o centro do triângulo, 

correspondente ao centro da própria figuração, acabando por afastar as figuras uma da outra da 

cintura para cima, mas juntando-as da cintura para baixo. 

 

Fig. 156 - Jorge Pinheiro 
“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china s/papel milimétrico 

21 × 32 cm 
1991 

Col. Particular 

                                                             
205 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 30. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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A representação em perspetiva surge na obra do artista enquanto instrumento de 

representação artística e como sentido e reflexo da sua época reflexiva. Assim sendo, no 

Estudo de Composição (Fig. 157) as figuras encontram-se sentadas uma diante da outra e estão 

inseridas num retângulo dividido ao meio verticalmente, criando uma separação entre ambas, 

porém, as diagonais internas do retângulo acabam por juntar as personagens e o cruzamento 

dessas diagonais originam o centro do retângulo, consequentemente o centro desta figuração, 

coincidindo com o ponto de fuga. A perspetiva é assim determinada pela construção 

compositiva da geometria plana apriorística no autor. 

 

Fig. 157 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

28,4 × 22,4 cm 
1991 

Col. Particular 
 

A perspetiva é um meio que revela em Porquê? o pensamento do autor e as várias formas 

de poder usadas em pintura, ligando a arte a outras formas e tipos de poder, pois a obra é uma 

revelação do saber, não só pelo saber fazer, como pela revelação sobre o saber que suporta o 

poder. No Estudo de Composição (Fig. 158) as figuras encontram-se inseridas num retângulo 

dividido verticalmente e horizontalmente e este retângulo encontra-se inserido dentro de um 

outro retângulo maior que delimita o fundo, onde no lado direito se encontra esboçada uma 

terceira figura sentada, possivelmente um segundo estudo da figura feminina central. As 

diagonais internas de ambos os retângulos não se cruzam, existindo dois pontos centrais, um 

que toca nas mãos da figura feminina que é o ponto de fuga, e um outro que se encontra mais 

acima deste, que corresponde ao centro da composição, sendo que por cada um destes pontos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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de referência passa uma linha horizontal, sendo a inferior a linha do horizonte. As linhas 

semicirculares que se encontram no fundo deste estudo revelam a utilização de um compasso 

na realização das mesmas, uma forma de retirar medidas precisas e de transportar as mesmas 

para obter maior rigor geométrico. 

 

Fig. 158 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

50 x 37,5 cm 
1991 

Col. Particular 
 

A perspetiva na pintura é mais do que a apropriação/repetição de uma fórmula com 

sentido, apesar de se ter revelado na mesma como processo racional e passível de repetição. É 

uma forma de identificação da arte aproximada da ciência experimental, em que uma posição 

objetiva é dada pelo processo subjetivo, e como tal, uma forma simbólica. A obra Porquê? 

foi estruturada de forma estética e racional, e isso é notório nas linhas que se dirigem para o 

centro e atuam em conformidade/coerência com toda a representação
206

. Deste modo, no 

Estudo de Composição (Fig. 159) as figuras encontram-se inseridas dentro de um triângulo 

dividido internamente, triângulo este que se encontra inserido dentro de um outro triângulo 

maior que delimita o fundo da representação. As diagonais internas de ambos os retângulos 

não se cruzam, e criam dois pontos, um que é o de fuga, que se situa nas mãos da figura 

feminina, e um outro que se encontra mais acima deste, situado no plano de fundo. Tanto o 

retângulo menor implícito como o retângulo maior, separam o plano frontal e horizontal, 

                                                             
206 Ibidem, p. 27. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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respetivamente o das personagens esboçadas e o do fundo do estudo. Neste estudo 

encontram-se semicircunferências, que correspondem a medidas tiradas com compasso, não 

só medidas do fundo da representação, como medidas das próprias figuras, por forma a obter 

maior rigor. Neste estudo os números surgem como contagem do número de cabeças da 

figura feminina. Esta contagem prolonga-se desde a base da representação do estudo até ao 

topo do mesmo, onde no desenho ainda se representa o traçado de uma vesica piscis, 

resultante da interseção de dois círculos, cujos centros estão situados num diâmetro tangente 

às duas cabeças. 

 

Fig. 159 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

50 x 37,5 cm 
1991 

Col. Particular 
 

“Na nova figuração, iniciada com “Porquê?”, Jorge Pinheiro pretende reproduzir o 

modelo, não como cópia da perceção da natureza, mas sim como conceção 

ideológica, cimentada por muitos séculos de história na memória coletiva e a 

representação da obra o que nos mostra é o que a obra como objeto plástico 

representa, um modelo de valores estéticos que são em simultâneo representativos 

do poder ideológico das mentalidades e da sua capacidade para os alterar. (…).”
207

 

No contexto da citação referida por Isabel Tavares, no Estudo de Composição (Fig. 160) 

verifica-se um desenho simples mas com rigor geométrico, notório na quantidade de cálculos 

                                                             
207 Ibidem, p. 28. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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realizados no canto inferior direito e nas medidas existentes na base deste estudo e no topo do 

triângulo central que enquadra as figuras. Há uma correlação de uma geometria compositiva 

com a outra geometria da representação perspética. Esta última desenvolve-se em função da 

primeira, como se pode observar na figura. 

 

Fig. 160 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

60,5 x 75 cm 

1991 
Col. Particular 

 

Na pintura Porquê?, e em outras obras, Jorge Pinheiro adota também a perspetiva 

como símbolo cultural e evidencia o modelo que revolucionou o espaço da representação no 

plano. A perspetiva é, então, mais que uma forma de representação, uma forma de mudança. 

No possível estudo geométrico do Estudo de Composição (Fig. 161), é possível verificar que 

o artista utiliza um retângulo grande para inserir dentro deste um retângulo mais pequeno e 

dois triângulos que enquadram as figuras, sendo que um dos triângulos se encontra virado 

para baixo e o outro virado para cima. As diagonais e as medianas do retângulo maior e dos 

dois triângulos cruzam-se e geram o ponto de fuga central da representação. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 161 - Possível estudo geométrico do “Estudo de Composição” 

Desenho assistido por computador da autora executado em Adobe Photoshop CS3 
 

Na década de noventa, o autor recorria também, entre outros elementos, à perspetiva 

para introduzir o espectador no quadro, sendo que, nas telas do século XXI, o pintor opta por 

seduzir e atrair este para a centralidade e frontalidade da representação. Deste modo, no 

Estudo de Composição (Fig. 162), o cruzamento das medianas internas do retângulo maior 

que enquadra todo o estudo e das medianas internas do triângulo onde as figuras se inserem, 

origina o ponto de fuga central para onde convergem grande parte das linhas. No retângulo 

menor onde as figuras estão inseridas existe uma quadrícula, sendo que a medida dos 

quadrados dessa quadrícula é a medida das cabeças das figuras multiplicadas na vertical e na 

horizontal. Nas laterais desta quadrícula ainda existe uma outra quadrícula mais pequena 

dentro desta, para que houvesse um maior rigor na representação das figuras, e do cão, que se 

encontra deitado aos pés da figura feminina. Neste estudo também estão representadas duas 

circunferências que tocam uma na outra num ponto comum, o ponto de fuga central da 

representação, contudo, a circunferência que se encontra no plano frontal toca na aresta 

superior do retângulo maior do estudo e nas laterais do retângulo menor que enquadra as 

figuras. A circunferência que se situa no plano horizontal toca na aresta inferior do retângulo 

maior do estudo e nas laterais do retângulo menor que enquadra as personagens. Estas 

auxiliam no equilíbrio da composição geométrica. 
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Fig. 162 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 
62,5 x 75 cm 

1991 
Col. Particular 

 

O artista utilizava a perspetiva central e expunha a pintura juntamente com outros 

estudos preparatórios, pois nos desenhos revelou-se uma preocupação extrema com a 

colocação da figuração do plano. Exemplo disso é outro Estudo de Composição (Fig. 163), 

onde se observa todo o traçado geométrico auxiliar utilizado, nomeadamente o retângulo 

maior onde todo o estudo se insere e onde se encontra o retângulo menor e o triângulo que 

enquadra as personagens. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 163 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

68,5 x 75 cm 
1991 

Col. Particular 
 

Muitos foram os estudos onde o pintor subdividiu a superfície com redes ou malhas 

estruturantes, registando cálculos e anotações nas mesmas, para uma rigorosa colocação das 

figuras como é visível noutro Estudo de Composição (Fig. 164). Neste estudo, verifica-se 

uma quadrícula no retângulo maior onde toda a cena está inserida e uma quadrícula no 

retângulo menor onde as figuras estão enquadradas. Os quadrados existentes nas quadrículas 

de ambos os retângulos apresentam as medidas das cabeças das figuras, porém, nem todos 

estes quadrados que correspondem à medida das cabeças estão divididos pelas diagonais 

internas dos mesmos mas apenas aqueles que se encontram inseridos na figuração, como é o 

caso da mulher e do homem, do cão e do chão e são estes quadrados que contêm anotações 

numéricas de medidas. Também os quadrados maiores da parte lateral direita do retângulo 

maior apresentam anotações medidas. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 164 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china, lápis de cor e caneta s/papel vegetal 

62 x 75 cm 
1991 

Col. Particular 
 

No Estudo de Composição (Fig. 165), o traçado geométrico auxiliar mantêm-se mas 

não tão marcado, sendo que apenas se verifica o retângulo maior onde o estudo se insere 

dividido em quatro partes iguais. O ponto de fuga situa-se nas mãos da figura masculina e é 

através das linhas do chão onde pousam que se percebe que estas convergem para aquele. 

Deste modo, tanto o chão como a figuração se encontram desenhadas em perspetiva. A linha 

do horizonte marca o fundo da cena do estudo. Neste estudo, as personagens encontram-se 

desenhadas de forma rigorosa, tal como se pode observar nas volumetrias dos corpos e nos 

contrastes lumíneos dos mesmos. O fundo deste estudo não se encontra tão rigoroso a nível de 

volumetria e contrastes luz/sombra como as figuras, sendo que apenas surge como um 

apontamento, onde do lado direito apenas se verifica uma certa volumetria dado pelo 

claro/escuro no céu (possivelmente nuvens) e na terra (possivelmente árvores).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 165 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

60 x 75 cm 
1991 

Col. Particular 

 

Relativamente ao fundo da obra Porquê? Jorge Pinheiro utiliza a perspetiva aérea e a 

perspetiva atmosférica. A perspetiva aérea é o modo de representar os efeitos de grandes 

distâncias na perceção que se tem das cores e dos contornos dos elementos ou das cenas, ou 

seja, quanto mais distante um elemento ou uma cena se encontra do observador, menos nítidos 

são os seus contornos e as suas cores. Em Porquê? verifica-se que tanto os contornos e as 

cores das figuras (homem, mulher e cão), bem como o banco onde as mesmas se encontram 

sentadas e o chão que estas pisam, são mais nítidas que a paisagem de fundo (o céu com as 

nuvens, e a terra com as árvores). A perspetiva atmosférica é o modo como se joga com as 

variações entre a luz e a cor por forma a criar uma sensação de profundidade, ou seja, os 

elementos e as cenas que se encontram mais próximos do observador são pintados com grande 

nitidez, com cores luminosas e com texturas mais espessas e os elementos e cenas que se 

encontram mais distantes do observador são pouco definidos e esbatidos. Por vezes os 

elementos ou cenas que se encontram em primeiro plano são pintados com cores semelhantes 

às do fundo, dando a ideia de que ambos se misturam, e encontram-se acima da linha direta do 

olho. Em Porquê? (Fig. 166) verifica-se que as figuras (homem, mulher e cão), assim como o 

banco onde as mesmas se encontram sentadas e o chão que estas pisam, são pintados com 

muita nitidez e com cores luminosas e texturas espessas, ao contrário da paisagem de fundo (o 

céu com as nuvens e a terra com as árvores) que é menos definido e mais esbatido. Nesta obra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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os elementos que se encontram em primeiro plano não são pintados com cores iguais às do 

fundo (apesar do céu azul e das vestes do homem também serem da cor azul, o azul das vestes 

do homem é mais luminoso que o azul do céu), assim sendo, não existe a ideia de mistura entre 

os elementos e o fundo e este encontra-se acima da linha direta do olho. 

 

Fig. 166 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?”, Óleo s/tela, 

130 x 162 cm 
1991 

Col. Leontina George 
 

Em Porquê? existem duas personagens que se encontram sentadas, uma mulher e um 

homem, colocadas no plano da superfície de forma harmoniosa e proporcional, numa pose 

tranquila/repouso e solene/sagrado
208

. Deste modo, em Figura de Mulher (Fig. 167), observa-

se como a mulher foi rigorosamente desenhada através de quadrados que se multiplicaram ao 

longo da figura, correspondentes à medida da cabeça da personagem. O quadrado que 

enquadra a cabeça da personagem encontra-se dividido pelas medianas, porém, a face da figura 

também é dividida para que exista um maior rigor geométrico, nomeadamente a medida que 

vai dos olhos ao nariz, do nariz ao queixo, das sobrancelhas às orelhas, das sobrancelhas à 

testa, etc. . Esta figura encontra-se sentada de lado e as suas vestes são simples e pouco 

trabalhadas. Pinheiro está atento aos cânones e às proporções das figuras e conhece certamente 

muito da tratadística sobre a representação da figura humana. 

                                                             
208 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 207. 
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Fig. 167 - Jorge Pinheiro 
“Figura de Mulher”, Grafite s/papel vegetal 

50,3 x 28,8 cm 
1991 

Col. Particular 
 

Em Vários Estudos de Figura de Homem (Fig. 168), verifica-se o rigor como o homem 

foi desenhado, sendo que neste estudo foram efetuados dois esboços desta figura, um com as 

costas direitas e com a cabeça quase de perfil, como se observa no desenho da frente, e outro 

com as costas descaídas e com a cabeça meio curvada para a frente, como se observa no 

desenho de trás. As vestes do esboço da frente encontram-se mais trabalhados que as vestes do 

esboço de trás, porém, ambos os esboços estão com os braços na mesma posição. 

 

Fig. 168 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Figura de Homem”, Tinta-da-china s/papel vegetal 

30,7 x 30,7 cm 
1991 

Col. Particular 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Em Porquê? verifica-se a presença de uma outra figura, nomeadamente um cão, que 

estabelece uma conexão entre o homem e a mulher representados
209

, como se observa noutro 

Estudo de Composição (Fig. 169). Este cão situa-se deitado aos pés da personagem feminina, 

de cabeça levantada, orelhas de pé, língua de fora e a olhar para a o espectador. Neste estudo, 

toda a figuração, onde o cão se incluí, e o fundo, estão desenhados com rigor mas sem 

tratamentos lumíneos. Neste estudo, verificamos a importância do rigor que o autor pretende 

e constrói nas suas composições, valorizando a linha como elemento de recorte de limites 

precisos. 

 

Fig. 169 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Tinta-da-china s/papel vegetal 
64,7 x 75 cm 

1991 
Col. Particular 

 

“O silêncio físico destes dois personagens, o estatismo imperturbável que os 

domina tem qualquer coisa de escultórico. Apesar do colorismo e do esforço 

aplicado na sua representação estes não são objetos onde acontecem coisas mas 

objetos em que se colocam e a que se atribuem coisas. (…).”
210

 

No contexto da citação referida por Pedro Pousada, observe-se como exemplo o 

estudo Figura de Homem e Mulher (Fig. 170), onde as personagens homem e mulher 

                                                             
209 Ibidem, p. 207. 

210 Ibidem. 
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encontram-se sentadas parecendo estarem a olhar uma para a outra, de mãos em cima das 

pernas e o cão deitado no chão. O fundo está levemente esboçado e toda a cena encontra-se 

pintada com aguadas sépia. As aguadas sépia serviram não só para dar cor ao estudo, mas 

sobretudo para dar volume às figuras através da utilização do claro-escuro de manchas de cor. 

Neste estudo a luz surge do lado esquerdo, pois as manchas de cor sépia mais escuras 

encontram-se do lado direito de ambas as figuras. Vem à memória neste estudo as aguarelas e 

os estudos prévios do pintor francês Nicolas Poussin, principal autor clássico que operou no 

período Barroco. 

 

Fig. 170 - Jorge Pinheiro 
“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel vegetal 

57 x 41 cm 
1991 

Col. Particular 
 

Poussin reduz as formas à sua essência sintetizando as figuras e os gestos de forma 

racional, criando poesia nas suas aguadas e aquarelas. Nos seus estudos rápidos e seguros o 

pintor aplica tinta (mais ou menos diluída) de forma simplificada, e articula os brilhos de 

acordo com a atmosfera e o ambiente. O claro-escuro empregue varia até seis tons, sendo que 

o primeiro tom é o do papel (onde o pintor desenha) e o sexto tom é o que o autor aplica no 

fundo do desenho (por exemplo em arbustos). Para além da pintura a pincel, o artista também 

utiliza traços de caneta e de giz para alcançar uma maior liberdade no movimento das linhas 
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(linhas de distribuição, entre outras), bem como uma escova para esbater as tintas 

(sombras)
211

. Exemplo disso é a o estudo Aci e Galatea (Fig. 171). 

