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Resumo 

 

A presente dissertação de mestrado procura fazer uma descrição das matérias e 

das técnicas da escultura em pedra, cuja bibliografia é muitas vezes de difícil acesso e 

dispersa. Desse modo, pretende-se criar algumas informações sistemáticas, capazes de 

responder às solicitações técnicas mais importantes da metodologia da escultura em 

pedra.  

Procura-se, igualmente, criar alguns pontos de reflexão, que se prendem com os 

fundamentos estéticos decorrentes da relação entre e escultor e a matéria, discutindo a 

problemática do talhe directo na escultura em pedra. Apresenta-se ainda os pressupostos 

teóricos, estéticos e plásticos da metodologia do talhe directo e de alguns dos seus 

criadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

This dissertation aims to provide a description of materials and techniques of 

stone sculpture, whose literature is dispersed and often difficult to access. Thus, we 

intend to create some systematic information, capable to respond any requests from 

major technical methods of sculpture in stone.  

              The aim is also to create some reflection points, which relate to the aesthetic 

fundamentals of the relationship between sculptor and the material, discussing the issue 

of direct-cut in stone carving. She also advances the theoretical, aesthetic and plastic in 

the methodology of direct-cut and some of its creators. 
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1. Introdução  

 

O presente estudo tem como tema de desenvolvimento a técnica da pedra. O 

interesse em aprofundar este assunto manifestou-se há alguns anos atrás, com a tomada 

de consciência, relativa à escassez de bibliografia recente e de fácil acesso, que 

oferecesse apoio à prática do talhe. Este trabalho, no âmbito do Mestrado em Escultura, 

teve como intenção contribuir para colmatar algumas das falhas sentidas. 

A primeira motivação de empreender um conhecimento teórico que pudesse 

abranger a maioria das solicitações técnicas da escultura em pedra, haveria, então, de 

encontrar uma dificuldade, importante, decorrente da dispersa e escassa abordagem 

teórica, sobre as questões técnicas ou estéticas deste médium.  

Procedeu-se, assim, a uma pesquisa exaustiva, que haveria de encontrar eco, em 

áreas variadas como a estética, história, engenharia ou geologia, mas, essencialmente, 

em bibliografia estrangeira, que, relativamente à técnica da pedra, denota um especial 

interesse na década de setenta, que corresponde à massificarão das ferramentas 

eléctricas.     

A estrutura do trabalho divide-se em duas partes essenciais, sendo a primeira 

inteiramente dedicada à tecnologia da pedra, em toda a sua abrangência histórica. 

Pretende-se assim prover os demais interessados de um parecer técnico, claro, que sirva 

de apoio às diferentes etapas de realização de qualquer escultura em pedra. Num 

segundo momento, debruçamo-nos sobre a questão da reprodutibilidade da escultura em 

pedra, bem como nos fundamentos e estética decorrentes da relação entre o escultor e a 

matéria, pegando essencialmente no paradigma da defesa do talhe directo, que tomou 

conta do inicio do século XX. 

O primeiro capítulo tem como propensão, expor, de um modo pragmático, todas 

as fases implicadas na criação de uma escultura em pedra. Deste modo, começamos por 

fazer uma introdução às diferentes formações rochosas, clarificando as características 

individuais das constituições existentes.  

Por conseguinte, desenvolvemos uma pesquisa que visou precisar geográfica e 

geologicamente as principais jazidas de rochas ornamentais em Portugal e os tipos de 
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pedra característicos de uma dessas regiões. Sendo extensa a oferta de calcários, 

mármores e granitos em território nacional, procurámos dar enfoque àqueles que têm 

vindo a ser opção no âmbito artístico. 

Com o intuito de expandir a consciência do escultor face às possibilidades 

técnicas que daí possam resultar, abordámos os principais métodos de extracção de 

rochas ornamentais, também as ferramentas utilizadas para esse fim; o transporte e a 

mobilidade; ou as ferramentas de talhe, manuais, eléctricas e pneumáticas.  

 Por fim, desenvolvemos as diferentes metodologias de talhe, que se dividem 

entre o talhe directo e o talhe com recurso a processos de transladação de medidas.  

O talhe directo representa o primeiro método utilizado para a criação de 

objectos, não só de índole utilitária como também espiritual, mantendo, por isso, uma 

estrita ligação ao objecto de culto
1
. Esta metodologia dissocia-se de qualquer 

afastamento entre o autor e a obra, sendo que cada uma das partes é interdependente da 

outra.  

Por outro lado, os processos de transladação de medidas ou de ―talhe indirecto‖, 

são parte da evolução tecnológica das civilizações; tendo tido as primeiras 

manifestações na civilização romana, não deixa de se associar este método às cópias que 

resultaram do gosto generalizado pela cultura grega. No Renascimento, a técnica atinge 

uma precisão tal, que se tornou possível reproduzir qualquer objecto num bloco de 

matéria sem recorrer à habilidade do escultor
2
. 

É exactamente na contraposição destes dois métodos de trabalho, que o segundo 

capítulo do presente estudo encontra seguimento. Não se focando exclusivamente na 

técnica, mas também em conteúdos de competência estética. 

                                                 
1
 Como sabemos as primeiras obras de arte mais antigas surgiram ao serviço de um ritual, 

primeiro mágico e depois religioso. BENJAMIN, Walter - Sobre Arte, Técnica, Linguagem e 

Política. Lisboa: 1992, p. 82. 

2
  «Alberti descreve em De statua (c. 1443-52), um mecanismo que permite ―fazer metade de 

uma estátua na ilha de Paros e outra metade na Luigiana, de tal maneira que as juntas e os pontos 

de ligação em todas as partes se ajustam para formar a figura completa.‖ (Alberti 1, p.125) Cit in. 

MATOS, Lúcia Almeida, Escultura no século XX (1910-1969), p. 140. 
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Com a preocupação em revitalizar a consciência acerca deste médium, 

propusemo-nos a expor algumas das principais ideias que se prendem com o talhe e, 

desse modo, desenvolver pontos de reflexão sobre os seus fundamentos.  

No século XVI, iniciava-se um processo de redefinição das premissas que 

caracterizavam o escultor. O talhe directo, que durante um extenso período da história 

caracterizou a actividade do escultor, agora, por sua vez, afigurava-se desprovido de 

sentido. A posição social que os escultores haviam adquirido não coadunava com uma 

profissão suja e fisicamente desgastante. 

A tendência em enveredar por um trabalho ―mais digno‖, levou os escultores a 

pensar cada vez mais em termos de modelação de modelos em cera ou gesso, que, 

posteriormente, entregavam à consideração de técnicos, que, com recurso a mecanismos 

de transposição de medidas, os recriavam em mármore.  

 Este é um dos pontos-chave da história da escultura. Pela primeira vez o autor da 

obra distanciar-se-ia da sua produção, dando, assim, origem a uma metodologia de 

trabalho inexistente até então – a reprodução técnica.   

Até ao século XIX, os processos de transladação de modelos para outros 

materiais seria a principal maneira de fazer escultura na Europa. As escolas de arte 

europeias não encontravam qualquer interesse no ensino do talhe directo, a modelação 

era sinónimo do academismo prevalecente.   

Porém, no inicio do século XX, a roupagem dos processos de trabalho com que 

o academismo regia a produção das suas obras, acabaria por ser questionada, levantando 

interrogações sobre a autoria das peças. A noção de que as esculturas em pedra 

passavam por processos artísticos que se alienavam por completo do seu autor, chocara 

a opinião pública. Perante seguidores cada vez mais informados, e face a uma sociedade 

que revelava já uma tendência para relativizar a produção de objectos, instaurou-se no 

meio artístico um clima de desconfiança e resistência à escultura que era reproduzida 

tecnicamente. 

Os escultores do início do século acabariam por encontrar um método de 

trabalho, cuja metodologia criativa que se orientava segundo os princípios da franqueza, 

tão em falta na época – o talhe directo (abandonado desde o século XVI, ou, pelo 

menos, posto de parte, pela grande maioria dos escultores). Nomes como Brancusi, 
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Moore ou Hepworth, foram determinantes para revalidar a metodologia ―mãe‖, nas 

práticas da escultura moderna. 

O presente estudo não pretende ter qualquer propósito pioneiro, propõe-se, antes, 

reunir e apresentar um conjunto de dados científicos sobre técnica, bem como destacar 

informação de carácter estético que, em determinado ponto situacional, dirigiu as 

convicções artísticas de um grupo de pessoas que se relacionavam com a técnica da 

pedra.  

Parece-nos, contudo, oportuno, perante o dissídio que se verifica entre público e 

o meio artístico, apresentar o talhe directo, não só pela analogia que poderá criar com o 

estado da arte de hoje, mas também por que se prende de forma vital com o paradigma 

da arte moderna
3
.  

Numa altura em que o paradigma contemporâneo se desliga completamente do 

valor do objecto, para atender a um conjunto de relações, discursos, acções, redes, 

situações e efeitos de sentido em torno deste
4
, o estudo dos fundamentos estéticos que 

alicerçaram o talhe directo no inicio do século XX, podem, quanto a nós, estabelecer um 

contraponto enriquecedor às práticas artísticas da contemporaneidade.     

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                 
3
 ―[…] o paradigma moderno (para o qual o valor artístico reside na obra e tudo o que lhe é 

exterior só pode vir juntar-se ao valor intrínseco da mesma)‖ PERNIOLA, Mário – A arte e a sua 

sombra, Lisboa: 2005, p. 79. 

4
 PERNIOLA, Mário – A arte e a sua sombra, p. 79. 
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2. Tecnologia  

 

2.1. Tipos de Pedra  

 

As rochas dividem-se em três grupos ou famílias principais, de acordo com a sua 

origem: as rochas ígneas, que foram formadas pela acção do fogo; as sedimentares, 

formadas pela acção da água; e as rochas metamórficas, formadas a partir de variedades 

ígneas e sedimentares que sob condições especificas foram radicalmente mudadas ou 

metamorfoseadas por forças naturais
5
. 

 

Ígneas  

As rochas ígneas são formadas pelo resfriamento e solidificação de massas 

subterrâneas que se fundem na aproximação à superfície da Terra. A natureza química 

da massa, mais a taxa de resfriamento, determina a natureza da formação rochosa. 

Massas de arrefecimento lento e em grandes profundidades geralmente formam as 

variedades de grãos grossos, como é o caso dos granitos. Aquelas que arrefecem forma 

de mais rápida dão origem às pedras de grão mais refinado, como o basalto. De entre os 

muitos tipos de rochas ígneas destacamos o granito por ser a variedade mais utilizada na 

escultura e arquitectura portuguesas
6
.    

 

Sedimentares 

As rochas sedimentares são também referidas como ―formas‖ estratificadas, e 

são resultado da diagénese de sedimentos organizados em sucessivas camadas ou 

estratos
7
. As formações sedimentares são o resultado da erosão durante longos períodos 

de tempo, causada pela acção química e física da água nas formações rochosas. A 

                                                 
5
 RICH, Jack C., The materials and methods of sculpture, Nova York: 1967, p. 212. 

6
 RICH, Jack C., The materials and methods of Sculpture, p. 213. 

7
 NASCIMENTO, Ana Rosa Gomes Cravinho, Estudo de acções de conservação. Lisboa: 2007, 

p. 6.  
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erosão é um processo extremamente lento mas constante, decorrendo dos mais variados 

factores – o calor e o frio causam expansão e contracção alternadas das massas 

rochosas, originando inúmeras fracturas de superfície. A humidade atmosférica tem 

também a longo prazo uma acção corrosiva, derivada dos gases ácidos que acarreta. A 

acção química e física dos fluxos de superfície e subterrâneos tende a desgastar as áreas 

com as quais entram em contacto, arrastando consigo os sedimentos soltos. Ou a acção 

da chuva que, por longos períodos de tempo, é outro factor no lento desgaste da rocha
8
.  

Quando uma massa de rocha se desintegra, as pequenas partículas de pedra são 

levadas pela água corrente, eventualmente, depositadas no leito de grandes massas de 

água, como lagos, riachos, rios e oceanos. Já no mar, estas partículas são misturadas 

com os restos mortais de inúmeras variedades de organismos. As estruturas do esqueleto 

dos pequenos animais são constituídas principalmente por carbonato de cálcio, que é o 

componente predominante dos calcários. A maioria dos calcários e arenitos usados pelo 

escultor formaram-se desta maneira
9
.  

 

Metamórficas    

As formações rochosas Ígneas ou Sedimentares que tenham mudado 

radicalmente durante as suas existências são chamadas de metamórficas. Os principais 

factores na formação das rochas metamórficas são: a pressão, o calor, e as reacções 

químicas. A grande pressão e o calor, a grande profundidade subterrânea podem 

amolecer massas rochosas e alterar a sua natureza física de forma tão substancial que a 

rocha original resulta em algo completamente diferente. A extrema pressão pode 

também causar uma re-cristalização da formação. De entre as rochas metamórficas 

destaca-se o tipo de pedra que deu o nome à Escultura: o mármore
10

.  

 

 

 

                                                 
8
 RICH, Jack C., The materials and methods of Sculpture, p. 213. 

9
 RICH, Jack C., The materials and methods of Sculpture, p. 213. 

10
 RICH, Jack C., The materials and methods of Sculpture, p. 214. 
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2.2. Principais jazidas de rochas ornamentais 

 

Portugal é um país riquíssimo no que toca a rochas ornamentais de qualidade. 

Na diversidade incluem-se nas rochas eruptivas, metamórficas e sedimentares, que, no 

plano estrutural do contexto geológico português, se estendem por duas unidades 

geológicas principais: o ―Maciço Antigo‖ e as ―Orlas Meso-Cenozóicas‖
11

.  

No Maciço Antigo encontram-se duas zonas com algumas das melhores jazidas 

de rochas ornamentais portuguesas: a ―Zona Centro-Ibérica‖ e a ―Zona de Ossa-

Morena‖
 12

. 

A ―Zona Ossa-Morena‖, é uma região de metamórfica por excelência, aqui estão 

localizados calcários cristalinos (mármores) reconhecidos mundialmente pela sua 

qualidade, que «constituem o núcleo mais valioso das rochas ornamentais 

portuguesas»
13

.  

 

Mármores  

―A etimologia da palavra ―mármore‖ provém do grego ―marmairein‖ ou do 

latim ―marmor‖ e significa ―pedra de qualidade‖ ou ―pedra branca‖; para os geólogos o 

mármore é exclusivamente uma rocha metamórfica cristalina e carbonatada, composta 

por cristais de calcite (mármore calcítico) ou dolomite (mármore dolomítico), resultante 

da re-cristalização de rochas calcárias ou dolomíticas previamente existentes.‖
14

 

 

O Catálogo de Rochas Ornamentais Portuguesas produzido pelo Instituto 

Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, referencia quarenta e nove tipos de 

mármore apenas nos distritos de Évora e Beja, o que representa toda a produção 

nacional. Um estudo realizado pelo Centro Tecnológico para o Aproveitamento e 

                                                 
11

 Ver anexo 1, imagens 1 e 2. 

12
  CETEL, Empresa de Consultores - Estudo de inventariação das rochas ornamentais e 

indústrias em Portugal, Lisboa: 1992 p.13. 

13
 CETEL, Empresa de Consultores - Estudo de inventariação das rochas ornamentais e 

indústrias em Portugal, p.15. 

14
 - LOPES, Luís, Recursos Naturais – Rochas Ornamentais: O Mármore, Departamento de 

Geociências e Centro de Geofísica de Évora, p. 1. 
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Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais revelou que nestes mesmos distritos 

no ano de 1992 existiam duzentas e cinquenta e seis pedreiras activas, para um total de 

quatrocentas e catorze nacionais
15

. A expressão destes números revela a importância da 

região em matéria de rochas ornamentais, não só no plano nacional mas também 

internacional.  