 

Fig. 171 - Nicolas Poussin 
“Aci e Galatea”, Caneta e aguarela sobre preparação de lápis preto 

13 × 18 cm 
1627-1630 

Museu do Condé, Chantilly, França 
 

Nos Vários Estudos de Pedestais (Fig. 172) encontram-se dois esboços dos 

bancos/pedestais onde as figuras de Porquê? estão sentadas, sendo que no esboço da frente 

está desenhado um apontamento das figuras e dos bancos/pedestais onde estas se encontram 

sentadas, e no esboço de trás estão desenhados apenas os bancos/pedestais sem as 

personagens, porém, com o chão onde os mesmos assentam. Este estudo apesar de simples 

não coloca de lado a perspetiva, embora desenhada empiricamente. 

                                                             
211 “(...) These works show that washes have the tendency to affect lines in three different ways. Firstly, a wash 

negates the outlines and limitations which line drawing imposes on a figure by covering them with a layer of the 

same degree of darkness. Secondly, washes preserve the objects and figures denoted by lines by dividing them 

into light and shade. And lastly, the figures and objects are raised to the correlation that has developed through 

them into the dialectic of chiaroscuro and that now reveals the visible and its space fixed in the field it 

determines. (...).”, BATSCHMANN, Oskar, Nicolas Poussin: dialects of painting, 1ª Ed., Londres, Reaktion, 

1990, p. 6. 
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Fig. 172 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Pedestais”, Tinta-da-china s/papel 

10,2 x 16,5 cm 
1991 

Col. Particular 

Nos Vários Estudos de Pedestais (Fig. 173) verifica-se que os pedestais, os bancos 

onde as figuras de Porquê? se encontram sentadas, foram esboçadas várias vezes. O autor 

esboçava e refletia sobre os detalhes e os pormenores da sua obra, isolando o registo de 

detalhes que refletia com bastante ênfase. 

 

Fig. 173 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Pedestais”, Tinta-da-china s/papel 

25,7 x 13 cm 
1991 

Col. Particular 
 

No domínio da representação encontra-se um homem, uma mulher e um cão, sendo 

que a figura masculina que se encontra sentada à esquerda, através da roupa que veste, bem 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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como do seu cabelo apanhado por um lenço e da barba farta mas correta, indica a presença de 

um homem da Heláde, ou seja, de um habitante de uma península de tiranos e de cidades 

emancipadas. Em Vários Estudos de Figura de Homem (Fig. 174) observa-se do lado 

esquerdo três estudos da cabeça do homem, com um lenço que a envolve e, 

consequentemente, do seu rosto e da sua expressão facial. No lado esquerdo do estudo 

encontra-se o homem esboçado da cintura para cima com algumas sombras dadas através de 

aguadas sépia. 

 

Fig. 174 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Figura de Homem”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel 

16,6 x 15,8 cm 
1991 

Col. Particular 
 

No estudo Vários Estudos de Cabeça de Homem (Fig. 175) encontra-se um esboço 

maior da cabeça do homem com o lenço que a envolve, e do rosto, da sua expressão facial 

onde o seu olhar intenso é realçado. Em torno do esboço maior, existem quatro esboços mais 

pequenos da cabeça do homem, onde se verificam posições diferentes da cabeça e expressões 

faciais distintas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 175 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Cabeça de Homem”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel 
17,7 x 14,4 cm 

1991 
Col. Particular 

 

Esta figura é um homem antigo de inquietações modernas e a sua atitude é hierática 

pois encontra-se posicionado a três quartos em relação ao observador. Em Estudo de Cabeça 

de Homem (Fig. 176), a posição da cabeça do homem situa-se a três quartos em relação ao 

observador, bem como o seu olhar, porém, este olhar encontra-se de frente em relação à 

própria figura. Neste estudo, esta personagem encontra-se desenhada de forma rigorosa, tal 

como se pode observa na volumetria e no claro-escuro empregue em degradé. 

 

Fig. 176 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Cabeça de Homem”, Tinta-da-china s/papel 

42 x 29,8 cm 
1991 

Col. Particular 
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Na figura do homem o braço direito permite identificar alguma tranquilidade, 

contudo, apesar deste ser usado em disputas, guerras, entre outros, pois por norma é com a 

ajuda deste braço que se agarra numa espada, entre outros movimentos destros, salienta-se 

também o braço esquerdo pois permite que a pessoa se defenda quando agarra num escudo.
212

 

No estudo Figura de Homem (Fig. 177), o braço esquerdo não se encontra visível, e 

apenas se observa um pouco da mão esquerda, contudo, o braço e a mão direita encontram-se 

visíveis. O homem encontra-se sentado, de costas um pouco descaídas para a sua frente, e a 

posição da sua cabeça encontra-se a três quartos em relação ao observador. Esta figura 

encontra-se desenhada com maior rigor da cintura para cima, sendo que da cintura para baixo 

apenas se verifica um apontamento do desenho. 

 

 

Fig. 177 - Jorge Pinheiro 
“Figura de Homem”, Grafite s/papel 

42 x 29,8 cm 

1991 
Col. Particular 

 

A mão esquerda do homem segura ou descansa sobre o pulso direito, dando um duplo 

significado a esse entorpecimento, pois não é a intuição que comanda a mão esquerda
213

, 

exemplo disso verifica-se no desenho Vários Estudos de Mãos (Fig. 178) onde se observam 

                                                             
212 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., pp. 208 - 209. 

213 Ibidem, p. 209. 
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três desenhos de mãos. Este estudo evidencia traços livres, soltos, pouco rigorosos e por 

vezes sobrepostos uns aos outros, a fim de encontrar o traço exato para dar forma a estas 

mãos.  

 

Fig. 178 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Mãos”, Grafite s/papel 

29,8 x 42 cm 
1991 

Col. Particular 

Em Vários Estudos de Mãos (Fig. 179), ainda se verificam alguns traços sobrepostos 

uns aos outros, porém, já se começa a notar um desenho mais preciso relativamente às formas 

das mãos e dos seus dedos. 

 

Fig. 179 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Mãos”, Grafite s/papel 
19,6 x 29,7 cm 

1991 
Col. Particular 

 

A posição das mãos do homem indica o espírito e o descanso, exemplo disso é o 

estudo Vários Estudos de Mãos (Fig. 180), onde se observam dois esboços de mãos. As mãos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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que se encontram à direita no estudo contêm um grande grafismo e rigor e as mãos que se 

situam à esquerda apenas só uma delas se encontra com maior perfeição gráfica. Os braços 

centrais do esboço direito surgem como um apontamento, assim como uma das mãos do 

esboço esquerdo. 

 

Fig. 180 - Jorge Pinheiro 

“Vários Estudos de Mãos”, Tinta-da-china e lápis s/papel 
29,8 x 42 cm 

1991 
Col. Particular 

Num rosto de homem é possível verificar a idade jovem através do semblante maduro 

mas ingénuo e simples, pois este tem a consciência do passado e do presente da existência 

humana
214

, tal como se observa no Estudo de Cabeça de Homem (Fig. 181), onde se verifica 

que o traço é utilizado com cuidado e rigor, bem como a luminosidade aplicada, sendo que a 

zona clara é do lado direito da face e a zona escura é do lado esquerdo desta. 

 

Fig. 181 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Cabeça de Homem”, Tinta-da-china s/papel 

42 x 29,8 cm 
1991 

Col. Particular 

                                                             
214 Ibidem, p. 209. 
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Noutro estudo de Cabeça de Homem (Fig. 182), verifica-se que o olhar do homem é 

direcionado para fora da superfície da obra, ou seja ele observa o que o espetador não 

consegue ver
215

. Deste modo, Pedro Pousada refere: 

“Esse olhar que se desvia para uma geografia ainda mais fictícia do que a da 

pintura, uma geografia literária porque não existe como imagem (só podemos 

especular sobre ela); esse olhar, dizíamos, permite-nos propor a seguinte hipótese: 

Apesar da simultaneidade da sua presença as duas figuras existem uma para a 

outra em termos de anamnese. Estão ali como memória, como o esforço de não 

esquecer.”
216

 

 

Fig. 182 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Cabeça de Homem”, Grafite e carvão s/papel vegetal 
38,3 x 25,5 cm 

1991 

Col. Particular 
 

Tanto a figura do homem como a figura da mulher existem uma para a outra em 

termos de anamnese, ou seja, como memória e esforço de não esquecimento. Deste modo, no 

estudo Vários Estudos de Figuras de Homem e Mulher (Fig. 183), foram efetuados esboços 

do homem e da mulher sentados um diante do outro, nomeadamente apontamentos sem 

grande rigor gráfico, pois observam-se sobreposições de linhas nas figuras, e uma procura do 

traço. Nos dois esboços destas figuras situados na parte de baixo deste estudo, verifica-se 

para cada desenho um retângulo que enquadra as personagens. 

                                                             
215 Ibidem. 

216 Ibidem. 
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Fig. 183 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Figuras de Homem e Mulher”, Tinta-da-china s/papel 

21 x 29,7 cm 
1991 

Col. Particular 
 

A figura feminina encontra-se em primeiro plano e possuí qualidades lumíneas e 

cromáticas que acentuam a sua importância no quadro. No estudo Figura de Mulher (Fig. 

184), observa-se a procura da figura feminina através do traço livre utilizado, sendo que toda 

a figura é tratada graficamente da mesma forma, exceto o rosto da personagem que se 

encontra mais pormenorizado. No estudo surge à esquerda da figura central um apontamento 

das mãos da mesma e por cima um apontamento da face desta. 

 

Fig. 184 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Mulher”, Tinta-da-china s/papel vegetal 
50 x 23,5 cm 

1991 
Col. Particular 
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A luz que se esconde por de trás do céu carregado projeta-se sobre a face da mulher, e 

o seu busto empresta-lhe uma aura de leveza, tal como se verifica no estudo Figura de 

Homem e Mulher (Fig. 185), onde o rosto da mulher e o seu corpo encontram-se mais claros 

do que o que está por detrás desta, que se encontra mais escuro, pois a luminosidade dada 

pelas aguadas sépia assim o evidenciam. 

 

 

Fig. 185 - Jorge Pinheiro 
“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel 

22 x 14,5 cm 
1991 

Col. Particular 
 

A mulher tem cabelos encaracolados e sobre estes encontra-se um véu transparente e 

uma tiara de flores
217

. Estão atados com uma fita que acaba por enrolar e embaraçar os 

mesmos, como se verifica em Estudo de Cabeça de Mulher (Fig. 186). Neste estudo existe 

um grande rigor no traçado, no grafismo, e um grande perfecionismo nos pormenores, como 

se observa nos fios de cabelo da figura, nas flores que estão seguras ao cabelo, bem como na 

própria face da personagem, como nas sobrancelhas, nos olhos, no nariz, na boca e no 

pescoço. A figura contém traços simples dos ombros para baixo. 

                                                             
217 Ibidem, p. 210. 
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Fig. 186 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Cabeça de Mulher”, Tinta-da-china e lápis de cor s/papel 

42 x 29,8 cm 
1991 

Col. Particular 

O rosto desta mulher pertence mais à harmonia imaginada por Zeuxis do que à de um 

organismo, pois é uma beleza construída e racional, cujo efeito estético não é nostálgico, e 

cuja perfeição afasta a figura de qualquer obrigação mimética, sendo que esta não existe e 

não é o ícone de alguém ausente, mas sim de uma ideia. Assim sendo, no estudo Vários 

Estudos de Cabeça de Mulher (Fig. 187) estão desenhados dois esboços do rosto feminino, 

de traço pouco carregado e com algumas sobreposições deste na figura central. Esta mulher 

em ambos os esboços encontra-se de perfil e num deles a olhar em frente, com um olhar 

sereno dado pela pálpebra descaída. 

 

Fig. 187 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Cabeça de Mulher”, Grafite s/papel 

42 x 29,8 cm 
1991 

Col. Particular 
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Os ombros desta mulher estão protegidos por um manto, em que a cor não é acidental, 

mas sim um signo de pureza e de dignidade. Em Vários Estudos de Figura de Mulher (Fig. 

188), as cores ainda não se encontram presentes nos vários esboços da figura feminina, 

porém, o manto surge desenhado como um apontamento. Todos estes esboços contêm um 

traço simples, porém, este é mais intenso no rosto da figura que se encontra em baixo do lado 

esquerdo. 

 

 

Fig. 188 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Figura de Mulher”, Tinta-da-china s/papel 

29,7 x 21 cm 
1991 

Col. Particular 
 

A posição das mãos da mulher indicam serenidade, sendo que a mão esquerda da 

mulher segura uma flor com a ajuda da mão direita, como acontece no estudo Vários Estudos 

de Mãos (Fig. 189), onde se observam quatro esboços de mãos. As mãos com a flor que no 

estudo se encontram em cima uma da outra, contêm um grande grafismo e rigor, 

contrariamente às mãos com a flor que se situam em baixo no estudo onde se verifica uma 

maior simplicidade, exceto no desenho da direita, onde se encontra alguma perfeição gráfica.  
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Fig. 189 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Mãos”, Grafite e tinta-da-china s/papel 

29,8 x 42 cm 
1991 

Col. Particular 

Em Estudo de Mãos (Fig. 190) encontram-se duas mãos, cujos dedos se tocam, 

contudo, não existe uma flor. Neste estudo surgem alguns traços sobrepostos uns aos outros, 

criando uma sensação de movimento, e uma procura do traço ou de uma determinada 

solução. Este desenho é preciso relativamente às formas das mãos e dos seus dedos que se 

entrelaçam. 

 

Fig. 190 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Mãos”, Grafite s/papel vegetal 

17,8 x 14,5 cm 

1991 
Col. Particular 

 
 

Noutro Estudo de Mãos (Fig. 191) a mão direita agarra na flor enquanto a mão 

esquerda a segura, dando um significado de serenidade e de pureza, pois ambas as mãos não 
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forçam a flor, pelo contrário, esta apenas se encontra apoiada nelas. Este estudo evidencia 

traços livres, soltos, pouco rigorosos, e por vezes sobrepostos uns aos outros, numa tentativa 

de encontrar o traço exato para dar forma a estas mãos. 

 

 

Fig. 191 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Mãos”, Grafite s/papel vegetal 

12,7 x 20,7 cm 

1991 
Col. Particular 

Noutro Estudo de Mãos (Fig. 192), a mão esquerda da mulher encontra-se pousada a 

segurar a flor que parece cair, contudo, a mão direita agarra a flor e parece que a levanta da 

mão esquerda. Este estudo contêm traços simples, mas sobrepostos e confusos no desenho da 

flor e da mão direita que a apoia. 

 

Fig. 192 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Mãos”, Grafite s/papel vegetal 

11 x 16 cm 
1991 

Col. Particular 
 

Noutro estudo é o “instrumento” que impede que o fio da história se perca, recusando 

o luto, como tal, Vários Estudos de Mãos (Fig. 193) evidencia a calma, a serenidade, a paz e 

a pureza, não só através dos gestos das mãos esboçadas, como da flor que estas seguram. Este 

estudo contém um traço leve e simples, contudo, existem várias sobreposições e em apenas 
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um dos desenhos, nomeadamente o segundo a contar de cima da coluna de mãos da direita, se 

observa alguma volumetria dada por claros-escuros, ainda que muito ligeiros. 

 

Fig. 193 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Mãos”, Grafite e tinta-da-china s/papel 

29,8 x 36 cm 
1991 

Col. Particular 

Deitado junto aos pés da mulher encontra-se um cão que sistematiza a alegoria, e 

solidariza a personagem do homem e da mulher. No pormenor de Estudo de Composição 

(Fig. 194), encontra-se um cão deitado de cabeça e orelhas baixas, porém, na pintura Porquê? 

este cão não se encontra nesta posição, mas sim de cabeça levantada e de orelhas subidas. 

Neste estudo o cão aparece apenas como um apontamento, não existindo rigor no traço, mas 

sim simplicidade no mesmo. Jorge Pinheiro, como se pode ver, toma os seus estudos até à 

exaustão, até encontrar uma solução final. 