Com especial interesse para a escultura, destacam-se os calcários cristalinos que 

integram o anticlinório de Estremoz / Borba / Vila Viçosa. A gama cromática deste 

mármore integra o branco, cinzento, cinzento-azulado e o rosa. Dentro da larga oferta de 

qualidades e tonalidades, o ―branco-estatuária‖ e o ―rosa-puro‖ são as variedades mais 

apreciadas pelos escultores, dada a excelente qualidade homogeneidade que apresentam.  

As palavras do escultor Pedro Anjos Teixeira dão prova da qualidade dos 

mármores do anticlinório Estremoz:  

―Em Portugal, existem qualidades superiores ao próprio célebre mármore de 

Carrara (…) Se é certo que parecem no nosso Estremoz os chamados ―cravos‖ pontos e 

veios de pedreneira duríssima -, estes não inutilizam o bloco enquanto no Carrara, 

mesmo ―estatuária‖, encontram-se as ―abelheiras‖, zonas em forma de pequenos favos, 

que não têm cura. (…) Este nosso mármore (…) é de há anos para cá, exportado de 

Portugal para Itália, saindo dos portos portugueses já com um descarado letreiro de 

―Carrara‖!‖
16

 

 

Granitos
17

 

Embora a exploração de granitos na ―Zona Ossa-Morena‖ seja imensamente 

inferior à exploração de mármores, os distritos de Beja, Évora e Portalegre oferecem 

uma diversidade de quinze tipos de granitos, cerca de trinta por cento das variedades 

                                                 
15

 CETEL, Empresa de Consultores, Estudo de inventariação das rochas ornamentais e 

indústrias em Portugal, p.18. 

16
  - TEIXEIRA, Pedro Anjos - Tecnologias da escultura, Sintra: 2006, pp. 78 e 79. 

17
 Na categoria de Granitos incluímos: granodioritos, profirios, dioritos, ortogneisse graníticos, 

quartzodioritos e sienito nefelínico.  
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nacionais
18

. Os granitos da região patenteiam variadas tonalidades, tais como os pretos, 

vermelhos, rosas e os cinzentos
19

. 

A intensidade magmática da ―Zona Centro-Ibérica‖, mais concretamente nos 

distritos de Braga, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Viseu, Castelo Branco, e Setúbal, 

deu origem vinte e quatro géneros de granitos nacionais, o que representa cerca de 

quarenta e cinco por cento da oferta total nacional. As gamas cromáticas oscilam entre 

os amarelos, cinzentos, cinzento-azulados, rosas e avermelhados
20

.  

Os granitos da ―Sub-zona da Galiza Média - Trás-os-Montes‖ são sete e 

localizam-se nos distritos de Bragança e Vila Real. O amarelo, azul, cinzento e branco 

são as cores predominantes neste grupo
21

.  

Por fim, a ―Zona Sul Portuguesa‖, resume-se às explorações de Monchique, 

onde apenas se extrai uma variedade de Sienito Nefelínico de cor cinzenta com muito 

interesse ornamental
22

.  

 

Calcários
23

  

À excepção de duas variedades de calcárias
24

 presentes na ―Sub-zona da Galiza 

Média – Trás-os-Montes‖, todos os outros calcários ornamentais têm origem na unidade 

geológica designada por ―Orlas Mesocenozóicas‖
25

.  

                                                 
18

 Análise de dados feita a partir de: LEITE, Mário Rui Machado; MOURA, A. Casal, Catálogo 

de Rochas Ornamentais Portuguesas, Volumes I, II, III, IV, Porto: 1983. 

19
 Análise de dados feita a partir de: LEITE, Mário Rui Machado; MOURA, A. Casal, Catálogo 

de Rochas Ornamentais Portuguesas, Vol. I, II, III, IV. 

20
 Análise de dados feita a partir de: LEITE, Mário Rui Machado; MOURA, A. Casal - Catálogo 

de Rochas Ornamentais Portuguesas, Vol. I, II, III, IV. 

21
 Análise de dados feita a partir de: LEITE, Mário Rui Machado; MOURA, A. Casal - Catálogo 

de Rochas Ornamentais Portuguesas, Vol. I, II, III, IV. 

22
 Análise de dados feita a partir de: LEITE, Mário Rui Machado; MOURA, A. Casal - Catálogo 

de Rochas Ornamentais Portuguesas, Vol. I, II, III, IV. 

23
 Na categoria de Calcários incluímos os calcários comuns e os calcários cristalinos.    

24
 Dois calcários da região de Bragança, com especial interesse devido à sua coloração escura, 

quase negra.  

25
 Análise de dados feita a partir de: LEITE, Mário Rui Machado; MOURA, A. Casal - Catálogo 

de Rochas Ornamentais Portuguesas, Vol. I, II, III, IV. 
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A ―Orla Ocidental ou Lusitana‖ concentra trinta e três variedades de Calcários 

nacionais, que se podem dividir em dois tipos principais: os calcários do Maciço 

Calcário Estremenho, da zona da Serra de Sicó e de Coimbra; e, mais a sul, os calcários 

microcristalinos das camadas calcárias dos concelhos de Sintra e Loures
26

.     

Os calcários estremenhos tiveram e continuam a ter uma grande importância 

tanto para a escultura como para a arquitectura. A abundância deste tipo de pedra nos 

distritos de Leiria, Santarém ou Coimbra, viria a reunir as condições para que se 

fornecessem obras de como os Mosteiros de Alcobaça e da Batalha, assim como a 

produção de obras de excelência, como o ex-líbris da escultura gótica portuguesa: os 

túmulos de D. Pedro I e D. Inês de Castro ou o túmulo de D. Manuel de Moura Manuel, 

autoria do escultor Claude Laprade (1687 – 1740) que é, provavelmente, a utilização 

mais emblemática da ―Pedra de Ançã‖ na escultura portuguesa, constituindo um 

importante exemplo das potencialidades deste material. 

A ―Pedra de Ançã‖, da região de Coimbra, é recomendada para trabalhos de 

escultura pelo Catálogo de Rochas Ornamentais Portuguesas. A cor clara, o granulado 

compacto e homogéneo ou a facilidade que proporciona ao lavre, são particularidades 

que estão de feição com as práticas da escultura em pedra.  

No entanto, é importante ressalvar desde já que a ―Pedra de Ançã‖, assim como 

a maior parte dos calcários portugueses, apresenta restrições sérias relativamente à sua 

exposição exterior. Apesar de aprofundarmos este assunto mais no decorrer deste 

trabalho, podemos adiantar que, à excepção dos calcários micro cristalinos da zona de 

Sintra, apenas quatro variedades calcárias correspondem às exigências físico-mecânicas 

necessárias para comportar as agressões do exterior – Alpinina, Topázio Vidraço de 

Ataíja Creme e o Moleanos Rijo
27

.  

As camadas calcárias dos concelhos de Sintra e Loures constituem o primeiro 

núcleo de exploração industrial das rochas ornamentais portuguesas
28

. O grupo principal 

                                                 
26

 CETEL, Empresa de Consultores, Estudo de inventariação das rochas ornamentais e 

indústrias em Portugal, p.16. 

27
 Análise de dados feita a partir de: LEITE, Mário Rui Machado; MOURA, A. Casal, Catálogo 

de Rochas Ornamentais Portuguesas, Vol. I, II, III, IV. 

28
 CETEL, Empresa de Consultores, Estudo de inventariação das rochas ornamentais e 

indústrias em Portugal, p.16. 

http://e-geo.ineti.pt/bds/ornabase/rocha.aspx?Id=59
http://e-geo.ineti.pt/bds/ornabase/rocha.aspx?Id=59
http://e-geo.ineti.pt/bds/ornabase/rocha.aspx?Id=127
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de afloramentos de calcários ornamentais nesta região localiza-se entre Lameiras e 

Negrais, nas freguesias de Pêro Pinheiro e Montelavar, cerca de 30 km a Norte de 

Lisboa. 