 

Fig. 194 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição” (Pormenor), Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 

1991 
Col. Particular 
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O cão nomeia a figura feminina, dá-lhe conteúdo e transforma-a num objeto cultural, 

pois esta personagem explicita um costume das sociedades patriarcas e mediterrâneas, 

nomeadamente a resignação melancólica, a ideia de que as mulheres não são agentes da sua 

própria narrativa, mas sim ornamentos expectantes de outras narrativas. Assim sendo, no 

pormenor de Estudo de Composição (Fig. 195) o cão encontra-se deitado aos pés da mulher, 

mas de cabeça levantada, de orelhas subidas e de língua de fora, e apesar da sua cabeça se 

encontrar a três quartos em relação ao observador, o seu olhar está de frente para este. Este 

cão parece estar atento e a aguardar por algo na cena. O traço utilizado nesta figura é simples 

mas define-a de forma concisa. 

 

Fig. 195 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição” (Pormenor), Grafite, tinta-da-china, lápis de cor e caneta s/papel vegetal 
1991 

Col. Particular 

A mulher de Porquê? aguarda que o tempo e a história lhe devolvam o que ela 

perdeu, tal como acontece no pormenor 1 de Estudo de Composição (Fig. 196), e o cão 

espera por esse acontecimento de forma atenta, como se verifica no pormenor 2 de Estudo de 

Composição (Fig. 197). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 196 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”(Pormenor 1), Tinta-da-china s/papel vegetal 

1991 
Col. Particular 

 

 

Fig. 197 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”(Pormenor 2), Tinta-da-china s/papel vegetal 

1991 
Col. Particular 

 Os elementos de Porquê? aderem à analogia, a um homem de olhar distante, a uma 

mulher retraída e discreta, não existindo nenhuma “negociação” entre as duas personagens, 

exemplo disso é o estudo Figura de Homem e Mulher (Fig. 198). Neste estudo, o homem e a 

mulher encontram-se esboçados a olharem um para o outro de forma indiferente. Estas duas 

figuras surgem com um traço simples e solto, mas fortemente carregado em algumas zonas 

criando uma sombra, como acontece no peito do homem e no pescoço e na lateral do rosto da 

mulher. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Fig. 198 - Jorge Pinheiro 
“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china, aguada sépia e lápis de cor s/papel 

14,7 x 9 cm 
1991 

Col. Particular 

Noutro registo as duas personagens encontram-se expostas, verossímeis, e 

completam-se uma à outra, pois são mutuamente invisíveis, ou seja, apesar de poderem ser 

vistas e julgadas, elas não se veem, exemplo disso é Figura de Homem e Mulher (Fig. 199), 

onde as aguadas sépia de claro-escuro utilizadas neste estudo encobrem o homem e a mulher, 

como se estas figuras fossem vultos inseridos num fundo escuro, vazio, incerto e indefinido. 

 

Fig. 199 - Jorge Pinheiro 

“Figura de Homem e Mulher”, Tinta-da-china e aguada sépia s/papel 
24,5 x 18,8 cm 

1991 
Col. Particular 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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3.5. Espaço e tempo relativos 

 

Na pintura Porquê? a estrutura da representação incide num seguimento da compreensão, 

no logocêntrismo, num centro de poder que gere toda a cena de forma organizada e 

consistente
218

, e numa técnica meticulosa que dá mais vida a expressão pictórica
219

. 

Deste modo, o sentido que esta pintura suscita é uma dimensão em aberto, que qualquer 

leitura tem a possibilidade de construir, de tecer de novo, para que a diferença de 

interpretações e até a sua multiplicidade sejam características organicamente particulares à 

arte, que ambiguiza em polifonia o sentido que nas mensagens informativas tendem para a 

univocidade
220

. 

O que vem complexificar a atividade mimética desta pintura e conferir-lhe um olhar 

contemporâneo, é a dimensão dialógica e a reflexividade da própria pintura, pois a pintura 

convoca todo o seu caráter de citação. Esta pintura encontra-se fora do tempo, logo torna-se 

um discurso de citações referentes ao romantismo de paisagem, ao neoclassicismo das figuras 

e à figuração bíblica das personagens. A representação desloca o referente do real para o 

espaço diacrónico da própria pintura. Contudo, não existe um acesso à representação pois o 

espaço intermediário que a envolve nos distância dela, espaço este que é um espaço cénico, 

onde as figuras estão visivelmente e assumidamente colocadas. 

                                                             
218 “A imagem não depende da crença, mas a existência da crença é prova que existem imagens. (…). A imagem é 

a hipótese daquilo que permanece mesmo desaparecendo.”, VIDAL, Carlos, op. cit., pp. 8 - 9. 

219 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 201. 

220 “Perguntam porquê, e nenhuma resposta os sacia. Trocam relances, e resignam-se ao horizonte. Aquilo que 

desejam é o alfabeto da acrobacia da luz, o estatuto da permanência da história, ou o acorde do armistício do sono. 

Pouco ou nada entendem dos ritmos das estações, dos cadernos do deve-haver, e das mudanças do clima. Eternos 

na apetência da eternidade, avançam com as hesitações que os dilaceram, entregam-se à lua eclipsada, ou ao anjo 

da feminina beatitude. Impercetivelmente movimentam os lábios, e antecipam em resposta ao seu porquê a 

obscuridade, a apreensão, ou a busca do olhar que sobre eles se fixa.”, CASA-MUSEU TEIXEIRA LOPES, op. 

cit., p.10. 
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A figuração é encenada quer pelo estado onde se encontram os bancos/pedestais, quer por 

uma luz artificial que ao iluminar o rosto da mulher secundariza o céu carregado. Em Porquê? 

existe um designer da luz, pois a iluminação é fundamental dado esta ser o segundo tema que o 

pintor pretende realçar, ou seja, é uma espécie de marcação por cima da marcação, é uma 

fixação dessa marcação da cena (Fig. 200). 

 

Fig. 200 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 

Em Porquê? existem vários focos luminosos, luzes artificias que nos remetem para cenas 

teatrais, pois o pintor queria construir nesta pintura e em muitas outras, uma cena teatral, 

cenográfica. Um dos dados de ironia e descaramento dos artifícios desta pintura é exatamente o 

facto de fornecer um campo visual que inclui o backstage, mais do que teatro, sugerindo uma 

espécie de plateau de cinema ou televisão (aqui podemos observar os fios, os holofotes, os 

microfones, e tantos outros objetos e acessórios), onde todos temos acesso aos bastidores. 

Deste modo, o pintor mostra ao espectador o que há de verdade na mentira da peça (Fig. 201). 

 

Fig. 201 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?” (Pormenor), Óleo s/tela 

1991 
Col. Leontina George 

 
 

A representação é teatralizada e nesse movimento de reflexividade que a torna opaca 

surge a pintura como a grande questão. Os dispositivos cénicos ao assumirem visibilidade, 
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conferem à representação os seus limites, suspendendo toda e qualquer hipótese referencial 

para se exibirem como representação. A figuração deixa de representar qualquer coisa, para 

passar a apresentar-se a ela mesma como questão, talvez por isso o texto que acompanha a 

tela não questiona a figuração, mas sim a sua própria criação. A assunção da representação no 

espaço representado reequaciona o enigma da própria figuração, estendendo-o ao ato poético, 

ou seja, a representação transcende o representado num movimento que indaga acerca do 

enigma da arte. 

Neste espaço da pintura, verifica-se um excesso de elementos, de símbolos, de sinais, e 

não um excesso de citações. Jorge Pinheiro não desejaria que fossem excessos, mas existiu 

uma descontinuidade, um empilhamento, porém, os elementos estiveram sempre organizados 

segundo a lógica de um todo, embora por vezes sintático. O pintor teve sempre intenções de 

quebrar a linearidade cronológica, fornecendo linhas de interpretação e de recorrência, tendo 

em conta as diferentes formas de expressão. Relativamente à visualidade clássica, Porquê? 

possui enunciados difíceis para que se desenvolvam os seus hábitos percetivos num contexto 

de enfraquecimento e hostilidade. Assim sendo, esta obra recorda outras na história da arte e 

objetiva-se num processo de continuidade e transformação dessa continuidade, ou seja, na 

investigação pictórica que o artista desenvolve no âmbito da referência ao símbolo e à 

figura.
221 

A multiplicidade de estudos que o pintor realizou na procura de uma personagem global, 

evidentemente que não podem ser utilizados com o modelo vivo, pois o modelo tem uma 

determinação finita e concreta. Deste modo, Jorge Pinheiro não desenha do natural, sendo que 

normalmente desenha de memória, e por vezes recorre a imagens fotográficas, ou imagens 

feitas por outros artistas, pois algumas dessas imagens são figuras, temas ou adereços de cena, 

encontrados em relevos escultóricos, em estelas funerárias gregas, em estatuetas helenísticas, 

em fotografias de imprensa, ou nas pinturas de outros pintores, entre outros, e remetem para 

uma imagem ainda mais fixa e para um material pesado, como acontece nas figuras de 

Porquê?, pois a procura da figura certa nos vários estudos que o artista realizou deram-lhe 

liberdade e prazer. 

                                                             
221 “Todos a sabem, todos sofrem a vigilância da inamovível pupila. (...).”, Ibidem. 
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Estes desenhos nem sempre eram feitos no estirador, mesmo os desenhos preparatórios, 

os que se destinam ao estudo para a pintura Porquê?. Estes desenhos passaram por duas etapas, 

são elas os desenhos de esboços e a rigorosa fase do desenho que vai servir a composição final. 

O desenho preparatório de Jorge Pinheiro, era aquilo a que se nomeia de desígnio, pois o 

desenho é uma tarefa de preparação de uma determinada figura para a morte, figura esta que 

aos poucos fica imobilizada. Assim sendo, este desenho preparatório é a única possibilidade 

que o pintor tem de criar ou de se aperceber do movimento e da vitalidade das coisas, porém, o 

desenho é sempre contraditório. Os primeiros desenhos da pintura Porquê? são sempre croquis 

extremamente livres, de uma total manualidade, e só posteriormente se cristalizam e se vão 

desenvolvendo, para que se possa entender as estruturas e os valores cromáticos na 

composição
222

, e como se organizam os elementos eventualmente significantes para estruturar 

a composição a nível semântico. O artista não vai gradualmente construindo o quadro num 

fazer e desfazer de formas, pelo contrário, tudo é previamente projetado, para que no quadro 

não existam emendas, e para que o trabalho final fosse fiel ao que tinha sido projetado, bem 

como as harmonias cromáticas igualmente fieis ao projeto inicial. O pintor procurava muitas 

vezes o impossível, a perfeição, que é tida como o fim de qualquer coisa, é o momento em que 

tudo termina, em que tudo está perfeito, em que tudo está concluído e onde a morte é a única 

coisa que resta
223

. Apesar deste percurso ser incómodo para o pintor, é inevitável a sua atração 

pelo abismo, uma obsessão comum a todas as fases do seu trabalho que foram levadas à 

saturação. Exemplo disso são as suas obras, onde a pintura Porquê? não é exceção. Qualquer 

pintura do artista, tal como Porquê?, suscita o nascimento de outra pintura, é como uma porta 

que se fecha reabrindo noutra. 

 

 

 

 

                                                             
222 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 108. 

223 “A morte procede por sacrifícios ao grande deus, obstinado na apresentação das suas charadas. (...).”, CASA-

MUSEU TEIXEIRA LOPES, Ibidem. 
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3.6. Semiótica, memórias, signos e símbolos 

 

“A visão concebe o campo visual na pintura como se fosse realmente o ideal, 

legitimando a construção num mundo convergente com o espectador enquadrado, 

mundo em que há a mistificação do passado e o tributo do homem ao Homem.”
224

 

No âmbito da citação referida por Isabel Tavares, para Jorge Pinheiro, na pintura 

Porquê? existe um outro tipo de olhar, existindo sobretudo uma situação aproximada ao que 

Heidegger definia por “Dasein”, nomeadamente o problema do ser e da finitude, o problema 

da existência e igualmente da responsabilidade perante a existência
225

. 

Foi a partir dos 24 anos de vida do pintor que o existencialismo exerceu uma influência 

real na geração do seu trabalho, contudo, só no fim da primeira fase da figuração é que o artista 

tomou consciência da sua relação com a pintura. Porém, nesta altura desapareceu da pintura 

porque a figuração também é abandonada nessa data, pois o existencialismo contrariou o 

estruturalismo. Quando Jorge Pinheiro intitula uma pintura de “Dasein”, talvez isso signifique 

um regresso a essas origens, pois o título de um quadro pode ser uma aparente tautologia, se a 

imagem e o nome de alguma maneira se correspondem ou, pelo contrário, pode surgir como 

um travão à geração de sentidos que a imagem provoca sempre. “Dasein”, designa um 

conceito filosófico e complexo que Heidegger formula sobre a existência, o ser, entre outros, 

conceito esse que Jorge Pinheiro reflete na última fase do seu trabalho. 

O universo de leituras individuais do pintor e o próprio universo da cultura portuguesa 

dos anos anteriores a essa aproximação ao estruturalismo é o universo do existencialismo. A 

sua poética é essencial nessa altura formativa do artista, pois com toda a acumulação do saber 

entretanto feita à sua obra, mantem-se sempre uma interrogação em torno da condição humana. 

Neste inquérito à condição humana existiram coisas que ficaram para trás, contudo, não podem 

deixar de ser recordadas, como acontece em Porquê?. 

                                                             
224 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 31. 

225 “(...). Por isso é que eu ligo à Pintura à Verdade e ao Saber. Por isso ainda é que indagando a origem do saber 

se possa talvez conhecer a origem da pintura.”, CASA-MUSEU TEIXEIRA LOPES, op. cit., p. 12. 



254 
 

É complicado definir se o que determinou uma fase ou outra da pintura de Jorge Pinheiro 

foi a razão ou a emoção, pois estes conceitos não são separáveis um do outro. O pintor tem 

consciência que trabalhar a abstração é uma fonte de prazer, todavia, trabalhar a figuração é 

uma fonte de incomodidade de Sorge, como diria Heidegger. Assim sendo, o pintor questiona-

se sobre o que lhe leva a insistir na figuração e de que ordem é efetivamente este seu 

investimento. Todavia, embora em termos de razão Jorge Pinheiro ponha a funcionar toda a 

sua capacidade intelectual, ao trabalhar na abstração existem determinados tipos de 

mecanismos que não entram em funcionamento, talvez por isso não inibam as possibilidades 

de desenvolvimento do prazer do pintor. A emoção e a razão não são separáveis em Porquê?, 

mesmo relativamente ao controlo da emoção, da libertação do sujeito, entre outros.  

Na década de 80, em 1986, surgem algumas representações de moribundos, personagens 

sem sexo porque já são muito velhas de idade e personagens sem contextualização possível. 

Em “Dasein” surge outro moribundo, ou seja, outro protagonista que regressa de um modo 

completamente diferente e que tem um enquadramento filosófico. Na obra de Jorge Pinheiro 

existe uma reflexão distanciada, talvez porque o pintor sabe porque pintou Porquê? e que tipo 

de emoção atribuiu a esta pintura, pois o seu modo de pintar é próximo dos anos 60, sendo que 

a tinta é texturada e cria acumulações. Nas figuras de Porquê?, não existe nenhuma 

individualidade, mas sim uma necessidade da representação, o que faz com que o sofrimento 

possa ou não surgir. 

Relativamente ao existencialismo, a influência que este exerceu foi real, tornando 

consciente a relação do pintor com a sua pintura, porém, quando o pintor se torna consciente 

desaparece da pintura, porque a figuração também é abandonada, aliás, tem de desaparecer 

pois o existencialismo contraria o estruturalismo. Deste modo, quando o artista intitula uma 

pintura de Dasein (Fig. 202), talvez isso signifique um regresso a essas origens. Além do título 

desta pintura, existe uma homenagem ou dedicatória ao cineasta russo Andrei Arsenyevich 

Tarkovski, pois o pintor faz uma leitura cinematográfica que gravita no mesmo universo do 

discurso deste quadro, da angústia de uma existência absurda. Nesta pintura, são roubados 

signos de determinados contextos estruturados com um determinado objetivo e 

recontextualizados num sistema semiológico que geram novos discursos, assim sendo, a 

imagem do homem que aqui surge, sofre no limite da capacidade humana e é citado de uma 

fotografia muito célebre de um doente com Sida na sua fase terminal. No entanto, não foi o 

problema desta doença ou de outra qualquer que motivou o pintor, mas sim a incapacidade de 
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compreender o porquê do sofrimento recusado como forma de punição. O artista também 

questiona o absurdo metaforicamente figurado pela inocência, chegando a abeirar-se de algo 

que está e existe, mas cujo sentido não se entende e não tem sentido no seu universo da razão. 

 

 

Fig. 202 - Jorge Pinheiro 
“Dasein – a Andrei Tarkovsky”, Óleo s/tela 

130 x 162 cm 
2001 

Col. Particular 

 

O simbolismo das personagens da obra Dasein fazem lembrar o sagrado/religioso 

expresso nas pinturas de Georges de La Tour (artista desvanecido, mas fulcral no século XX 

considerado precursor do movimento Cubista). Nesta obra, a luz da vela dá volume às 

personagens representadas, e o mesmo acontece nas figuras retiradas de cenas bíblicas na 

pintura de Georges de La Tour. Tanto George de La Tour (Fig. 203) como Jorge Pinheiro 

procuram um pedaço do espaço onde desenvolvem os acontecimentos representados, porém, 

Jorge Pinheiro na sua pintura contraria o drama que La Tour expressa através de cenas 

bíblicas
226

. 