Daqui provêm algumas das mais tradicionais pedras ornamentais portuguesas, 

nomeadamente o Lioz, Amarelo de Negrais, Encarnado da Pedra Furada, o Encarnadão, 

e o Abancado. O elevado valor económico destes exemplos deriva principalmente das 

cores vivas que ostentam e da sua comprovada durabilidade
29

.  

A proximidade entre pedreiras de qualidade e as cidades revela-se uma grande 

vantagem na edificação de monumentos. Lisboa gozou dessa benesse. Os calcários de 

Pêro Pinheiro construíram monumentos como a Sé de Lisboa, Convento do Carmo, 

Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, toda a Praça do Comércio, Convento de 

Mafra, Panteão Nacional, Palácio Nacional da Ajuda, Palácio Nacional de Queluz ou, 

mais recentemente, o Padrão dos Descobrimentos. Estas são algumas referências 

basilares da utilização destes calcários, mas a lista é interminável e transversal a todo o 

tipo de edifícios que fizeram uso da pedra, não será um exagero afirmar que de Lioz se 

construiu a cidade de Lisboa.  

Por fim a ―Orla Meridional ou do Algarve‖ guarda três variedades de calcário 

com interesse ornamental, erradamente designadas por brechas, dando pelos nomes - 

Brecha Acinzentada, Brecha Avermelhada e a Brecha Pérola
30

.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 CARVALHO, Jorge, MANUPPELLA, Giuseppe, MOURA, A. Casal, Calcários ornamentais 

portugueses, Lisboa: 2001., p. 4. 

30
 Análise de dados feita a partir de: LEITE, Mário Rui Machado; MOURA, A. Casal, Catálogo 

de Rochas Ornamentais Portuguesas, Vol. I, II, III, IV. 
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2.3. Extracção 

 

Os mais antigos vestígios da exploração de pedreiras foram encontrados no 

Egipto e remetem-nos para o século XXVI antes de Cristo
31

. Em Portugal, os sinais 

mais antigos da exploração de mármores são do tempo dos Romanos. O Templo 

romano de Évora é uma prova da actividade extractiva desse povo no nosso território
32

.  

Apesar da distância cronológica e geográfica que existiu entre os egípcios e os 

povos do império romano, os métodos utilizados na extracção de pedra eram similares. 

A razão de tal concordância deve-se à cultura grega que, depois de beber a técnica 

egípcia, a testemunhou aos romanos
33

.  

Assistiu-se, então, a um estagnar tecnológico que viria a durar mais de quatro 

milénios, desde as invenções egípcias até meados do século XIX, a inovação nos 

processos de extracção foi nula
34

. 

Estes primeiros métodos de extracção implicavam um enorme desgaste físico 

nos operários. Cabia-lhes a tarefa de separar os blocos do maciço rochoso, sendo que 

todo o processo era feito ―à mão‖, ou melhor, com recurso a ferramentas manuais - 

essencialmente pela acção de brocas, picões, ponteiros, guilhos e cunhas.  

O sistema tradicional consistia na abertura de caboucos em torno de uma fracção 

de pedra definindo assim o volume de um bloco (estes deveriam ser suficientemente 

largos para que um homem pudesse trabalhar entre rochas), posteriormente, com 

recurso a cunhas e guilhos, soltava-se o bloco pela base
35

. O nome «cabouqueiro» que 

ainda é hoje utilizado para denominar os operários das pedreiras, tem, com certeza, 

origem nos processos de extracção ancestrais.  

                                                 
31

 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano, Marble The History of a Culture, Nova York: 

1985, p.75. 

32
 GUERREIRO, Humberto Jorge Palma - Exploração subterrânea de mármores, Lisboa: 2000, 

p.7. 

33
 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano - Marble The History of a Culture, p.75 e 78. 

34
 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano - Marble The History of a Culture, p.81. 

35
 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano - Marble The History of a Culture, p.75. 
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As zonas a norte da Ilha do Pessegueiro, bem como a sul do Forte do 

Pessegueiro, em Porto Covo, constituem magníficos exemplos de pedreiras tradicionais. 

Embora se pense que sejam muito posteriores ao tempo dos romanos, estas duas 

pedreiras foram exploradas pela utilização dos métodos antigos. A exploração das 

pedreiras parece ter sido subitamente interrompida; nas duas áreas são bem visíveis os 

blocos de arenito definidos por caboucos prontos a ser arrancados
36

. 

―O desenvolvimento da actividade de extracção de mármore só ganha expressão 

no século XIX, graças ao emprego de pólvora negra no desmonte‖
37

, o poder dos 

explosivos viria a substituir a energia do homem despendida nas pedreiras até então. 

Durante as primeiras utilizações, o controlo destes dispositivos estava longe de ser uma 

realidade, depressa se percebeu que as explosões faziam estilhaçar os blocos de grandes 

dimensões e que a produção de fragmentos inúteis era maior do que nunca
38

.  

Ao longo do tempo, notou-se uma crescente eficiência do método, os bons 

resultados procederam de um constante ajuste da potência dos explosivos à 

especificidade da situação. Principalmente por meio da redução das cargas tornou-se 

possível desalojar blocos de pedra com boas dimensões sem criar fissuras de maior 

inconveniência.  

No entanto, mesmo depois do aproveitamento dos explosivos ser feito de forma 

consciente, a estrutura cristalina dos mármores manteve-se intolerante às ondas de 

explosão e as taxas de desperdício continuaram mais altas do que seria desejável. 

Encontrar alternativas de desmonte, que superassem os inconvenientes desta prática 

tornou-se uma necessidade. 

―De encontro a esta ideia, foi desenvolvido em 1854 o fio helicoidal, pelo 

francês Eugène Chevalier, na forma curiosa de uma máquina para serrar a pedra. [...] 

Apesar disso, a grande difusão do fio helicoidal na extracção do mármore só foi 

definitivamente aceite em 1897, quando o engenheiro italiano A. Monticolo introduziu a 

polia penetrante
 
(ver modelo X) que permitia talhar o mármore.‖

39
  

O novo método baseava-se numa separação não violenta dos blocos úteis: as 

―ferramentas de fissura‖ (guilhos, cunhas, explosivos) foram substituídas pela acção 

                                                 
36

 Ver anexo 1, imagens 3, 4 e 5. 

37
 GUERREIRO, Humberto Jorge Palma, Exploração subterrânea de mármores, p.5. 

38
 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano, Marble The History of a Culture, p.81. 

39
 GUERREIRO, Humberto Jorge Palma, Exploração subterrânea de mármores, p.5 e p.6. 
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abrasiva de uma serra de arame, que, alimentada por um motor a vapor, se capacitava de 

atravessar o mármore
40

.  

O «Corte a Fio», como ficou conhecido, foi, com certeza, a invenção mais 

importante da história da extracção de mármores e calcários, tendo contribuído de forma 

categórica para três factores essenciais: melhor aproveitamento dos recursos naturais, 

redução da produção de detritos e melhoria das condições de trabalho nas pedreiras
41

.  

Apesar de se terem verificado os melhoramentos próprios da evolução 

tecnológica de cada tempo, a simplicidade do modelo de funcionamento das máquinas 

de corte a fio, manteve-se inalterável até aos dias que correm
42

. A «máquina de fio» é 

constituída por quatro elementos essenciais: um motor, uma polia penetrante, o circuito 

de fio e um agrupado de polias
43

.  

As primeiras serras de fio fabricadas eram compostas por três arames de aço 

retorcidos que, em movimento, produzem uma rotação helicoidal; em complemento ao 

poder abrasivo destes cabos, adicionava-se uma mistura de areia siliciosa e água que 

facilitava o desgaste da rocha
44

. Estes primeiros sistemas eram compostos por grandes 

circuitos de polias que distribuíam extensões de arame com mais de dois mil de metros, 

o enorme comprimento não só facilitava o arrefecimento como retardava o desgaste do 

aço
45

.  