                                                             
226 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 59. 
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Fig. 203 - Georges de La Tour 
“São José Carpinteiro”, Óleo s/tela 

1,37 x 1,02 cm 
1640 

Museu do Louvre, Paris 
 
 

O título Dasein – A Andrei Tarkovsky, inclui uma dedicatória ao cineasta russo, ou seja, 

uma homenagem ao homem que fez história no Cinema, pois na longa lista de personalidades 

históricas, este foi uma das celebradas nos títulos de Jorge Pinheiro. Nesta pintura, a 

representação da cena e o título também remetem para um dos maiores representantes do 

Neoclassicismo, nomeadamente Jacques-Louis David e para a sua pintura Morte de Marat 

(Fig. 204), com a dedicatória inscrita no plinto a Marat. 

 

Fig. 204 - Jacques-Louis David 
“Morte de Marat”, Óleo s/tela 

165 x 128 cm 
1793 

Museu Real de Belas Artes, Bélgica 
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De acordo com Isabel Tavares: 

“A “Morte de Marat” é na pintura, o testemunho da filiação política de David e 

tornou-se uma pintura emblemática. Jorge Pinheiro modela a cama como David 

modelou a banheira, ambos representam a última morada dos vivos e prenúncio 

da morte, o caixão. A obra, ao expor a condição humana, encobre/ descobre a 

condição da obra.”
227

 

O universo de leituras individuais de Jorge Pinheiro e o próprio universo da cultura 

portuguesa dos anos anteriores a essa aproximação ao estruturalismo é o universo do 

existencialismo, pois a sua poética é essencial nessa altura formativa do artista, sendo que toda 

a acumulação de saber entretanto feita à sua obra mantêm-se como uma interrogação em torno 

da condição humana. Deste modo, aquilo que existe na pintura Porquê? é o mesmo princípio 

que reemerge no princípio dos anos 80 ao longo da figuração. Existe um inquérito, uma 

interrogação, uma condição humana
228

.  

Existem duas direções na obra de Jorge Pinheiro, uma quase de intervenção e outra de 

cariz metafísica. A primeira poderia ser chamada de sociopolítica e a segunda de metafísica 

por desenvolver uma reflexão mais interior, mais intemporal, em que procura o sentido das 

coisas. Aqui o efémero deixa de interessar, sendo mais importante os arquétipos, como 

acontece em Porquê?. 

 Porquê? cria um impasse total no sujeito, resultando em problemas de toda a ordem, tal 

como a discussão filosófica sobre a morte ou não morte da própria arte e mesmo sobre 

problemas de tipo ecológico. Outra obra igualmente paradigmática como Porquê? é a pintura 

Solus Ipse
229

 (Fig. 205). 

                                                             
227 Ibidem, p. 60. 

228 “(...) «Sábio é quem projeta luz na obscuridade, que desata os nós, que manifesta o oculto, que precisa o 

incerto». Ou seja, sábio é aquele que decifra o enigma dos enigmas: o futuro. (...).”, CASA-MUSEU TEIXEIRA 

LOPES, op. cit., p. 13. 

229 “(...) Estas minhas últimas duas telas – Porquê? e Solus Ipse – são situações paradigmáticas em que o 

indivíduo está só e com a consciência da sua finitude. Sobretudo em Solus Ipse. Entre estes trabalhos, gostaria de 

referir uma série de desenhos que denominei de Anamnese (1994). É o que eu acho que precisamos de fazer. E 

porquê? Chegámos a uma situação de impasse total, e eu estou convencido de que o neoliberalismo é 

irreformável. Ficámos à nossa frente com problemas de toda a ordem. E são problemas que ultrapassam a 
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Fig. 205 - Jorge Pinheiro 
“Sem título (estudo de composição)”, Grafite e tinta-da-china s/papel vegetal 

69 x 55,5 cm 
1993 

Col. Particular 

Nesta obra repetem-se certas convenções pictóricas que nos reenviam para o modelo 

florentino, nomeadamente para o desenho como engenheiro da forma, para o caráter literário e 

antipsicológico da cor e para a preocupação erudita com a anotação e com o detalhe (Fig. 206).  

 

Fig. 206 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse”, Óleo s/tela 

162 x 130 cm 
1993-95 

Col. Particular, Porto 

                                                                                                                                                                                             
discussão filosófica sobre se a arte morre ou se não morre. São problemas de tipo ecológico, de termos ou não 

comida para comer, de termos ou não água para beber. Então, ou modificamos determinado tipo de coisas e 

sobrevivemos ou não modificamos e não sobrevivemos. A necessidade de uma anamnese surge aqui – o homem 

viveu determinadas épocas de felicidade, sabíamos uma série de coisas que esquecemos. (...).”, VIDAL, Carlos, 

op. cit., p. 11. 
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A citação de textos antigos ou modernos denotam um pouco das preocupações dos 

artistas de Florença, não só por revelarem nas suas imagens sofisticação técnica, como uma 

visão panótica e consciente da própria história das imagens, pois mais do que um objeto 

pictórico encontra-se aqui um objeto cultural (Fig. 207). 

 

Fig. 207 - Arnold Böcklin  
“Ilha dos Mortos de Boecklin”, Óleo s/tela 

74 x 122 cm 
1880 

Museu Metropolitano de Arte 

 

Em Solus Ipse, todos os elementos têm o poder na organização sintática da imagem. 

Exemplo disso são as duas mulheres tal como se observa no seguinte pormenor da pintura 

(Fig. 208). 

 

Fig. 208 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 

Col. Particular 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnold_Böcklin
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Outro exemplo é o banco tal como se observa no seguinte pormenor da pintura (Fig. 

209). 

 

Fig. 209 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 

 

Outro exemplo são as flores caídas tal como se observa no seguinte pormenor da mesma 

pintura (Fig. 210). 

 

Fig. 210 - Jorge Pinheiro 

“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 
1993-95 

Col. Particular 
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Tal como o pedestal que se observa no seguinte pormenor da pintura (Fig. 211). 

 

Fig. 211 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 

 

Outro exemplo são as escadas tal como se observa no seguinte pormenor da pintura (Fig. 

212). 

 

Fig. 212 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 
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Outro exemplo é o pavão tal como se observa no seguinte pormenor da pintura (Fig. 

213). 

 

Fig. 213 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 

 

Sugerem outros elementos evocativos dessa memória como os ciprestes, tal como se 

observa no fundo do seguinte pormenor da mesma pintura (Fig. 214). 

 

Fig. 214 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 
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Outro exemplo é o céu estrelado tal como se observa no seguinte pormenor da pintura 

(Fig. 215). 

 

Fig. 215 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 

 

Outros exemplos enfatizados pelo pintor são a lua, tal como se observa no seguinte 

pormenor da pintura (Fig. 216). 

 

Fig. 216 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 

 

 

 

 

 



264 
 

A água, como um dos quatro elementos, também é valorizada, como se verifica no 

pormenor do lago tal como se observa no seguinte pormenor da pintura (Fig. 217). 

 

Fig. 217 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 

Col. Particular 
 
 

E outro exemplo é o detalhe do diminuto barco que transporta um vulto e a ilha tal como 

se observam no seguinte pormenor da mesma pintura (Fig. 218). 

 

Fig. 218 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 
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O espaço envolvente desta imagem contraria as leis da natureza, é emblemático e 

significativo, sendo que os elementos, figuras e a ação existentes agem de acordo com o 

cenário de fundo bem como com o local onde estão inseridos, onde se observa uma 

escadaria
230

, como se observa no seguinte pormenor de Solus Ipse (Fig. 219). 

 

Fig. 219 - Jorge Pinheiro 

“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 
1993-95 

Col. Particular 
 

A obra Solus Ipse (“Só ele”) (Fig. 220) contém parecenças com a obra Porquê? (Fig. 

221), pois ambas constroem sentidos e arranjam os elementos de forma muito semelhante. 

 

Fig. 220 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse”, Óleo s/tela 

162 x 130 cm 
1993-95 

Col. Particular, Porto 

                                                             
230 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 212. 
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Fig. 221 - Jorge Pinheiro 
“Porquê?”, Óleo s/tela, 

130 x 162 cm 
1991 

Col. Leontina George 
 

Uma das figuras femininas de Solus Ipse situa-se sentada à esquerda e encontra-se numa 

posição confortável e estável, com um manto violáceo que lhe cobre, tapando-lhe parcialmente 

o cabelo e aos seus pés existe um ramo de flores, como se observa no seguinte pormenor da 

pintura (Fig. 222). 

 

Fig. 222 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 
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Esta figura ergue o braço e outra figura feminina segura-lhe a mão, o que significa que 

esta personagem é objeto de referência na cerimónia que se desenrola nesta pintura, como se 

observa em “Sem título” (estudo de mãos) de 1995 (Fig. 223). 

 

Fig. 223 - Jorge Pinheiro 
“Sem título” (estudo de mãos), Tinta-da-china s/papel 

29,2 x 20,8 

1995 
Col. Particular 

 

A outra figura feminina situa-se levantada à direita e deita um olhar complacente para a 

personagem da esquerda, como se observa no seguinte pormenor de Solus Ipse (Fig. 224). 

 

Fig. 224 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 
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O único pé visível desta figura encontra-se de frente para o observador, como se 

observa em “Sem título” (estudo de pé) de 1995 (Fig. 225). 

 

Fig. 225 - Jorge Pinheiro 
“Sem título” (estudo de pé), Tinta-da-china s/papel 

29,2 x 20,8 
1995 

Col. Particular 
 

A expressão facial de ambas as mulheres não demonstram carinho, mas sim uma falta de 

alegria, cujas linguagens escritas e observadas não são trocadas pelo que se encontra 

distante
231

, como se observa no pormenor 1 de Solus Ipse (Fig. 226) e no pormenor 2 da 

mesma pintura (Fig. 227). 

 

Fig. 226 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor 1), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 

 

                                                             
231 Ibidem, p. 213. 
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Fig. 227 - Jorge Pinheiro 
“Solus Ipse” (Pormenor 2), Óleo s/tela 

1993-95 
Col. Particular 

 

Na obra Solus Ipse as duas mulheres surgem de forma melancólica em frente a um Pavão 

que se encontra em cima de uma Estela que contém gravado o título da obra
232

, como se 

observa no seguinte pormenor de Solus Ipse (Fig. 228). 

 

Fig. 228 - Jorge Pinheiro 

“Solus Ipse” (Pormenor), Óleo s/tela 
1993-95 

Col. Particular 
 

N este âmbito, Pedro Pousada refere o seguinte: 

“A sua importância é evocativa. Na tradição antiga acreditava-se que a carne do 

Pavão não se decompunha. O cristianismo associou essa ideia de imortalidade, de 

um corpo incorruptível, à Ressurreição. O Pavão não está, ali, como um objeto belo 

                                                             
232 Ibidem. 
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ou inocente mas para nos falar daquilo que sobrevive a erosão, que escapa a 

amnésia do tempo. Aquele que é ali lembrado não morrerá. 

Mas, tragicamente, na mesma frase reitera-se a impossibilidade de um retorno. Só 

com ele mas sem ele. Aquela ilha isolada fecha o ciclo. Ali já nada acontece, o 

tempo parou. E o luar ambíguo que ilumina a cena, o terceiro elemento feminino 

desta história, fala-nos dessa renovação perpétua. Nada permanece imóvel logo 

nada pode voltar a ser o que era. É este o remate final que propomos: a felicidade 

repetida é um desejo impossível. Esta é então a imagem de uma melancolia 

amarga.”
233 

A visão trágica de Jorge Pinheiro irá entrosar-se não só com uma retoma na forma e no 

pensamento, que é sempre uma visão sobre o mundo contemporâneo, onde se consideram as 

origens da civilização ocidental, mais precisamente da idealização como uma das conceções da 

Grécia clássica, como também com a presença do ideal e de um Logos que tem múltiplos 

modos de presença, que o pintor relacionou inúmeras vezes com a imagem da eternidade que a 

arte e o artista não podem deixar de veicular. Aqui não residirá uma absolutização da ideia nem 

uma redução do Logos à racionalidade. Para o pintor, venerar um escrito, um homem do 

passado, é o sentimento mais nobre de um ser humano, pois com ele deseja superar o choque 

vulgar do presente e pretende extrair valores permanentes do mundo humano. Jorge Pinheiro 

poderia desconstruir a redução do Logos a uma mera ferramenta do poder e da gestão da 

cidade, e da domesticação do ser, para que posteriormente se possa desconstruir a confusão 

entre o classicismo e o Logos, um Logos domesticado pela economia, tal como a imagem pela 

comunicação. Uma obra como Porquê? só pode ser vista no contexto da perda de valores 

estéticos, éticos, morais e até mesmo humanos, pois numa análise da obra passa-se de um 

plano formal para um plano estrutural e observa-se o objeto no contexto cultural, recorrendo-se 

à citação da perspetiva como tema de fundo. 

Falar da reflexão do pintor, sobre as questões do Absoluto, do Nada e do Sublime, é 

esquecer a reflexão em torno da questão da validade do discurso pictórico na era dos média, 

principalmente do conceito da pintura tradicional, entendida como pintura de cavalete, o 

quadro de grandes dimensões, objeto de culto desde o Renascimento, que perpétua pelos 

museus como memória histórica e cultural do Ocidente. Na pintura existe um reconhecimento 

                                                             
233 Ibidem. 
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geral de crise, bem como na arte em geral devido à democratização da arte numa sociedade 

dominada pelo capitalismo industrial, que também dá sinais de crise. Esta crise torna-se visível 

nas identidades dos títulos, pois nomear ou representar não tem que obrigatoriamente 

determinar uma existência objetiva. Assim sendo, a estética do nome próprio predicado ergue-

se sobre si mesma. 

A pergunta Porquê? contém uma individualidade distante, e por isso a exposição 

retórica do Indivisível afronta/desafia o sentido racional/coerente do espetador. Estas 

características encontram-se também noutros títulos de outras obras de Jorge Pinheiro, 

contudo, um paradoxo faz-se sobressair no que concerne ao sentido ilógico que parece fazer 

algum nexo. Tanto a palavra Retórica como a palavra Indizível contradizem-se, e por isso 

coloca-se a questão da razão do Ser e de Ser da criação, bem como da configuração e da 

substância que definem a estética e que interrogam os modelos existentes
234

. Neste âmbito, 

Isabel Tavares refere o seguinte: 

“Há todo um depósito e sedimentação do nome, apropriados por Jorge Pinheiro, 

para em torno da função verbal, dar títulos provocatórios às pinturas. O poder da 

palavra, o poder ser do nome ou da expressão ser é poder, é uma visão existencial 

do artista que nomeia a substância com substantivos. Todos os títulos das pinturas 

de Jorge Pinheiro a partir de “Porquê?” são compostos por substantivos, à 

exceção de “Era uma vez uma Princesa” que contém o verbo, mas este título não 

deve ser visto em forma de proposição, mas de expressão, pelo que ficamos 

reduzidos aos restantes, todos eles títulos demonstrativos, construídos com 

palavras que nomeiam.”
235

 

A obra Porquê? de Jorge Pinheiro transporta o espetador para outras interpretações da 

expressão pictórica representada, através de uma reformulação da linguagem e do 

conhecimento que temos sobre as coisas
236

.  

Colocam-se as seguintes questões: 

O termo indizível poderá ser utilizado para caracterizar a pintura de Jorge Pinheiro? 

                                                             
234

 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 40. 

235 Ibidem, p. 38. 

236 Ibidem. 
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Este conceito aproxima-se do conceito de sublime?  

Tem outras conotações? 

Jorge Pinheiro responde a estas questões dizendo que o título da exposição Retórica 

do Indizível de alguma forma acaba por provocar o espetador, pois o temo Retórica e o termo 

Indizível contradizem-se se as confrontarmos no contexto da arte sempre conhecida como 

Indizível. Tanto a arte do passado como a da modernidade vivem da linguagem, como tal o 

universo Indizível deve ser lido em conformidade com as nossas 

práticas/experiências/conhecimentos, para que possamos descobrir os aspetos negativos e 

positivos da representação/comunicação. Assim sendo, o mundo não faria sentido apenas se 

não fosse possível descreve-lo de acordo com a realidade que nos é familiar
237

. O artista 

ultrapassa o nível do visível e do vivido (do dizível) e inscreve esses elementos no nível do 

indizível.  

O pintor explica o seu trabalho presente através de um sentimento de retorno de 

sensibilidade e deriva de sentidos, pois uma espécie de existencialismo, sedeado ao longo da 

sua vida por outras influências, volta a ter na reta final uma enorme preponderância no seu 

pensamento, o que se reflete nos seus últimos trabalhos, praticamente de forma involuntária. 

Tanto o simbolismo, como a metafísica e o irracional, foi tudo o que Jorge Pinheiro sempre 

combateu na pintura e na vida, todavia, acabam por habitar no pintor. O artista vê nascer, não 

premedita, nem o faz, pois tudo acontece por si próprio. Em Porquê? não existe um discurso, 

uma história ou uma ilustração, existe sim uma evidente possibilidade de construção de 

sentidos, exatamente na medida em que cada uma das figuras é um signo, um discurso 

silencioso.  

O pintor atinge a espiritualização através de um reforço do simbólico, uma canonização 

das personagens e uma sacralização dos adereços. Assumir um papel chave na iconografia e na 

própria composição das pinturas, significa realizar a passagem através de pontes estabelecidas 

com a atualidade (através de cineastas que são evidentes sacralizadores da imagem, Bergman e 

Dryer). Todavia, esta passagem pode não ser definitiva, na sequência da realização da obra 

Porquê?, apesar de Jorge Pinheiro ter regressado ao tom jocoso, embora não social, político ou 

ideologicamente crítico, com que iniciou a “segunda figuração”. A pintura de Jorge Pinheiro 

                                                             
237 Ibidem, p. 42. 
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revela insubordinação, insolência, pois a pintura nunca está no espírito do tempo. Num certo 

sentido, para o pintor o modernismo levaria não só à morte da arte, que, no entanto, o autor 

ressalva ser apenas um exercício filosófico consubstanciado pelo pensamento de Hegel, como 

também ao fecho da pintura em torno da sua instrumentalidade.  

 Dentro da pintura Porquê? poderíamos questionar: 

O que é que esta obra parece procurar? 

 A resposta é:  

Um além de janelas de Deus, e a razão, bem como a arqueologia dessa mesma razão. 

 A questão do tempo também é fundamental em Porquê?, pois o tempo que o autor 

levou a fazer este quadro correspondeu ao tempo desde os seus estudos até à pintura final, ou 

seja, a obra completa. Contudo, este quadro acabado é uma contradição em termos, é algo que 

não existe, pois o pintor é obrigado a apresentar esta pintura no contexto da encenação, isto é,  

numa relativização do processo, mostrando as etapas que o conduziram a um absoluto que é 

esta pintura, a fim de relativizar este absoluto, esta tendência que as pessoas têm para 

assimilarem o quadro finalizado a um absoluto. Neste processo de utilização de tempo, existe 

qualquer coisa de conceptual, que não era intenção original do pintor, mas que acaba por se 

revelar, embora o modo de apresentação desse projeto fosse muito diferente. O tempo é o 

tempo de quem vê Porquê?, e não o tempo que está inscrito nesta pintura, o tempo é o próprio 

tema da pintura. A quarta dimensão também é importante, pois o artista deseja que o quadro 

acabado seja completamente intemporal. Existe um espaço ficcionado onde não existe 

narração, um palco onde não acontece nenhuma ação e onde tudo fica cristalizado.  

A obra Porquê? é uma das pinturas de Jorge Pinheiro mais carregadas de romantismo e 

simbolismo, visível no rigor absoluto que aplica à mesma, como o faz com um quadro do 

período fibonacciano dos anos 70. Exemplo disso são as dezenas de estudos de esboço e de 

estudos finais de Porquê?, já de transposição para a tela, onde articula a atmosfera 

absolutamente romântica com uma estrutura profundamente clássica na construção. Para o 

pintor, trabalhar com imagem ou trabalhar sem imagem é muito diferente, na medida em que, 

quando o artista trabalha sem a imagem, como nas séries de Fibonacci, é quase como trabalhar 

com um computador onde coloca os dados e aceita os resultados. 
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Dada a quantidade de estudos feitos para a obra Porquê?, entende-se que o próprio 

autor questiona a obra. Deste modo, esta pintura permanece interrogada e diz-nos o que se 

pode mostrar e não se pode dizer. Sem respostas, o artista dá o título provocatório Retórica do 

Indizível à exposição onde a pintura Porquê? foi exposta. Esta pintura é fria, calculista e lisa, e 

o pintor não se mostra na pincelada. Os estudos desta obra servem para o poder da 

representação se fazer sentir, bem como para se erguer a vivacidade social com as suas formas 

de pensar que nos encaminha para a Escola, Universidades e Academias
238

. 

Os estudos de modelo por fragmentação das partes, como as figuras, as cabeças, as 

mãos ou os pés, são formas de isolamento para classificação e identificação, e não só permitem 

comparações entre os elementos constitutivos, como focalizam a atenção sobre o objeto que 

será examinado e predicado, remetendo para a prática tradicional do fazer na História da 

Pintura Ocidental. Exemplo disso são os Vários Estudos de Mãos, de Figura e de Cabeça de 

Homem (Fig. 229). 

   

   

Fig. 229 - Jorge Pinheiro 
“Vários Estudos de Mãos, de Figura e de Cabeça de Homem”, Vários materiais 

1991 
Col. Particular 

 

 Relativamente ao título da pintura Porquê?, este aparece como a instância linguística 

que vem reduplicar a representação, pois a função deste título nesta figuração é a de exercer 

uma delimitação e uma criação de um campo semântico de leitura da obra, pois o título confere 

à obra um sentido. A figuração desta pintura parece ter por de trás um vazio de sentidos, deste 

modo, o título investe nas figuras e sai do espaço próprio da linguagem pictórica com toda a 

carga e significância que emana da própria composição como um todo, para se configurar 

numa outra linguagem e para se inscrever em si o sentido linguístico do título como marca. 

                                                             
238 Ibidem, pp. 120 - 121. 
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Nunca se pode dizer tudo sobre esta pintura, apesar da possibilidade que a linguagem tem de 

transferir para o seu campo as dimensões significantes que se produzem no campo da 

picturalidade, da linguagem, sublinhando e destacando os conteúdos imagéticos contidos na 

obra.  

 O título desta pintura abrange o campo da enunciação e é uma instância fundadora de 

Porquê?, que remete para a significação da representação e das expressão pictórica. Assim 

sendo, o título assume o comando de toda a representação e simboliza uma cultura através da 

interligação da linguagem verbal e plástica. O título permite uma interligação de códigos 

(estruturados em função da linguagem) e transporta o observador para uma realidade 

experienciada, ou seja, para um pensamento e um procedimento. Tanto a linguagem como a 

expressividade plástica colocam em prática a incerteza, o simbólico, e a encenação de jogos de 

sentidos tanto na forma como no conteúdo da representação. A inquietude entre aquilo que é e 

aquilo que parece ser insere-se numa quebra, num desafio e numa crítica que o artista utiliza 

como parte integrante da representação. O poder do título está no poder da obra, ou seja, no 

centro da expressão pictórica que comunica com o espetador.
239

. Assim sendo, Jorge Pinheiro 

utiliza o lugar de convergência do nome e do título Porquê? como ponto, para o qual 

convergem todas as estruturas do discurso, um centro onde a linguagem aparece como um 

lugar de estudo, de regras para construir, utilizar e reorganizar na função da representação. O 

nome e título de Porquê? encontra-se ligado à identidade como uma filiação, em que a escrita 

e a palavra se revestem do peso da sua história material, do valor histórico enquanto objeto de 

saber, para ser objeto do conhecimento. 

Os objetos desiguais podem ter culturas distintas, e quando isso acontece a simbologia 

dos mesmos torna-se vasta, o que faz com que uma obra possa ter várias interpretações, como 

se o espetador se baseasse na história e no que lhe é familiar. Deste modo, para que um 

espetador interprete a obra Porquê? de acordo com o que Jorge Pinheiro pretende transmitir, é 

necessário existir um estudo sobre os elementos e os princípios questionados
240

. 

O título Porquê? assume-se como crítica e modelo vidual, e confere uma estrutura 

metódica
241

 e quando esta nomeia o seu modo operativo e fundador, revela convenções 

                                                             
239

 Ibidem, pp. 32 - 36. 

240 Ibidem, p. 37. 

241 Ibidem, pp. 121 - 122. 
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estéticas e a própria superfície de composição e representação. Na revelação da obra construída 

não se encontra o mundo ou a verdade, mas a forma como o pintor se encontra nesse mundo, 

pois este é o sujeito central da representação e ocupa um espaço como marca da sua posição
242

. 

Porquê? é o espelho crítico da inconformidade pessoal do pintor. Este título Porquê? provoca o 

espetador e proporciona o sentido crítico de forma livre
243

. Em Porquê? a crítica sempre foi 

favorável e a manifestação utilitária deste título serve como a metalinguagem da representação. 

A representação de Porquê? rege-se pelo método que lhe deu corpo, procedimento este 

que é pós-moderno e onde a critica se insere através do convite que faz ao observador para que 

este “entre na obra”, ou seja, se localize entre o visível e o legível, entre a representação e a 

realidade, e para que a comunicação racional seja possível, independentemente dos códigos 

existentes na obra
244

. 

A distância que vai da negação do sentido à sua suspensão, é aquela que se enuncia 

através de uma interrogação, pois esta construiu-se através de um sentido positivo que lhe 

serviu de suporte. A vertigem do questionamento desaloja a asserção do seu campo discursivo, 

e a dúvida fundadora faz vacilar o sentido e instaura uma indizibilidade que nenhuma resposta 

consegue preencher. Assim sendo, em paralelo com o silêncio dramatizado das personagens, o 

título abrange o campo da enunciação, da dúvida, da interrogação, do silêncio, do enigma e do 

indizível de um ato onomaturgo. 

 A indizibilidade do enunciado é suportada por um ato de produção de sentido, até 

mesmo quando a enunciação esta imbuída da vertigem do indizível. Enunciação e enunciado 

confundem-se na mesma e única interrogação, e o indizível transborda o enunciado para 

transformar o ato de nomeação numa transposição, numa nova poética. Deste modo, o título 

desta pintura é uma instância fundadora da mesma, na medida em que faz transbordar o 

indizível da figuração narrativa para a própria narração, aliando no mesmo movimento de 

perda o sujeito e as personagens. A par disto, o título Porquê? instaura uma outra 

                                                             
242 “(...). ”Navegando” por um caminho de liberdade, Jorge Pinheiro procura desvelar na arte, melhor, revelar 

nos seus quadros, quais espelhos da realidade da existência múltipla e concreta dos entes, uma ontologia 

fundamental de ampla investigação sobre o conhecimento da natureza geral que fundamenta as particularidades 

do humano. (...).”, CASA-MUSEU TEIXEIRA LOPES, op. cit., p. 7. 

243 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op. cit., p. 122. 

244 Ibidem. 
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indizibilidade, a da própria ação, pois esta interrogação não se dirige à identidade, à 

temporalidade, ou à espacialidade, mas sim à causalidade, ou seja, à base do próprio 

agenciamento da ação no drama ou na narrativa. A trama da coerência nesta pintura permite o 

muthus, o encandeamento da ação e da configuração do sentido, visto este sentido ser uma 

dimensão vetorial de agenciamento dos factos, pois todos os factos devem ter uma causa, e 

todos os acontecimentos uma consequência, pois esse é o sentido das ações. Aqui interpela-se 

a história do sujeito e da sociedade, a fim de perceber se esta faz ou não sentido, pois as ações 

podem ou não encontrar a sua lógica de encadeamento, a sua sequência orgânica.  

Nesta pintura não existe qualquer verdade que sustente a falta de sentido, nem um 

destino que venha fechar, através da causualidade transcendente às próprias personagens, o 

agenciamento da ação. Estas personagens não sabiam o que lhes estava predestinado e 

desconheciam o sentido deste destino, desta metalógica que sustentava o sentido através da 

causualidade não visível ao nível da narrativa, pois aqui nem um narrador existe para apaziguar 

o sentido da narrativa. Neste sentido, a pintura Porquê? revela a sua modernidade e inscreve-se 

num vazio fundador onde a figuração é a ficção, e acaba por não ceder à tentação do 

preenchimento total da obra. Para Jorge Pinheiro, a pintura Porquê? é uma obra autónoma que 

vive apenas do silêncio, da contemplação reflexiva, tornando inúteis quaisquer palavras 

dirigidas a esta pintura, ou sobre a mesma. 

 A arte para ser considerada arte deve pertencer ao controlo do pensamento, deste modo, 

em Porquê? a ideia de arte foi recolocada
245

. Neste contexto, Pedro Pousada refere: 

“Na arte moderna a consciência de que toda a imagem da realidade é mediada e 

instável tornou-se uma exigência metodológica: a realidade já não pode ter uma 

ligação em absoluto com o objeto na arte, a representação assume-se como uma 

hipótese desgastada, desfalecida. Uma hipótese de construção e não de captação . 

A modernidade fragilizou os modelos reduzidos e fixos do real. Mesmo nos seus 

piores momentos, quando exigiu, coercivamente, a suspensão da dúvida 

transformando a realidade numa imagem construída de otimismo e de pureza, onde 

o belo e o bom eram o mesmo objeto político, mesmo nesses instantes, ainda 

                                                             
245 POUSADA, Pedro Filipe Rodrigues, op.cit., p. 67. 
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historicamente próximos, a realidade guardou as suas insuficiências, permaneceu, 

sempre mais radical do que o cenário que lhe queriam vestir.”
246

 

Deste modo, a arte passa a ser vista como uma força que refaz a realidade, ao invés de 

uma memória do passado, pois a arte da contemporaneidade adota a teleologia e a 

vulnerabilidade do futuro distante, e de um presente que aguarda por aquele. Para compreender 

a obra Porquê? é necessário existir uma atenção e uma estrutura de pensamento aliada à 

sociedade e ao tempo em que a obra se insere. A obra Porquê? encontra-se inserida no 

domínio moderno da arte, e isso é evidente se pensarmos nas teorias e técnicas utilizadas no 

passado, que auxiliam na confirmação que esta retorna à superfície do plano e não o 

contrário
247

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
246 Ibidem, p. 68. 

247 Ibidem, pp. 68 - 69. 
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3.7. Para uma geometria do indizível: uma figuração de impossibilidades 

 

As obras de Jorge Pinheiro, desenvolvidas a partir de 1966 são operações que amenizam 

na construção compósita o efeito estocástico, pois a ideia de construção é determinante e 

indispensável para a invenção formal. De 1966 a 1967 foram produzidas inúmeras obras 

abstratas-geométricas, presentificadas bidimensionalmente e tridimensionalmente, em tela e 

recortes reais ou simulando uma tridimensão, uma opticalidade autorreflexiva do processo 

criativo. 

Jorge Pinheiro, depois de uma viagem pela Europa, suspende a figuração e repensa a 

pintura a nível da sua estrutura. O serialismo, a semiologia, o estruturalismo, a geometria, a 

enfatização e a simbolização numerológica conduziram a obra de Jorge Pinheiro de forma tão 

surpreendente como a sua atual etapa figurativa. Exemplo disso são os estudos geométricos 

realizados para as suas obras, como se pode observar num Estudo de Composição (Fig. 230), 

realizado para a obra Porquê?. 

 

Fig. 230 - Jorge Pinheiro 

“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china e lápis de cor s/papel vegetal 
50 x 37,5 cm 

1991 
Col. Particular 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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“A produção de Jorge Pinheiro é contemporânea dessas mudanças estruturais do 

campo artístico moderno.”
248

 

Tendo por base a citação referida por Pedro Pousada, o artista não só utiliza a geometria 

como uma ferramenta na estrutura das suas pinturas em todas as fases do seu percurso, ou seja, 

a geometria como ferramenta auxiliar nas suas obras, utilizando a perspetiva ou a série de 

Fibonacci, a regra de ouro, a utilização de retângulos proporcionais como a raiz de dois, como 

também utiliza a geometria como pintura, no sentido em que constrói através da geometria 

imagens que criam composições geométricas
249

 (Fig. 231). 

 

Fig. 231 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite e tinta-da-china s/papel vegetal 

67,5 × 75 cm 
1991 

Col. Particular 
 

Em Porquê? encontramos uma tendência para a simetria espacial e a predominância da 

representação frontal com ligações culturais. A construção da imagem pictórica de Porquê? 

obedece em primeiro lugar à codificação da mensagem, no plano original, na tela ou no suporte 

de papel. Para o pintor o plano da superfície de Porquê? deve ser fundamentalmente 

                                                             
248 Ibidem, p. 9. 

249 “(...) A nível da composição vemos, presente logo no início, o seu desejo de estruturar composições segundo 

uma solução que eu, simplificadamente, diria ser racionalmente inteligível. (...).”, FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN, Jorge Pinheiro 1961-2001, op. cit., p. 61. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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geométrico, como tal as linhas verticais e horizontais paralelas estão presentes na estrutura e no 

enquadramento da representação, e organizam uma rede/malha de linhas principais 

ordenadas
250

, como se observa noutro Estudo de Composição (Fig. 232). 