―O fio helicoidal começou a perder o prestígio que detinha com o aparecimento, 

em 1978, da máquina de fio diamantado‖
46

 que, com os melhoramentos sucessivos, se 

tornou num equipamento de corte não só de mármore como de granito, fazendo-o em 

todas as direcções (cortes verticais, horizontais e inclinados) e com excelentes 

rendimentos. 

                                                 
40

 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano, Marble The History of a Culture, p.82. 

41
 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano, Marble The History of a Culture, p.82. 

42
 Embora, as versões mais recentes deste tipo de máquina, utilizem o peso do próprio motor, 

como polia penetrante. 

43
 Ver anexo 1, imagem 6 

44
 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano, Marble The History of a Culture, p.84. 

45
 MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano, Marble The History of a Culture, p.82. 

46
 GUERREIRO, Humberto Jorge Palma, Exploração subterrânea de mármores, p.7. 



15 

 

A capacidade de corte e de resistência dos novos cabos permitiu reduzir os 

circuitos para as dezenas de metros e aumentar a velocidade de corte cerca de seis vezes 

mais comparativamente ao sistema helicoidal. Actualmente, a máquina de fio 

diamantado encontra-se bastante difundida na indústria portuguesa, sento certamente o 

instrumento mais utilizado na extracção de rochas ornamentais, especialmente dos 

mármores.  

Também, com clara evidência no desmonte das bancadas, aparecem as roçadoras 

e os martelos perfuradores.  

A roçadora é uma enorme máquina de corte, que permite fazer golpes nas 

bancadas rochosas, a uma profundidade superior a dois metros, na horizontal e vertical. 

O corte é proporcionado pela abrasão de uma corrente equipada com dentes 

diamantados que corre sobre um logo braço móvel. Por não necessitar de furações 

prévias ao corte é muitas vezes requisitada para golpear a base dos blocos
47

.  

Os martelos pneumáticos são muito importantes para extracção das bancadas de 

granito. Automáticos ou manuais, os operários encarregues do desmonte capacitam-se 

de pôr em prática o chamado ―Método Finlandês‖ que consiste na perfuração em linha 

de todos os perfis do bloco, provocando posteriormente uma ruptura com o maciço, esta 

ruptura normalmente é feita com recurso a pequenas cargas explosivas
48

. 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 GUERREIRO, Humberto Jorge Palma, Exploração subterrânea de mármores, p.7. 

48
 Ver anexo 1, imagem 7. 
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2.4. Escolha do bloco 

 

―O trabalho do escultor começa antes do trabalho de escultura propriamente dito 

começa com a escolha do bloco de mármore. Um escultor de alto nível conhece 

perfeitamente as suas necessidades. Miguel Ângelo não confiava em ninguém, e passou 

muitos anos nas pedreiras de Carrara e proximidades, nos arredores de Florença (…) 

quando não podia ir pessoalmente às pedreiras, Miguel Ângelo orientava os canteiros 

que nelas trabalhavam, fornecendo-lhes desenhos com instruções de uma precisão 

absoluta‖
49

.  

A constante mutação da camada terrestre tem impactos evidentes nas bancadas 

rochosas. As cores, veios, fissuras ou os ocos, resultam de formações e deformações 

com milhões de anos. Cada bloco de pedra encerra em si uma identidade tão vincada 

que não pode nunca ser ignorada ou menosprezada. O conhecimento de um bloco de 

pedra obtém-se durante o talhe, numa relação permanente entre o fazer e a percepção do 

resultado. Brancusi disse:  

―Enquanto talhas a pedra descobres o espírito do teu material e propriedades que 

lhe são particulares.‖
50

 

Por isso, a opção por materiais naturais, ou de formação autónoma, pressupõe 

sempre uma sujeição do artista em relação às especificidades da matéria. Bernini (1598 

– 1680) revelara essa sujeição perante o bloco, quando em 1665 sob encomenda do 

busto do rei Luís XIV, pediu três blocos de mármore e os começou a trabalhar em 

simultâneo, na perspectiva de decidir qual deles seria o mais adequado aos objectivos
51

.  

Quanto menos complexa a «identidade» do mármore, mais fácil se torna lidar 

com ele. Nestes termos, compreende-se o constrangimento dos canteiros em trasladar 

modelos para pedras menos puras. Os veios coloridos, manchas ou fissuras podem 

interferir com uma forma pré-concebida. Quando isso acontece, cabe ao executor fazer 

respeitar a origem da pedra e tomar uma opção - ou abandonar o trabalho, ou prosseguir 

contornando, ou assumindo o imprevisto
52

. Por uma questão de principio, um canteiro 

                                                 
49

 WITTKOWER, Rudolf - Escultura, São Paulo: 1989, p.4. 

50
 Cit. in PERIENES, Luisa – Trabalho de redução em volume completo, Lisboa: 2001, p.17.  

51
 HALL, James – The world as Sculpture. Londres: 2000, p. 16.  

52
 ―O bloco de mármore que deu origem ao David de Miguel Ângelo (tinha pertencido a outro 

escultor que o rejeitou devido ao à presença de uma falha. Miguel Ângelo fez uso do bloco 
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não pode interferir com o modelo original, cabendo ao escultor estar próximo e indicar-

lhe o rumo a tomar.  

Relativamente à detecção das falhas e irregularidades nos blocos, existem dois 

procedimentos que, apesar de não serem infalíveis, contribuem de maneira muito 

relevante nesse sentido. O primeiro consiste em bater levemente com um martelo ou 

maceta no bloco, se o som correspondente for vibrante, provavelmente estará em boas 

condições, se soar pesado, como que oco, então em alguma zona estará fissurado. No 

entanto, este método pode falhar, especialmente se o bloco tiver fracturas incompletas 

ou pouco pronunciadas. O segundo método, mais simples e fiável, passa por limpar todo 

o bloco com água observá-lo com cuidado; o aspecto molhado denota as fissuras e as 

cores
53

. É um facto que as pedreiras em dias chuvosos não são sítios muito agradáveis, 

no entanto, a chuva pode revelar-se uma grande aliada na altura de escolher um bloco.       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
contornando o problema, e adaptando o projecto à zona sã do bloco‖ MEILACH, Dona Z. - 

Contemporary Stone Sculpture: aesthetics, methods, appreciation, Londres: 1970, p.41. 

53
 MEILACH, Dona Z., Contemporary Stone Sculpture: aesthetics, methods, appreciation, 

p.41.  
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2.5. Transporte e mobilidade 

 

A escultura em pedra possui duas características aparentemente antagónicas, que 

condicionam de forma incontornável o seu transporte e mobilidade: são elas o peso e a 

fragilidade
54

.   

Comecemos por considerar que a execução de um trabalho em pedra implica três 

momentos: o transporte do bloco da pedreira ou fábrica para o ateliê; a mobilidade no 

próprio espaço do ateliê; e por fim, o transporte da obra acabada para o local de 

exposição. Naturalmente, o cuidado prestado ao material deverá aumentar à medida que 

a obra vai progredindo, não só para salvaguardar os resultados obtidos, mas também 

porque, por norma, esta se torna substancialmente mais frágil.   

Relativamente ao primeiro momento, as pedreiras e fábricas habitualmente 

facultam os meios necessários à mobilidade do bloco encomendado. Os recursos 

mecânicos que possuem (pontes rolantes e empilhadoras), foram desenhados para 

levantar e mover objectos com várias toneladas, o que permite fazer o carregamento de 

veículos sem esforço e de uma forma organizada. Este facilitismo não pode fazer 

esquecer que para efectuar a descarga no ateliê, este terá que estar equipado com meios 

equivalentes aos que foram empregues na fábrica. 

Em qualquer situação que potencie o contacto com o material, a utilização de luvas e botas de 

biqueira de aço, são recomendações de segurança a ter em conta, indispensáveis quando a relação directa, 

corpo a corpo, é efectiva.  