 

Fig. 232 - Jorge Pinheiro 
“Estudo de Composição”, Grafite, tinta-da-china, lápis de cor e caneta s/papel vegetal 

62 x 75 cm 

1991 
Col. Particular 

 

A estrutura geométrica utilizada na obra Porquê? incide nas linhas verticais, horizontais 

e oblíquas que organizam toda a representação, nomeadamente o homem, a mulher, o cão e o 

cenário, realçando-se o centro de poder que atua com a forma, com o fundo e com a 

luminosidade
251

, como se verifica no Estudo de Composição (Ver Fig. 163, na p. 270). Neste 

âmbito, Isabel Tavares refere: 

“O plano da expressão é o primeiro estímulo percetivo para o plano do 

conteúdo.”
252

 

 

 

                                                             
250

 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 117. 

251 Ibidem. 

252 Ibidem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
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Jorge Pinheiro cria Porquê? segundo o seu conceito de estrutura de composição que a 

geometria oculta organiza, sendo esta geradora do sentido e a base da representação onde as 

formas e o fundo atuam no plano da superfície, permitindo que o espetador “entre na obra”  a 

fim de a visualizar e a compreender/interpretar. A linguagem plástica da obra proporciona que 

o texto indizível se construa gradativamente, existindo um ponto de partida (o autor envia a 

mensagem) e um ponto de chegada (o autor recebe a mensagem), que evidencia a função 

pedagógica presente nas obras de Jorge Pinheiro. Deste modo, toda a expressão pictórica de 

Porquê? tem um objetivo que pode ser designado como um limite, contudo tudo isso pode ser 

contrariado pela essência da representação. A obra Porquê? vive de padrões que se evidenciam 

por si só ou se fazem sentir através da estrutura e da expressão plástica
253

 de toda a 

representação. Assim sendo, as figuras em Porquê? evidenciam a estrutura simbólica desta 

pintura
254

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
253 “(...) Jorge Pinheiro caracteriza como uma empresa de desconstrução do conceito de Belo num recentramento 

da negatividade, do humor e do absurdo, em coexistência com a positividade do «novo»; inatual, insatisfeito: 

(...).”,VIDAL, Carlos, op. cit., p. 10. 

254 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 118. 
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CAPÍTULO 4 – JORGE PINHEIRO E O ENSINO 
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“(...) O discurso da arte estará, talvez pela primeira vez na 

História, na mão dos artistas, e no mundo da Arte não há cotas negativas. (...) ” 

Jorge Pinheiro255 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
255 PINHARANDA, João Lima, op. cit., p. 36. 
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4.1.  Modelo pedagógico e modelo artístico 

 

 Em 1963, Jorge Pinheiro foi o Segundo Assistente na Escola Superior de Belas-Artes 

do Porto e ascendeu em Novembro de 1972 a Primeiro Assistente, onde permaneceu até 

Julho de 1976, altura em que rescindiu o contrato por não ver implementado o modelo 

pedagógico da Escola Renovada. De 1976 a 1996, foi Professor auxiliar na Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa e de 1996 a 2001 foi Professor Catedrático convidado 

da Universidade de Évora. 

 Jorge Pinheiro foi Professor da disciplina de Composição do 4º ano de Pintura na 

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, deste modo, e tendo em conta o Programa de 

Trabalhos realizado para esta disciplina no ano letivo de 1980/1981, o autor localizou-se 

próximo do modelo artístico nos últimos vinte anos, mesmo existindo uma pedagogia 

assumida. O Programa de Trabalhos referido confere uma estrutura longa de paginação 

datilografada, com várias cópias do desenho/estudo Maria lê o Jornal à Varanda, e com o 

seu propósito bem explicito através da sua organização com referências bibliográficas. Deste 

modo, o Professor e Artista pretende que os alunos adquiram conhecimentos/capacidades 

pedagógicas e artísticas, para que estas possam ser trabalhadas isoladamente ou em 

conjunto
256

. Nos objetivos o Professor refere que se deve partir sempre da materialidade do 

signo plástico com o objetivo de atingir uma substância de conteúdo, sempre com a 

convicção de que só no regresso à forma somos colocados no plano real de qualquer imagem. 

Esta Proposta de Trabalho analisa o signo plástico partindo da matéria sensível e formal, para 

se aproximar posteriormente dos conceitos de Linguagem, sobretudo do estudo da escrita 

desta, sabendo de antemão que a Linguagem é mais forma do que substância. 

 A obra figurativa de Jorge Pinheiro é realizada num primeiro momento em 

desenho/estudo de grande simbolismo e elementos culturais, e num segundo momento é 

executado em pintura de acordo com a linguagem verbal no que concerne aos títulos, e com a 

linguagem visual no que toca à plasticidade. A comunicação plástica das obras inserem-se no 

que é possível observar-se (visível) e ler-se (legível), assim sendo, cada espetador tem uma 

                                                             
256 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p, pp. 99 – 100. 
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forma diferente de interpretar os trabalhos artísticos e as suas simbologias inerentes, 

reconhecendo mensagens que outros podem não identificar
257

. 

 No Programa de Trabalhos da Cadeira de Composição explica de forma ordenada e 

coerente o processo de estruturação/criação do desenho Maria lê o Jornal à Varanda, sendo 

que todo o processo de organização deste trabalho se foca no seu título, onde o verbo ler é 

uma ação e um símbolo que "obriga" a que o espetador movimente o seu olhar pelo desenho 

a fim de o conseguir “descodificar”. A incerteza deste trabalho surge de acordo com a 

observação por parte do espetador, ou seja, este não vê da mesma forma que a figura 

representada. Tanto a linguagem verbal como a linguagem visual do desenho Maria lê o 

Jornal à Varanda se encontram unificadas, a fim de se expressarem de forma real através de 

uma “capa” de conteúdo crítico, deste modo, não só cada espetador faz uma interpretação 

distinta do desenho como a transmite de forma diversa
258

. 

 O desenho Maria lê o Jornal à Varanda contém uma mensagem que se expressa 

visualmente, e que será investigada a fim de se compreender qual a matéria existente no seio 

do trabalho, ou seja, a mensagem/leitura do desenho sobressai em relação à expressividade 

plástica, não colocando esta de parte pois existe uma articulação entre ambas. Assim sendo, 

tanto a linguagem como a expressão plástica do desenho referido remete para as obras 

figurativas dos anos 70 de Jorge Pinheiro, exemplo disso é a obra El-Rei V (Fig. 233) que 

aparenta ser um autorretrato do autor pois conota características que se igualam ao mesmo, e 

que não desvalorizam a pictoridade da obra
259

. 

 

 

                                                             
257

 Ibidem, p. 101. 

258 Ibidem, pp. 101 – 102. 

259 Ibidem, pp. 102 – 103. 
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Fig. 233 - Jorge Pinheiro 
“El-Rei V” (El rei olhando um quadro de Jorge Pinheiro - o da Metalinguagem), Óleo s/tela 

80 x 100 cm 
1974 

Col. Particular, Porto 

 

 A obra de arte é de grande simbolismo e passa por uma investigação de várias etapas, 

a fim de se entender qual o tipo de comunicação que a plasticidade demonstra desde a sua 

realização à sua exibição. Quando a obra de arte se encontra exposta significa que a sua 

estrutura já está definida, ou seja, que o plano da superfície com a respetiva representação e 

mensagem estão prontos a ser transmitidos ao espetador, cujo sentido da linguagem verbal 

alcança a comunicação da expressão plástica. Tanto a linguagem verbal como a linguagem 

plástica agem em conformidade uma com a outra, sendo que ao mesmo tempo que o 

espetador vê a obra também a lê. Estas linguagens habitam em forças e tentam mostrar a 

mensagem que a obra esconde, bem como a sua simbologia, desta forma, tudo isto se 

encontra expresso no Programa de Trabalhos do Professor/artista
260

. 

 Para que o espetador compreenda a imagem da obra, a comunicação verbal desta é 

transformada em expressão plástica que corresponde a um determinado tema que pode ou não 

diferir de observador para observador. Deste modo, a disciplina de Composição ajuda a 

explicar a organização da finalidade estética das representações, e encaminha a compreensão 

para algo que é visível e existente (figurativo), e para algo que é visível mas não existente 

(não figurativo). Tanto a linguagem como a simbologia são estimuladas pela reflexão 

exposta, e agem de acordo com o raciocínio/cultura/liturgia do passado ocidental
261

. 

  

                                                             
260 Ibidem, p. 100. 

261 Ibidem, pp. 100 – 101. 
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 No Programa de Trabalhos, Jorge Pinheiro estrutura o estudo da obra por fases, sendo 

que a primeira incide em quatro momentos: o primeiro momento, refere-se à aquisição de 

conhecimentos relativos ao sentido que se agarra a toda a expressividade do objeto; o 

segundo momento, refere-se a “remexer” internamente o sentido, atribuído pelo nome da obra 

e possivelmente por esta; o terceiro momento, refere-se a todo o processo de realização da 

obra até à interpretação da mesma por parte do observador; e o quarto momento, refere-se ao 

retomar a algo que é visível e existente (figurativo), a algo que é visível mas não existente 

(não figurativo), onde a junção da inexistência e a aproximação do significado se encontram 

visualmente e verbalmente na obra
262

. 

 A geometria tem um papel fundamental na estruturação e organização do plano da 

superfície
263

. A obra de Jorge Pinheiro baseia-se numa procura, onde a imagem apresentada 

pelo modo de ver esconde o modo de ler, apesar desta se acompanhar do título. Porém, a 

ausência mantêm-se porque ninguém procura e deseja o que já tem e possui, pois o ver emite 

chamamentos ao ler e ao leitor na procura da mensagem. O ver e o ler revelam que o modo 

de fazer do autor é também o seu modo de ver sobre o ler, pois o objeto plástico é para ser 

visto e contemplado. O autor convida o espetador a entrar na obra, a decifrar os significados 

da mesma a fim alcançar o Lógos, de compreender a mensagem visual da representação
264

, 

pois a comunicação está presente no trabalho plástico e a imagem deve ser entendida de 

acordo com a sua essência/trajeto histórico
265

. 

A imagem revela a nossa história, tanto ao nível das mitologias como ao nível da 

representação e a acumulação de diferentes tipos de signos joga com o saber cultural e 

sociocultural do espectador, a quem é exigido o esforço de associações mentais, sendo que 

uma das funções primordiais da imagem é a função pedagógica. Relativamente à função 

                                                             
262 Ibidem, p. 103. 

263 Ibidem, p. 117. 

264 Ibidem, p. 108. 

265 “(...) numa dimensão distinta e contexto diferenciado, à Sabedoria (incorretamente denominada «pré-

socrática») intenta devolver conceptualmente ao Logos a sua dimensão, e seja ela qual for é na preponderância 

da «memória» (na anamnese) que tal empresa se concretizará. É todo um trabalho que conduz o Logos para fora 

da apropriação da política «gestionária», do rosto da política contemporânea dita «humanista». Em favor de um 

Logos insubmisso e de um Enigma onde o homem se pode perder e arruinar. Mas não gerir, nem domesticar 

«humanisticamente».”, VIDAL, Carlos, op. cit., p. 12. 
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metalinguística, esta tem como objetivo o exame do código empregue, uma ambivalência 

dada pelo objeto plástico que se revela teórico. A obra de Jorge Pinheiro expressa 

intencionalidade, pois pintar a natureza da pintura é como a construção da pintura feita de 

pintura, e a desconstrução e reequação é um discurso de segunda ordem que reflete sobre os 

discursos de primeira ordem. Os discursos, as mensagens, as inscrições, os títulos, as 

representações, a composição e a figuração são inseparáveis do processo criativo do artista. A 

mensagem verbal e visual alimenta-se uma da outra e a palavra escrita dos títulos aparece em 

várias obras do autor.  

Jorge Pinheiro assume a conexão entre o modelo artístico e o modelo pedagógico, 

pois a carreira docente possibilitou-lhe pensar sobre o seu trabalho artístico onde a Gestalt
266

 

se fez sentir, deste modo, o docente/artista investigou e ensinou o gosto de refletir e criar a 

partir do “eu”, sendo que no ano de 1979 sugeriu aos seus alunos um estudo sobre a obra de 

arte de acordo com este raciocínio. As obras do docente/artista são de grande significado, 

principalmente na figuração, e a investigação teórica permanece não só nos seus trabalhos 

artísticos como académicos
267

. 

 O docente/artista pretende que a obra seja investigada de acordo com a mensagem 

que a mesma tenciona transmitir através de signos, simbologias e códigos intrínsecos que 

podem ser interpretados mesmo quando se apresentam escondidos. Deste modo, a Proposta 

de trabalho da cadeira de Composição evidencia toda a componente plástica e 

comunicacional da sua obra, nomeadamente a forma como a mesma pode ser lida pelo 

espectador, pois a análise/compreensão da obra parte daquilo que se vê e de uma reflexão 

                                                             
266 “(...) Os meus primeiros contactos com a Gestalt foram através do Paul Guillaume, que li quando iniciei o 

Curso de Ciências Pedagógicas, que não concluí, para progredir na carreira do ensino. Aquilo passou a 

interessar-me e a condicionar o meu olhar. Aliás, o ensino foi assumindo cada vez maior importância. Foi por 

necessidade de preparar as aulas que a reflexão de Gestalt veio a refletir-se na minha pintura. Neste período 

inicia-se a consciência de que existia uma contaminação entre a necessidade de estudar para ensinar, o prazer de 

o fazer e a necessidade de levar à prática como obra autónoma, como reflexão individual, aquilo a que esse 

estudo me conduzia. A partir daí estabeleceu-se, para sempre, o princípio dos vasos comunicantes. (...).”, 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Jorge Pinheiro 1961-2001, op. cit., p. 43. 

267 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 105. 
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profunda enraizada nas nossas vivências. Jorge Pinheiro utiliza a imagem como mensagem e 

não a mensagem como imagem
268

. 

 A Composição é um dos conceitos ligado à História da Arte e à carreira artística de 

Jorge Pinheiro, deste modo, o modelo clássico é aplicado na obra, cuja representação figurativa 

obedece ao poder do centro, à horizontalidade, e ambos são elementos estruturais que 

transmitem as mensagens do plano. As figuras encontram-se inseridas no plano da superfície, e 

estas evidenciam a estrutura da obra e toda a sua componente transcendental
269

. 

 Jorge Pinheiro orienta os seus estudantes para a conexão entre a teoria e a arte, pois 

para o Professor/artista a linguagem existente numa obra deve ser estruturada de acordo com 

as vivências do passado em consonância com os momentos do presente, e a superfície da 

representação é livre de receber o que o autor quiser transmitir através da expressão 

pictórica
270

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
268

 Ibidem, pp. 105 – 106. 

269 Ibidem, p. 118. 

270 Ibidem, pp. 118 – 119. 
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4.2. A disciplina de Composição 

 

A Composição
271

 como disciplina considerada estrutural, no resultado de efeito 

estético das obras plásticas, pode conduzir-nos a um propósito: uma coisa que é e está passa 

para uma coisa que é mas que não está, ou seja, a imagem representada não tem que ser 

necessariamente figurativa. 

Na primeira parte da proposta de trabalho da cadeira de composição do 4º ano, do ano 

letivo de 1980 – 1981 que Jorge Pinheiro lecionou na Escola Superior de Belas Artes de 

Lisboa, o Professor pressupõe que um aluno do 4º ano dos cursos de Pintura e de Escultura já 

possuem conhecimentos indispensáveis dos elementos plásticos da obra de arte e das suas 

funções elementares no plano sintático. Assim sendo, o Professor propõe para esse ano letivo 

o estudo do funcionamento estrutural desses elementos, numa articulação do plano sintático e 

do plano semântico
272

. 

O Professor definiu objetivos para esta proposta de trabalho, objetivos esses que não 

se tratam de uma tentativa de estudo da retórica das mensagens visuais, da matéria que está 

fora do âmbito dos nossos estudos, nem da abordagem da obra de arte através de uma análise 

semiótica pura, que nos colocaria na perspetiva do recetor e não dos eventuais transmissores 

que somos. Deste modo, considera-se que o percurso da mensagem, do transmissor ao recetor 

e do conhecimento dos seus meios, deve ser do conhecimento do criador de obras de arte, ou 

                                                             
271 “(...) E os estudos de composição que por razões profissionais se sentiu obrigado a aprofundar refletiram-se 

de imediato, embora de um modo que quase diríamos “em negativo”, na pintura que praticou nos dois anos 

seguintes. Ainda figurativa, essa pintura foi levada até ao paroxismo expressionista ( (...) ), num movimento que 

acelerou a consciência da inutilidade dos moldes da representação figurativa que praticava ou da própria 

figuração como linguagem. “(...) Em determinado momento”, afirma ele em carta Rui Mário Gonçalves (9), “e 

isso acentou-se com as necessidades da minha atividade pedagógica, a pintura que ia realizando estava em 

perfeito desfazamento com o conhecimento teórico, que ia dia a dia adquirindo e os conceitos que eu, 

pessoalmente, ia colhendo na obra teórica dos movimentos que passaram a interessar-me. (...) o choque entre o 

que eu fazia e o que eu pensava levou-me a uma ruptura, inevitável (...).”, PINHARANDA, João Lima, op. cit., 

p. 14. 