O levantamento de pesos excessivos deve ser evitado sempre que possível, a sobrecarga de 

esforço é a principal causa dos problemas de saúde registados em indivíduos com práticas ligadas à 

transformação de mármores. Numa situação de inevitabilidade, a melhor maneira de acautelar as lesões é 

manter uma boa postura sempre que se pegar em pesos. Os agachamentos deverão ser efectuados 

flectindo as pernas e mantendo a coluna vertebral recta, garantindo uma redução significativa do esforço 

provocado na zona lombar
55

.  

O transporte do bloco para o ateliê é da responsabilidade do cliente, assim como 

a escolha do meio de transporte. O tipo de transporte mais comum em Portugal é o 

                                                 
54

 Note-se que um metro cúbico de mármore pesa em média três toneladas.   

55
 Ver anexo 1, imagem 8. 
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terrestre. O peso bruto bem como a dimensão da carroçaria devem ser apropriados às 

exigências da carga. Por norma, os veículos de ―caixa aberta‖, o carregamento pelo 

topo, representa a melhor opção para este tipo de operação, uma vez que facilita a 

organização da carga e contribui para uma melhor distribuição do peso que irá ser 

exercido sobre os eixos do veículo.  

Existem empresas transportadoras especializadas nesta área que fazem envios 

para todo o mundo. Apesar de dispendiosas, são muitas vezes a única solução. 

Já num segundo momento, a mobilidade no ateliê é um dos factores mais 

restritivos no que diz respeito á realização de projectos. Não são raras as vezes que por 

falta de condições o escultor se vê forçado a alugar um espaço temporário ou até a 

abandonar os objectivos propostos. No entanto, isto não invalida que se desenvolvam 

bons projectos de pequeno e médio formato em ateliês menos equipados. Recorrendo a 

alguns métodos e ferramentas rudimentares, é possível movimentar e elevar blocos de 

pedra com tamanhos consideráveis, que excedem várias vezes o peso humano.  

― […] o equipamento mais comum num ateliê de um escultor que trabalha pedra 

é um sistema de roldanas, variados pés de cabra, cavaletes e variados blocos de madeira. 

Com este equipamento a tarefa de levantar uma pedra para uma posição apropriada à 

escultura é uma lição simples na mecânica aplicada, que, quando concluída, está pronta 

para ser talhada.‖
56

  

Tentar mover um bloco pesado assente no chão não é uma tarefa fácil, a 

ausência de espaço entre as superfícies impossibilita a utilização de cabos ou sistemas 

hidráulicos de elevação. A solução do problema passa por alavancar o objecto de 

maneira a criar-lhe um espaço por baixo. Esta situação, no entanto, pode ser evitada 

quando os blocos são pousados sobre barrotes de madeira.  

A alavanca que comummente é utilizada nesta tecnologia, dá pelo nome de ―pé 

de cabra” ou simplesmente “ferro”, (barra de aço, cujo uma das extremidades é 

curvada e achatada). Num primeiro passo, a ponta em cunha deste instrumento cria um 

ponto de apoio por baixo do bloco; depois, a sua curvatura determina um fulcro no 

chão; finalmente, sob a pressão exercida por uma força contrária à força resistente, o 

bloco desloca-se em sentido ascendente, originando um vazio passível de se preencher 
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 MILLS, Jonh W, The technique of sculpture, Londres: 1976, p.37 
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com cunhas ou blocos de madeira
57

. Este procedimento pode ser repetido a ponto de se 

obter a altura desejada para trabalhar ou simplesmente viabilizar a utilização de 

ferramentas, como os sistemas de roldanas e pequenas empilhadoras.   

O espaço de trabalho deve ser amplo o suficiente para o escultor poder actuar em 

torno da obra sem necessidade de a mover. Os cavaletes de tampo giratório ou com 

rodas, são boas opções para quem trabalha em espaços pequenos, uma vez que 

permitem rodar a escultura e aceder-lhe em todos os lados. Estes cavaletes são também 

óptimos pelo simples facto de nos proporcionarem diferentes incidências de luz no 

trabalho, o que é uma grande vantagem no que toca à compreensão da forma.    

Embora durante este segundo momento não se proceda ao transporte efectivo da 

obra, existem preocupações nesse sentido, manifestando-se muitas vezes na própria 

produção do trabalho. Exemplos disso são as realizações monumentais em que se 

procede à divisão da obra para facilitar toda a logística; ou as esculturas particularmente 

frágeis, onde se mantêm ―pontes‖ de reforço (apêndices de matéria em bruto) nas zonas 

quebradiças, pretendendo conferir-lhes maior resistência.
58

   

Por fim, o terceiro momento é, sem dúvida, o mais exigente no que toca a 

mobilidade e transporte. Aqui, qualquer manobra deve ser cuidada e premeditada. Nesta 

fase, já não lidamos com um bloco de pedra mas sim com uma obra de arte ou parte 

dela, que representa horas de trabalho num material caro, pesado e frágil. 

Inevitavelmente, preceitua-se a produção de uma embalagem.  

Na correspondência trocada no século XVIII entre José Correia de Abreu e José 

Maria da Fonseca e Évora, manifestavam-se sérias preocupações a respeito do 

transporte das esculturas italianas que viriam a complementar o Convento de Mafra. 

Numa carta enviada para Roma a 10 de Maio de 1730, pedia-se que as obras viessem 

bem acondicionadas para Portugal, acompanhadas de um ―engenho‖ que facilitasse a 

colocação das mesmas nos respectivos nichos
59

. Este pedido ilustra a dificuldade e 

complexidade que o transporte e mobilidade de uma escultura em mármore acarretam, 

especialmente se o responsável pela obra não acompanhar de perto toda a operação.  
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 Ver anexo 1, imagem 9. 

58
 Ver anexo 1, imagem 10. 

59
 PEREIRA, José Fernandes – O barroco do século XVIII, in. PEREIRA, Paulo – História da 

Arte Portuguesa Volume 07, Circulo de Leitores: 2007, p. 89. 
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Sendo que uma boa embalagem deve compensar as fragilidades do trabalho, e 

que o autor, mais do que ninguém, conhece a sua obra, podemos afirmar que as 

melhores embalagens para escultura são produzidas pelos próprios escultores. A 

preocupação relativamente aos incidentes de viagem, aliada à sensibilidade e 

conhecimentos do escultor, garantem certamente o invólucro mais cuidado. José 

Esteves, escultor e docente da cadeira de escultura na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, afirma:  

 ―Por vezes, as técnicas utilizadas para acondicionar as esculturas em pedra 

apresentam-se de tal forma apuradas e conectadas com a escultura que parecem fazer 

parte da mesma.‖
60

  

A preparação do envio de uma escultura em pedra deve ser feita sob o sentido de 

preservação do objecto, assim, devemos recorrer a procedimentos que minimizem as 

interferências com o trabalho:  

As luvas protectoras anteriormente recomendadas devem estar limpas. Assim 

―[…] irão também proteger o mármore de absorver as gorduras e óleos de suas mãos 

que poderiam deixar manchas escuras na pedra.‖
61

  

O içar de um objecto gera sobre ele uma pressão proporcional ao seu peso. A 

pressão exercida pelos meios de elevação sobre esculturas de grande porte é imensa, 

podendo ―ferir‖ o acabamento das mesmas. Devem ser evitadas todas as soluções que 

obriguem a uma relação directa entre metal e pedra (cabos de aço, etc.), por isso é 

recomendável a utilização das cintas de poliéster, já que são igualmente resistentes e 

cuja fricção por elas provocada não será danosa. 

Não é possível definir qual a melhor maneira de transportar esculturas em pedra, 

cada escultura tem as suas especificidades: um excelente método para determinada 

escultura pode ser prejudicial a outra. Contudo, o acondicionamento por suspensão 

apresenta muito bons resultados. Esta técnica consiste em construir uma caixa de 

madeira reforçada, onde a escultura caiba com folga. Em cada uma das suas faces, são 

feitos furos por onde passam cordas com o propósito de suspender a escultura no seu 

interior. As forças criadas em direcções opostas mantêm a obra num ponto, devido à 
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 Conversa com o Prof. Escultor José Esteves em Setembro de 2010. 