272 “(...). “Quando se ensina é que, verdadeiramente, se começa a estudar e para mim as aulas na Escola fizeram-

me aprender tudo desde o princípio”. (...).”, Idem. 
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de futuros professores de comunicação visual ou de artes visuais. Segundo o Professor, deve-

se partir sempre da materialidade do signo plástico com o objetivo de atingir uma substância 

do conteúdo, porém, só no regresso à forma é que nos recolocamos no plano real de qualquer 

linguagem. Esta viagem de ida e volta entre a materialidade do signo plástico e a substância 

dos conteúdos prováveis ou possíveis, apenas interessam como meio de descobertas 

sucessivas dos mecanismos ocultos da própria forma de expressão. 

A metodologia que Jorge Pinheiro utiliza nesta proposta de trabalho é abordada do 

seguinte modo: 

Inicialmente tenta-se analisar a composição de um desenho à luz do seu título, para 

que se possa compreender a sua mensagem verbal. Aqui existem duas mensagens, a verbal e 

a não visual, que são dadas ao recetor no sentido de o mesmo as ver e as ler, para que possam 

ser analisadas concomitantemente e para que seja permitida uma abordagem da problemática 

do signo, do ícone e das relações sintagmáticas e paradigmáticas do discurso plástico. Jorge 

Pinheiro faz uma separação entre as características do ver e do ler, contudo, ambas também 

partilham aspetos em comum. Assim sendo, em relação às características do ver, destacam-se 

os seguintes aspetos: em primeiro lugar, perceber como é que o significado da obra se liberta; 

em segundo lugar, descobrir o significado através do título da obra, não excluindo toda a sua 

expressão pictórica; em terceiro lugar, captar o significado da obra realizando uma 

interpretação da mesma através daquilo que vemos, sentimos, descobrimos ou pensamos que 

a obra esconde; em quarto lugar, compreender o que a obra pretende transmitir até mesmo 

quando a sua essência se encontra oculta; e em quinto lugar, o percurso complexo não é 

linear nem contêm recuos, hesitações, sobreposições, supressões, ou substituições de etapas, 

contudo, como método de trabalho destaca-se a viagem do olhar sobre a materialidade da 

superfície de papel, bem como outros aspetos que são comuns ao ler
273

, são eles: 

A perceção de um todo, a figura e o fundo. 

A perceção de uma imagem, a anulação de um fundo. 

A eventual apropriação de uma substância da expressão. 

A perceção de partes constitutivas da forma no plano da expressão. 

                                                             
273 TAVARES, Isabel Maria Ventura, op.cit., p. 103. 



293 
 

A penetração no espaço metafórico do desenho, numa articulação da figura e do fundo 

conceptualizado. 

A tentativa de isolamento das partes. 

 

Do ler, destacam-se os seguintes aspetos: 

 

Em primeiro lugar, o ato de denominação. 

Em segundo lugar, a eventual tentativa de captação de simbolização de signos 

isolados. 

Em terceiro lugar, a articulação de signos e o aparecimento de uma rede relacional 

definidora das unidades no plano do conteúdo. 

Em quarto lugar, o desaparecimento gradual da opacidade do texto plástico. 

Em quinto lugar, o desmembramento do sentido inicialmente percebido. 

Em sexto lugar, a construção gradual de um texto dizível. 

Em sétimo lugar, o aumento da informação e a diminuição da comunicação no plano 

da expressão. 

Em oitavo lugar, a articulação de um discurso verbal independente do desenho. 

 

Posteriormente, é estudada a mensagem articulada com os signos codificados, para 

que seja permitida uma reflexão sobre os códigos, símbolos, emblemas, entre outros, bem 

como uma abordagem da iconologia-iconografia, das alegorias, da metáfora, da metonímia e 

de outras figuras. 

Por fim, debruça-se sobre as mensagens que dispensam e recusam todo o discurso 

verbal preexistente. 
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Relativamente à vasta bibliografia sobre a composição da pintura e da escultura, esta é 

considerada pertinente ao seu discurso especifico, pois não existe nenhum livro que, por si só, 

consiga abordar toda esta problemática. A consulta de vários autores e de matérias 

aparentemente diversas torna-se sempre necessária, para além disso, é indispensável tomar 

em consideração que os conceitos formulados, a nível terminológico, e não só, são variáveis 

de autor para autor. O Professor aconselha que a bibliografia seja sempre constituída por 

livros de bolso, preferencialmente traduzidos para português. 

A avaliação desta disciplina de Composição lecionada por Jorge Pinheiro, foi feita no 

fim de cada período e foram avaliados os conhecimentos adquiridos pelos alunos através dos 

resultados que os mesmos foram obtendo, das suas próprias pesquisas e dos conhecimentos 

que adquiriam. Este método de avaliação era estabelecido em consenso com os alunos da 

respetiva turma avaliada. 

No início do estudo de cada uma das matérias, o Professor entregou fotocópias com a 

sinopse das mesmas, sendo que cada sinopse continha as imagens que eram analisadas para 

que cada aluno pudesse desenvolver a sua própria investigação. Cada uma destas sinopses 

correspondiam a cada uma das três partes da metodologia da disciplina. 

Nesta cadeira de Composição, o Professor explica o significado da palavra Compor, e 

responde às seguintes questões: 

Pôr o que com o quê?  

Resposta: Aqui “O quê” parece indiferente, porém a sua importância verifica-se na 

problemática da estrutura e da forma, na relação com este “O quê” e na problemática da 

expressão. 

Onde?  

Resposta: Está relacionado com a problemática do espaço. Este “Onde” pode 

substituir o “O quê?”, transformando-se em “Aquilo” que determina o lugar “Onde” num “O 

quê?”. 

Como?  
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Resposta: Tem a ver com a problemática da estrutura e da forma, com a relação do “O 

quê”, e com a problemática da expressão. 

Para quê? 

Resposta: Está relacionado com a problemática da mensagem. 

Segundo o Professor, as palavras estão ao serviço de signos icónicos que lhes 

determinam o sentido. Assim sendo, Jorge Pinheiro faz uma relação fácil, ainda que 

eventualmente enganadora, entre o plano da expressão e o plano do conteúdo. Para tal, o 

Professor recorre à distinção proposta pelo linguista dinamarquês Louis Hjelmslev, entre o 

plano do conteúdo, correspondente à substância e à forma, e o plano da expressão, 

correspondente à forma e à substância. 

Numa abordagem epistemológica, utilizava-se um método analítico e rejeitava-se toda 

a subjetividade, todos os juízos de valor, substratos ideológicos, entre outros, para que nos 

pudéssemos servir do desenho como um simples modelo. Neste âmbito, nesta proposta de 

trabalho da cadeira de composição do 4º ano, Jorge Pinheiro analisa o desenho Maria lê o 

Jornal à Varanda (Fig. 234), tendo em conta a sua especificidade do discurso verbal e do 

discurso pictural, o seu título e a sua ação. 

 

Fig. 234 - Jorge Pinheiro 
Cadeira de Composição: Programa de Trabalho, esquema para o estudo do desenho “Maria lê o Jornal à Varanda” 

1980-81 
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Relativamente à especificidade do discurso verbal e do discurso pictural deste 

desenho, o Professor refere que as convenções gráficas Maria, Jornal, Varanda são utilizadas 

quando nos referimos ao objeto real, quando nos referimos ao ícone, e quando nos referimos 

ao conceito formulado, ou formulável sobre o referente, ou seja, ao objeto real a que o signo 

se refere. Deste modo, o título Maria lê o Jornal à Varanda é um objeto linguístico, e o 

desenho que hipoteticamente representa “Maria lendo um Jornal e uma Varanda”, é um 

sistema semiótico extralinguístico. Assim sendo, realça-se o seguinte: uma análise semiótica 

não recorre ao modelo linguístico, pois procede a uma divisão funcional de materialidades 

das suas partes construtivas; conceber uma obra de arte é interagir com os elementos 

matéricos e pictóricos; a obra fala com o observador através do seu simbolismo; o autor 

estruturou a obra a nível pictórico de acordo com a mensagem que pretende transmitir, 

utilizando o título como auxilio na interpretação da representação; a obra é articulada de 

acordo com a escrita/metalinguagem; a verbalidade do título ajuda na 

descodificação/interpretação da representação; e todos os elementos da expressão pictórica se 

associam no plano da superfície e definem uma linguagem e uma mensagem
274

. 

Tudo isto pode levar-nos a supor que esta articulação dos ícones cria um tipo de 

escrita legível com a eficácia e a facilidade de leitura de um texto literário, onde cada ícone 

corresponderia à mesma substância de conteúdo que nos era fornecido pelo signo verbal, e 

que a mensagem verbal do título seria traduzível na íntegra e sem distorções de sentido pelo 

desenho. Contudo, o signo linguístico une não uma coisa e um nome, mas um conceito e uma 

imagem acústica, pois a ordenação dos signos na mensagem verbal é linear e temporal. Já o 

significante desenvolve-se no tempo e a este vai buscar as suas características, representando 

uma extensão mensurável numa só direção, numa espécie de linha. O signo linguístico é 

arbitrário. 

Os signos icónicos reproduzem algumas das condições da perceção do objeto, uma 

vez selecionados por meio de códigos de reconhecimento e uma vez anotadas através de 

convenções gráficas. A ordenação destes signos na mensagem plástica não é temporal e a sua 

ordenação não é linear, é espacial ou topológica, pois o processo icónico não se funda sobre 

uma analogia natural entre o signo e o objeto real que se considera que ele representa. Estes 

signos e figuras são determinados pelas funções que assumem aos diferentes níveis e pelas 

relações que mantém com as unidades da mesma instância às quais eles são suscetíveis de 

                                                             
274 Ibidem, p. 116. 
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serem associados. O referente de um signo icónico, mesmo sendo analógico, é sempre uma 

unidade cultural. 

Este desenho é uma linguagem e não uma língua, como tal a sua comunicação é feita 

através da conexão entre o visível e o legível presente na plasticidade da obra
275

. O legível 

pode ser entendido no plano sintático, na leitura das convenções gráficas, no plano semântico, 

na hermenêutica, na denotação, ou na conotação, o que leva à construção de um discurso 

verbal. A substância do conteúdo de uma mensagem é transmissível por mensagens 

diferentes. Contudo, se as significações podem traduzir os signos, estes serão obviamente 

diferentes. A mensagem verbal é uma mensagem que pode ser denotativa, transparente, 

referencial ou objetiva e a mensagem plástica pode ser conotativa, opaca, emotiva ou 

subjetiva. 

No título deste desenho Maria lê o Jornal à Varanda, encontram-se quatro elementos 

dos quais deveriam corresponder a uma transição mecânica de signos verbais para signos, ou 

a vários ícones, sendo que a Maria corresponde a um conjunto complexo de grafos que 

formam um signo, e esta poderia ser o recetor se fosse conhecida do transmissor, e se o 

transmissor tivesse selecionado os traços que o transmissor e o recetor consideram 

pertinentes. O Jornal e a Varanda correspondem a grafos com um fraco poder de iconicidade, 

pois neste desenho existem grafos não requeridos pela mensagem verbal. O ícone Jornal foi 

retirado do seu contexto, o que dificilmente se lê Jornal, e o ícone Varanda, também retirado 

do seu contexto, é ilegível como Varanda. Estes dois ícones Jornal e Varanda são lidos por 

arrastamento, e a possibilidade de se denotar uma Varanda ou um Jornal só é possível 

através da estrutura da forma no plano da expressão, pois estes dois ícones, retirados do seu 

contexto não podem simbolizar o que não são, dada a sua codificação. 

Relativamente à análise do título: 

 

Maria constitui um sintagma, uma unidade de sentido. 

lê o Jornal constitui outro sintagma. 

à Varanda  constitui outro sintagma. 

                                                             
275 Ibidem, p. 127. 
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Existem três tipos de sintagmas, o sintagma nominal (SN), o sintagma verbal (SV) e o 

sintagma proposicional (SP), este último trata de um constituinte facultativo da frase que 

junta informações ao seu conteúdo semântico,  sendo que, sem ele, a estrutura gramatical do 

enunciado não será destruída. No interior de um sintagma podem-se distinguir sintagmas 

menores, ou seja, um eixo sintagmático que divide este título em quatro sintagmas, o 

primeiro sintagma Maria, o segundo sintagma lê, o terceiro sintagma o Jornal, e o quarto 

sintagma à Varanda. Contudo, se estas palavras forem substituídas por outras que indiquem a 

mesma coisa, surge um eixo paradigmático e um eixo sintagmático, exemplo disso é a troca 

de Maria lê o Jornal à Varanda por “Rapariga olha o livro à janela”. 

Relativamente à ação, qualquer ação se desenrola num determinado lugar, num 

determinado tempo e tem as suas personagens. Neste desenho, o verbo lê representa a ação 

no sentido teatral, e os dependentes são os elementos da ação, assim sendo, o verbo é a ação, 

e estes designam a situação, as personagens da ação e as circunstâncias atuantes dependentes 

da ação. Assim sendo, lê é a ação, Maria é a primeira actante, Jornal é o segundo actante, e à 

Varanda é a circunstante, e todos estes valem pelo que fazem e não pelo que são, sendo que o 

lê não depende dos outros, mas os outros dependem deste. A necessidade de ler uma ação 

mobiliza todos os signos, pois a ação só existe se o comportamento dos signos a determinar.  

As quatro unidades do eixo sigmático permitem jogos de actantes e de ações, e as 

unidades que dele fazem parte podem ser reagrupadas num esquema de vetores, como por 

exemplo, um vetor que se dirige de Maria para lê, ou um vetor que se dirige de lê para à 

Varanda, e assim sucessivamente. Alguns desses vetores são visíveis através de esquemas 

que dividem o desenho, ou seja, que criam medianas do quadro na vertical e na horizontal, 

bem como em linhas diagonais que representam a direção do olhar de Maria, que convergem 

dos olhos desta em direção a um determinado ponto, o Jornal. Outras linhas representam a 

rotação da cabeça de Maria e a rotação do centro do Jornal (Fig. 235). 
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Fig. 235 - Jorge Pinheiro 
Cadeira de Composição: Programa de Trabalho, esquema para o estudo do desenho “Maria lê o Jornal à Varanda” 

1980-81 
 

A rotação da cabeça de Maria e do Jornal fez-se sentir a partir da mediana do 

quadrado e o centro do Jornal encontrava-se no ponto total de repouso, ou seja, no centro do 

quadrado. O eixo da cabeça de Maria encontrava-se sobre a mediana e na posição central 

antes de se iniciar a ação, e os seus olhos, bem como o vértice formado pelas folhas do 

Jornal, situavam-se no quadrado. 

A luz também é fundamental neste desenho, pois esta pode ser considerada actante ou 

circunstante da ação, pois atua diretamente no ponto de conflito que é a cabeça de Maria. No 

espaço fechado do retângulo superior do desenho e no espaço fechado do quadrado, gera-se 

um movimento centrífugo, que tenderia para o centro do quadrado e que Jorge Pinheiro 

deslocou para o ponto de conflito, a cabeça de Maria. Porém, também se gera um movimento 

centrípeto e isso é notório nas retas que pretendem denotar a Varanda, que concorrem 

ambiguamente para acentuar este movimento centrífugo e centrípeto e para isolar a ação no 

retângulo superior, para estabelecer uma transição entre o espaço do retângulo superior e a 

superfície do retângulo inferior (Fig. 236). 
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Fig. 236 - Jorge Pinheiro 
Cadeira de Composição: Programa de Trabalho, esquema para o estudo do desenho “Maria lê o Jornal à Varanda” 

1980-81 

 

 O espaço da ação é contido na curta extensão que vai do Jornal aos olhos de Maria e 

não só contêm elementos não icónicos, como elementos não transformáveis em ícones, 

elementos puramente conceptuais. Aqui estabelece-se uma dialética entre o espaço real 

geométrico (a três dimensões) que a luz vem realçar, com o conceito de tempo que a duração 

do ato de ler vem tornar significante. O espaço conceptual do sujeito da ação isola-se no 

espaço aberto onde se situa o circunstante Varanda e a luz participa no conflito da ação. No 

plano da expressão, alguns elementos concorrem para o encerramento do espaço da ação: os 

contornos da touca na cabeça de Maria, as linhas dos seus ombros, o Jornal, e a mancha 

escura do cabelo (Fig. 237). 
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Fig. 237 - Jorge Pinheiro 

Cadeira de Composição: Programa de Trabalho, esquema para o estudo do desenho “Maria lê o Jornal à Varanda” 
1980-81 

 

 O espaço fechado da ação é composto pelos seus actantes, pelo espaço conceptual 

vivido pelo sujeito, e o espaço aberto é o espaço real e tridimensional que o desenho reduz 

metaforicamente a uma abstração, que no desenho é tudo o que não é. Deste modo, a 

Varanda é conotativa pela existência do espaço no plano da expressão que joga 

ambiguamente e que se confunde com este. 

Relativamente ao centro deste desenho, este é imparcial e não explicito, pois o ponto 

central encontra-se sobre a linha horizontal da Varanda e corresponde ao foco da 

representação, tal como outrora foi investigado pelo artista russo, Professor da Bauhaus e 

introdutor da abstração no campo das artes visuais, Wassily Kandinsky, em obras como 

Composition VIII (Fig. 238), pois este autor interessou-se pelo modo como o ponto agia no 

espaço da representação abstrata e figurativa, bem como na sua forma definitiva de colocação 

no espaço e no entendimento que o espetador faz desse ponto
276

. 

                                                             
276 Ibidem, pp. 114 – 115. 
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Fig. 238 - Wassily Kandinsky 
“Composition VIII”, Óleo s/tela 

140 x 201 cm 
1923 

Museu Guggenheim, Nova Iorque 
 

No desenho Maria lê o Jornal à Varanda é assinalada a força e a disposição da figura 

e do livro representados no plano da superfície, que atuam em conformidade com a proporção 

da folha de papel onde se localiza a cena. Tanto a figura como o livro são estruturados através 

de uma rede geométrica, sendo que a disposição da figura influência o livro, e vice-versa. 

Jorge Pinheiro acrescenta na Proposta de Trabalho fotocópias do desenho com esquemas 

geométricos, onde é possível verificar que os elementos estão inseridos num quadrado, e que 

as diagonais deste definem um ponto central (onde todos os elementos se interligam) por 

onde também passa uma linha horizontal que corresponde à Varanda, e uma linha vertical 

que passa pela figura
277

. Neste âmbito, Isabel Tavares refere o seguinte: 

“A Composição é o ponto de apoio, um referencial que coordena todos os meios 

postos em ação no plano, unifica o efeito e tem o poder de impressionar, provoca 

sensações e introduz-nos no domínio da expressão, levando-nos da manifestação 

visível à dizível. O “texto” plástico permite a construção gradual de um texto 

dizível que não é único. O “texto” de que se parte para o “texto” a que se chega, é 

ainda a arte vista com a sua função pedagógica e o artista ainda antes de ser 

emissor é um transmissor. A representação tem uma finalidade que pode ser um 

fim em si e a figuração, um sem fim de possibilidades existenciais.”
278

 

                                                             
277 Ibidem, p. 115. 

278 Ibidem, p. 118. 
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 Nesta proposta de trabalho da cadeira de Composição do 4º ano, que Jorge Pinheiro 

apresentou aos seus alunos da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL) em 1980 – 

1981, foram desenvolvidos vários aspetos e derivações temáticas, exemplo disso são os 

desenhos utilizados como base de esquemas produzidos que acompanhavam as explicações 

escritas à máquina.  

Enquanto docente o Professor ensinou formas lineares e geométricas de composição 

que se refletem na sua obra de artista, nomeadamente a regra de ouro, a série de Fibonacci, 

os retângulos proporcionais (formato √2, √3, √4, e √5), outras redes de proporção e a 

perspetiva. O Professor pretendia sempre que o desempenho escolar dos seus alunos fosse 

bom, para que o futuro destes jovens fosse promissor não só como artistas que idealizam 

obras originais/genuínas, mas também como possíveis docentes de artes visuais cujo a 

linguagem pictórica é fundamental ser bem ensinada para ser compreendida, realçando 

também a associação pedagógica e científica inerente
279

, e por isso mesmo, transmitia os seus 

conhecimentos da melhor forma possível, recorrendo a sínteses das suas aulas que distribuía 

pelos seus alunos, para que os mesmos tivessem uma base de auxílio para perceção das 

matérias lecionadas
280

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
279 Ibidem, pp. 99 – 100. 

280 “(...) Só um artista superior nos transmite a Arte pedagógica, nos aporta a realidade pela perspetiva crítica, 

nos suscita a meditação como companheira, nos descodifica o olhar que apreendemos e reaprendemos do 

mundo. Jorge Pinheiro é o eterno e notável Professor da Arte do nosso tempo.”, CASA-MUSEU TEIXEIRA 

LOPES, op. cit., p. 9. 
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CONCLUSÕES 

 

Da evidência da Geometria 

 

A Tese apresentada analisa vários aspetos na obra do pintor Jorge Pinheiro, 

nomeadamente a aplicação dos métodos compositivos e das operações geométricas utilizadas 

na realização da obra do artista. Concluímos que na obra de Jorge Pinheiro a Geometria é 

utilizada como ferramenta auxiliar, porém, ela por vezes surge escondida e noutras vezes é 

evidente aos olhos do observador, pois tanto na pintura como nos objetos tridimensionais 

estrutura e compõe o trabalho do autor. A pintura ou a escultura e os objetos plásticos do 

autor uma vez vistas como obras acabadas parecem que escondem o processo de produção 

que o artista intencionalmente quis revelar e valorizar. No entanto, concluímos que os 

traçados geométricos realizados nos estudos de composição surgem evidentes na obra do 

artista, quer através de figuras planas como quadrados, círculos, triângulos, espirais, entre 

outras, quer através da perspetiva, ou ainda através de outras malhas ou redes compositivas. 

A obra Porquê?, como verificámos e analisámos, é paradigmática a forma como a Geometria 

aplicada nos estudos de composição realizados pelo artista estruturam e compõem a pintura. 

 

Da utilização e aplicação da geometria na composição 

 

Concluímos também que Jorge Pinheiro utiliza nas suas obras, quer no formato dos 

suportes, quer no detalhe e no todo, ou na unidade da composição, alguns símbolos 

característicos da Geometria, nomeadamente a conhecida regra de ouro e a série de Fibonacci, 

designadamente os retângulos proporcionais como os de formato √2, √3, √4 e √5 e a própria 

perspetiva linear plana. Além disso, o autor utiliza a perspetiva cromática e atmosférica. Tanto 

a Geometria de composição como a Geometria de representação são fundamentais para a 

estruturação das obras do autor, ou seja, para o enquadramento de todos os elementos presentes 

nas mesmas, sendo que muitas vezes estas Geometrias surgem interligadas e a Geometria de 

composição condiciona todas as outras construções geométricas. Mesmo a perspetiva linear é 
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condicionada pelas regras e as malhas apriorísticas da Geometria plana que o autor estabelece 

e que se revelam nos seus estudos compositivos. A Geometria plana de composição, revelada 

por complexas e diversas malhas e traçados de proporção, harmonia e equilíbrio, onde se 

detetam eixos, direções, linhas de tensão, proporções áureas e cânones de medidas 

condicionam inclusivamente a própria geometria projetiva de visualização espacial, ou seja, a 

própria perspetiva linear, tal como acontece na obra Porquê? e em tantas outras da autoria de 

Jorge Pinheiro. Na presente Tese foram apresentadas as provas dessas proporções, malhas e 

linhas de tensão, umas vezes indicadas pelo autor, como se detetam nos seus estudos 

preparatórios e apriorísticos, outras vezes detetadas pela autora desta Tese através de análises 

que a mesma realizou sobre as obras do artista. A autora desta dissertação crê que este aspeto é 

um dado inédito em relação ao anterior estado da questão, ou estado da arte, sendo que todos 

os autores que escreveram anteriormente sobre este pintor nunca se tinham debruçado sobre 

estes assuntos com profundidade, ou seja, na análise de proporções e de linhas compositivas na 

obra de Jorge Pinheiro. O presente trabalho conclui a revelação de alguns desses traçados ao 

nível dos formatos das próprias telas, no detalhe e na composição do trabalho do autor.  

Como se comprovou nos estudos com análises geométricas realizados em torno de 

algumas pinturas de Jorge Pinheiro, realizados pela autora desta Tese, e pelos traçados do 

próprio autor, registam-se evidências que nos permitem concluir que os mesmos em muitos 

casos, quer na vertente abstrata, quer na vertente figurativa, existem em muitos exemplos 

relações ao nível das formas geométricas utilizadas, que equilibram e modelam as 

composições de forma magistral, onde de facto, parece que nada está fora do lugar. Para tal, o 

autor é particularmente sensível às linhas principais implícitas dos retângulos das próprias 

telas, medianas e diagonais, e onde faz uso de forma clara de linhas verticais, horizontais, 

oblíquas, e também de figuras geométricas planas, com destaque da utilização do quadrado, 

do círculo, do triângulo, das espirais, dos retângulos de variados formatos, onde se revelam 

proporções variadas, como a áurea, o √2, o √3, entre outros. Depois a utilização da perspetiva 

é eficaz em algumas obras onde é utilizada, tal como acontece com grande evidência na tela 

Porquê?, embora a perspetiva seja guiada pelas teias geométricas da geometria plana que o 

autor utiliza para compor e ordenar os elementos da sua pintura. Assim sendo, confirma-se 

que a Geometria é aplicada na obra de Jorge Pinheiro como um poderoso instrumento 

conceptual, pois aquela, embora por vezes surja escondida pelas camadas de tinta, na 

realidade não se encontra “escondida”, e revela-se na visibilidade e possibilidade de ser 

observada e apreciada pelo espetador mais atento. Ela é determinante nas pinturas abstratas, 
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quer quando se representam na íntegra, quer quando se representam desconstruídas. Nas 

pinturas figurativas ela facilmente se deteta nos estudos preparatórios que Jorge Pinheiro 

realiza e que não só acompanham as exposições finais do autor, como são parte integrante das 

suas amostras que ilustram a ideia e o processo conceptual do artista. Pode-se falar, deste 

modo, de uma geometria estética na obra do autor, porque sem dúvida que ela modela e ritma 

as suas composições, sempre que se observa mais a fundo a obra do artista. Assim é possível 

verificar as relações estreitas entre as duas vias que utilizam formas comuns, ou seja, quer na 

vertente abstrata quer na vertente figurativa. Poucos ou nenhuns autores significativos que se 

debruçaram através de textos sobre Jorge Pinheiro, provaram e descreveram a importância 

estética da geometria na obra do autor, pois nenhum deles, no estado da arte atual, utilizaram 

análises descritivas, com desenhos ilustrativos do mundo da geometria. Deste modo, a autora 

desta Tese espera que com as análises efetuadas, poder dar um contributo para o 

conhecimento e relevância da geometria em toda a obra de Jorge Pinheiro. 

 

Da experiência de Jorge Pinheiro como docente 

 

Por fim, deu-se destaque à importância do método de ensino utilizado pelo Professor 

Jorge Pinheiro na disciplina de Composição do 4º ano, lecionada na antiga Escola Superior de 

Belas Artes de Lisboa, a ESBAL, atualmente Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa, sublinhando a sua preocupação na preparação da componente científico/pedagógica 

do ensino das artes e com a formação dos seus alunos. Neste sentido, é interessante notar que, 

como foi referido e descrito no último capítulo deste trabalho, os exercícios que o autor 

elaborava para os alunos estavam em sintonia com as suas próprias preocupações enquanto 

artista plástico. Nestes exercícios, como se observou, o pintor preocupava-se e detinha-se não 

apenas em aspetos estruturais, mas também nos aspetos semânticos e semióticos, centrados 

na linguagem da arte e do seu discurso, onde o próprio autor referia que voltou a aprender 

quando iniciou a carreira de Professor. Estes aspetos em torno da importância do signo eram 

e foram sempre uma preocupação do autor que se reflete na sua própria obra. Os exercícios 

que o autor indica e prescreve aos alunos, enquanto docente, refletia as suas próprias 

preocupações em torno do saber compor a obra de arte, abraçando a importância da 

linguagem da arte e da pintura enquanto sistema de signos visuais, e até verbais, da sua 

forma, dos seus conteúdos, das suas motivações, mas sobretudo entendendo a pintura como 

um Signo que admite um sistema de outros signos. Neste sentido o autor valorizava também a 
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metalinguagem, tão evidente na complexidade da sua obra. De facto, comprovou-se a 

importância da hipertextualidade em pintura, quer nos enunciados pedagógicos da sua 

disciplina de Composição transmitidos aos alunos, quer na sua própria obra. Estes aspetos 

estão presentes na desmontagem semântica do seu trabalho, onde o autor introduz, sobretudo 

na última fase do seu trabalho, a citação e algumas matrizes neoclássicas na iconografia das 

personagens, onde a colagem, digamos assim, de textos e de imagens variadas de outros 

autores e artistas, embora deslocadas, compõem as obras de forma surpreendente. Tais fatos 

foram possíveis de ser observados com grande nitidez a partir da década de noventa.   

 

Do reforço e testemunho de José Rodrigues 

  

Foi importante o contributo da entrevista efetuada pela autora desta Tese ao artista José 

Rodrigues, um dos elementos que compunham os conhecidos “Quatro Vintes”. Após entrevista 

a este artista, que conviveu de perto com Jorge Pinheiro, a autora desta dissertação confirmou 

as ideias que desenvolveu no presente trabalho o que lhe permitiu também entender o trabalho 

do pintor e extrair dai outras conclusões. Da entrevista que fez a José Rodrigues, a autora desta 

Tese confirmou que tanto a representação, como a imagem, a composição, o número e a 

geometria eram preocupações nas convicções do artista, como a utilização das séries de 

Fibonacci. Nesta entrevista foi possível confirmar a importância para Jorge Pinheiro de: a 

valorização da linguagem; as questões da ótica; a introdução de personagens duplas na sua 

pintura; as citações recorrentes e abundantes; a valorização do sistema e das formas euclidianas 

como o quadrado, o círculo e outras formas e redes geométricas compositivas; a utilização do 

ponto, da linha e da cor como elementos modeladores das estruturas das suas composições; o 

excesso de reflexão por parte do autor, que no seu processo criativo e nas suas obras, quer nas 

bidimensionais, quer nas tridimensionais, revelava um árduo processo conceptual de 

construção até chegar às formas finais; a criação de mundos indizíveis, apoiados através de 

fortes estruturas geométricas com enfatismo do elemento da luz e do claro-escuro, onde vem à 

memória a pintura do Barroco e alguns clássicos como Poussin; a exploração e aplicação das 

leis de Gestalt para a reformulação e conceção de questões de ótica; a valorização dos efeitos 

especulares e da reflexão sobre espelhos planos e poliédricos; da desmultiplicação do cubo na 

conceção de alguns objetos artísticos; a reaplicação da perspetiva renascentista de quadro 
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plano; o sacrifício da referida perspetiva linear plana pela geometria plana de composição que 

é apriorística no autor; a ambiguidade das suas mensagens visuais, derivada pela híper 

textualidade dos elementos que compõem as suas obras, sobretudo as figurativas; a valorização 

do pensamento acionado pela própria obra; a revelação de uma dimensão dialógica e reflexiva 

pela atividade mimética que introduzem uma grande complexidade na contemporaneidade da 

obra do artista; os aspetos críticos, sociológicos e ecológicos da sociedade e do mundo 

contemporâneo valorizando o conceito de anamnese, convidando o espectador, fruídor das 

obras, a recordar a memória histórica que parece esquecida; a influência da filosofia e da 

fenomenologia de Martin Heidegger, na questão do existencialismo, da valorização do ser e da 

própria ontologia também; a valorização do serialismo, da semiologia e do estruturalismo, quer 

na fase abstrata, quer na fase figurativa; da inter-relação da atividade docente com a atividade 

artística; e, também, a valorização do conceito de Lógos. 

 

Investigações futuras 

 

Com o presente trabalho, espera-se ter dado um contributo para a revelação do processo 

conceptual da obra de Jorge Pinheiro, que como vimos, nunca descurou a geometria na 

elaboração das suas obras, quer na vertente abstrata, quer na vertente figurativa. A conclusão 

desta realidade da aplicação da geometria na composição da pintura de Jorge Pinheiro, abre 

novos caminhos e pistas para outras investigações futuras, onde se poderá eventualmente 

relacionar e estabelecer pontes entre a geometria utilizada por este autor com as geometrias 

utilizadas por outros autores em outros momentos da história de arte e mesmo atualmente na 

contemporaneidade. 
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