61
 MEILACH, Dona Z., Contemporary Stone Sculpture: aesthetics, methods, appreciation, 

p.42. 
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flexibilidade das cordas, o trabalho ficará seguro e livre dos impactos secos das cargas e 

descargas.
62

     

Sempre que se considere pertinente, deverá ser anexa uma carta à embalagem, 

especificando todas as advertências necessárias à recepção e possível devolução da 

obra. Pode ainda ser feito, em casos de risco alargado, um seguro que salvaguarde o 

valor da obra. 
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 Ver anexo 1, imagem 11. 
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2.6. Ateliê  

 

Um ateliê com os requisitos necessários à transformação da pedra deve 

corresponder a características tão específicas que o número de construções disponíveis 

para tal finalidade acaba por ser reduzido. A pouca oferta e o elevado preço destes 

espaços obrigam os escultores a improvisar soluções, ―trabalham em sótãos, 

apartamentos, caves, celeiros, estábulos convertidos, lojas, garagens e anexos‖
63

. 

Contudo, a maioria destas adaptações são forçadas e têm pouco potencial. A prática do 

talhe implica barulho, resíduos, bons acessos, uma boa estrutura do edifício e coabitar 

com estas propriedades nos centros urbanos é incomportável. A primeira condição que 

se põe a quem quer desenvolver um ateliê deste tipo é sair do centro das cidades, de 

preferência para uma zona de extracção e transformação de mármores.  

A trinta quilómetros de Lisboa situa-se um dos principais centros de 

transformação de mármores do país: as freguesias de Pêro Pinheiro e Montelavar. São 

inúmeros os escultores que escolheram esta região para trabalhar, uma vez que as 

vantagens que lá encontram são imensas: espaço, logística, matéria-prima e o acesso aos 

meios industriais, com custos relativamente baixos. 

Por questões de acessibilidade ao interior do espaço de trabalho, é conveniente 

que o ateliê esteja estabelecido ao nível do espaço exterior, com uma boa entrada, larga 

e desimpedida. Caso o piso não esteja assente sobre o solo, é aconselhável que se façam 

testes à sua capacidade de carga, sendo que o peso dos blocos de pedra utilizados em 

escultura pode ascender às várias toneladas. O betão sólido é o melhor tipo de chão 

existente para esta prática.
64

          

É importante que a estrutura do edifício seja composta por, pelo menos, duas 

divisões: uma destinada ao talhe, propriamente dito, e outra direccionada ao projecto, 

desenho e reflexão. O pó resultante do talhe propaga-se com tanta facilidade, que 
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 RICH, Jack C., The materials and methods of sculpture, p. 21. 
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rapidamente converte um espaço de trabalho limpo num lugar desagradável e sujo
65

, 

prejudicial ao material informático e a todo o tipo de práticas que não tolere poeiras. 

A água, a electricidade, e o ar comprimido são três recursos indispensáveis num 

ateliê de talhe.      
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 Como de resto, Leonardo da Vinci (1452 – 1519) comentaria com desdém, no seu tratado de 

pintura: O ateliê do escultor ―Está cheio de pequenos estilhaços, e pó de pedra.‖ VINCI, Leonardo - 

Tratado de Pintura, Madrid: 1998, p. 73. 
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2.7. Ferramentas  

 

2.7.1 Ferramentas de mão  

As ferramentas antigas destinadas ao talhe de pedra não parecem cair em desuso, 

mas sim integrar um espólio que de tempos a tempos se presta a funções. É verdade que 

o avanço da tecnologia proporcionou progressos incríveis no plano do talhe em pedra, 

no entanto, esta evolução verifica-se especialmente na área da ampliação e reprodução 

de modelos. As ferramentas modernas de mão, ou de talhe propriamente dito, acabam 

por ser apenas um prolongamento das originais
66

.  

Os primeiros utensílios legados pelos nossos antepassados remontam a cerca de 

2,6 milhões de anos atrás, e foram construídas a partir de pedras capazes de cortar 

outras mais moles. Este sistema rudimentar de talhar uma pedra com outra, embora mais 

especializado, contínua a caracterizar os meios de transformação de pedras 

contemporâneos
67

.   

―Com o passar do tempo, os utensílios de pedra lascada deixaram de satisfazer o 

homem. Desenvolveram-se, então, duas novas técnicas de se trabalhar a pedra, ambas 

extremamente trabalhosas e lentas. Descobriu-se primeiro que, friccionando-se um 

utensílio com areia, a sua forma podia ser aperfeiçoada, o que deu início aos processos 

de abrasão. Além disso inventaram-se os instrumentos de cobre, de bronze e, mais tarde, 

de ferro, e com a sua ajuda era possível dar forma à pedra.‖
68

.     

Foi no Egipto que se descobriram as primeiras ferramentas forjadas em bronze, 

esta liga metálica de pouca dureza que as compunha, levantou questões relativamente ao 

talhe das rochas ígneas que eram frequentemente empregues pelos egípcios
69

. Sabe-se 

                                                 
66

 «The stone-working hand tools of today are simple in an almost primitive sense. Increased 

knowledge in the utilization of fire and metal has given us our steel hammers and stone-cutting 

chisels, but these are essentially primitive in nature. Pneumatic drills, powered by electricity, are 

modern mechanical developments, but they are all based on the original and fundamental hand 

tools.» RICH, Jack C. - The materials and methods of sculpture, p.246. 

67
 Referimo-nos especialmente às ferramentas abrasivas e de corte por abrasão, cujos principais 

componentes são minerais.  

68
 WITTKOWER, Rudolf - Escultura, pp. 3 e 4. 

69
 «While this alloy is not sufficiently hard for carving all stone, particularly the igneous varieties 

often employed by the Egyptians, increased hardness is believed to have been imparted by 
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que, para além das técnicas de endurecimento do bronze, utilizavam dolerito para cortar 

o granito, uma rocha ígnea de coesão superior
70

. 

Os gregos não só adoptaram as ferramentas egípcias como as melhoraram, 

substituindo o cobre por ferro. Pensamos que esta mudança não veio apenas aumentar a 

resistência dos utensílios, mas também possibilitar a criação de outros. Por analogia 

Sheila Adam numa reflexão, sobre a origem do cinzel dentado, afirma que é provável 

que esta invenção grega não pudesse ter existido em bronze, uma vez que a sua 

extremidade delicada, ficaria cega ao fim de pouco tempo de utilização
71

. 

As constatações pré-históricas, o engenho egípcio e a sabedoria grega, reuniram-

se no fecho de um conjunto de ferramentas que veio a servir escultores e canteiros 

durante os últimos milénios: martelo ou maceta, ponteiro, cinzel plano, escacilhador, 

cinzel dentado, bujarda, pua, picão e os abrasivos.  

Em baixo, iremos abordar individualmente todas as ferramentas de mão que 

foram ou são preponderantes na escultura em pedra.    

 

O martelo e maceta 

O martelo de escultura assim como a maceta são familiares afastados das 

ferramentas de percussão primitivas. No Museu Arqueológico de Turim pode encontra-

se uma maceta ancestral fabricada em madeira no século XV a.C. que caracteriza as 

ferramentas percutoras actuais. Hoje continuam a ser utilizadas as macetas e martelos 

(maços) em madeira, mas os mais comuns possuem a cabeça em aço destemperado 

pesando entre meio a um quilo.   

O martelo de talhe comum tem formato paralelepipédico, já a maceta é 

coniforme. A maceta com cabeça de ferro é conhecida por ―maceta portuguesa‖, embora 

                                                                                                                                               
hammering the metal or by the addition of phosphorus to the molten metal.» RICH, Jack C. - 

The materials and methods of sculpture, p.246. 

70
 ―(…)so the granite was cut by hemmering with balls of na equally hard, but stronger rock, 

dolerithe.‖ MANNONI, Luciana; MANNONI, Tiziano - Marble The History of a Culture, p.75. 

71
 ―One reason for the invention of the claw was probably the impracticability of a very fine 

chisel with a single point. (…) Such a tool could not survive two or three blows, however gentle, 

of the mallet.” ADAM, Sheila - The thecnique of greek sculpture, Atenas: 1966, p.18.  
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não tenhamos tido acesso a uma fonte científica que remeta para tal informação, diz-se 

que, até há relativamente pouco tempo, teve utilização exclusiva na península Ibérica. 

As vantagens do formato cónico-truncado em relação ao paralelepipédico têm 

despertado o interesse de vários artistas internacionais: a inclinação do topo da cabeça 

do maço apura o golpe e alivia a posição do punho, tornando o manuseamento mais 

confortável e menos fatigante; o risco de lesão é menor, dada a  ausência de arestas na 

ferramenta. No entanto, no que toca à acção directa destes utensílios na pedra, a maceta 

perde em relação ao martelo comum. Este último pode ser utilizado como ferramenta de 

desbaste, sendo que permite atingir a pedra ―em aresta‖, controlando o ângulo do golpe.     

           

O ponteiro     

As ferramentas de percussão por martelo correspondem a uma lógica de 

utilização, que explana com evidência um princípio básico do talhe em pedra: partir do 

geral para o particular. Os utensílios mais robustos ou pesados antecipam-se aos de 

menor porte, isto para que respondam às sucessivas exigências de detalhe.   

Por ser essencialmente uma ferramenta de desbaste, a sua utilização centra-se, 

maioritariamente, numa fase inicial, onde se procede à remoção de grandes massas de 

pedra, até uma fase intermédia, em que se começam a definir as volumetrias 

compositivas da obra.  

A mão que agarra o ponteiro deve funcionar como uma guia, para tal, terá que 

operar num misto de força e jeito, que não ofereça resistência à percussão, mas que, ao 

mesmo tempo, conduza o impacto à área pretendida. A inclinação da ferramenta sobre o 

plano de trabalho tem influência directa na pressão do golpe, aumentando ou 

diminuindo em função da maior ou menor abertura do ângulo gerado.  

O golpe vertical, em que o ponteiro faz noventa graus com a superfície, é de 

todos o mais potente. Algumas experiências revelaram a sua enorme importância na era 

do bronze
72

. Já nos dias que correm a sua utilização é evitada, à excepção de algumas 
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 ―Recentemente, o escultor belga H. J. Etienne pacientemente realizou algumas experiencias 

com os métodos gregos de trabalho. Mandou fabricar instrumentos de bronze, cuja liga 

provavelmente correspondia àquela conhecida pelos gregos antes do ano 500 a.C. Ao que tudo 

indica, quando ele tentava dar golpes oblíquos com esses instrumentos, o ponteiro ou e o cinzel 
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situações específicas.
73

 O impacto recto da ferramenta sobre o bloco pode ter 

repercussões nada satisfatórias: para além de o ponteiro poder partir, o choque provoca 

danos irreversíveis nas pedras, especialmente na estrutura cristalina do mármore. O 

ponto de colisão resulta naquilo a que comummente se chama de «queimado», uma 

mancha opaca e esbranquiçada, que, em função da força do golpe, se pode prolongar até 

cerca de três centímetros de profundidade na pedra. Por norma, estas manchas são 

bastante evidentes e impossíveis de remover.  

O golpe de desbaste, como o nome sugere, é utilizado principalmente na 

remoção grandes massas de pedra, sendo o ponteiro pesado mais adequado à tarefa. 

Fixa-se em torno dos setenta e cinco graus. Proporciona uma batida forte e 

suficientemente angular para fazer desprender lascas de matéria de médias dimensões.       

O golpe de canteiro é utilizado para definir volumes e nivelar planos numa fase 

intermédia do desbaste, a inclinação da ferramenta sobre a superfície ronda os quarenta 

e cinco graus. Neste momento, a força da mão deve aliar-se ao pensamento numa 

relação profundamente recíproca.  

 

Escoda  

A escoda assemelha-se a um machado, e existem duas versões desta ferramenta, 

dentada e lisa. Os dois tipos são usados para trabalhar as superfícies da pedra, além 

dessa função as escodas podem ser usadas para fracturar blocos.   

 

Picão  

O picão é um tipo de martelo com uma ou duas extremidades em ponta. Ao 

longo de toda a história tem sido frequentemente utilizado para fender e aparar blocos. 

                                                                                                                                               
resvalavam pela superfície do mármore. Etienne descobriu, também, que se podia aplicar o 

ponteiro em ângulo recto.‖ WITTKOWER, Rudolf - Escultura, p.11.   

73
 Exemplo: Ao iniciar o desbaste num bloco de superfícies lisas, aplicando o ponteiro em 

direcção oblíqua, a tendência deste é derrapar pela superfície sem a atacar, nesta situação, os 

primeiros golpes devem ser dados com o ponteiro na vertical, de maneira a criar uma superfície 

rugosa, ideal para prosseguir com um golpe mais oblíquo.       
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A sua utilização nem sempre se justifica, no entanto, sempre que necessário, faz a 

abertura do talhe.   

O golpe desta ferramenta, embora tosco, é extremamente potente. Quando 

aplicado com a força e ângulos correctos, tem a capacidade de fazer soltar grandes 

lascas de pedra, representando uma grande vantagem para um desbaste rápido. 
74

  

Tal como o ponteiro, o picão requer um cuidado especial durante a sua 

utilização, a violência com que atinge a superfície pode danificar a estrutura das pedras. 

Numa lógica prevenção, à medida que o desbaste se aproximar da forma desejada, tanto 

o ângulo como a força do golpe devem ser gradualmente diminuídos
75

. 

 

Cinzel plano ou escopro de canteiro  

―É provável que se encontrem as raízes do cinzel plano, nas ferramentas de osso 

e de pedra dos tempos do Paleolítico Superior.‖
76

 Embora tenha sido encontrado em 

algumas das mais antigas culturas que dominaram o cobre, este só viria a atingir a 

plenitude das suas funções na escultura grega, quando se trocou o bronze por ferro no 

fabrico das ferramentas. Até então, foi impossível fazer uso do cinzel e manter a linha 

de corte afiada por um período de tempo razoável. 
77

  

Com a invenção do cinzel dentado, o cinzel plano perdeu muito do protagonismo 

que tinha. Os escultores gregos, assim como o próprio Miguel Ângelo, não faziam uso 

do escopro de canteiro. Todavia, algumas características mantiveram o cinzel plano no 

activo, afigurando-se particularmente importante no talhe de baixos-relevos: 

―Contrastando com a aplicação do ponteiro em ângulos rectos, este golpe produz uma 

superfície relativamente lisa.‖
78

. A segurança exactidão do cinzel plano, destaca-se de 

todas as outras ferramentas, o seu golpe permite remover quantidades de pedra 

específicas, assegurando, desde logo, um corte limpo e relativamente rápido, sempre 
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 RICH, Jack C. - The materials and methods of sculpture, p.254. 
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 RICH, Jack C. - The materials and methods of sculpture, p.254. 
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 ADAM, Sheila - The thecnique of greek sculpture, p.26. 
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sem colocar em risco a integridade do material. Estas características coadunam-se na 

perfeição com a minúcia exigida nos baixos-relevos.   

Hoje em dia, o cinzel plano é sobretudo utilizado para definição de superfícies. 

Especialmente nas variedades de rochas pouco densas, possibilita uma modelação muito 

fácil, e por isso, é utilizado no momento subsequente à fase de desbaste. Também pode 

ser empregue para remover as estrias resultantes do cinzel dentado.  

 

Escacilhador   

O escacilhador é utilizado desde os antigos egípcios, assemelha-se a um cinzel 

plano pesado, com a particularidade de possuir uma lâmina larga e robusta
79

.  

A principal função deste utensílio é soltar grandes lascas de pedra, sendo 

especialmente incisivo nos golpes de aresta. A introdução das máquinas de corte 

manuais no talhe veio fazer com que o escacilhador se tornasse central no processo de 

desbaste em escada
80

. 

 

«Koyasuke» ou escacilhador de cabo  

Koyasuke é uma ferramenta de origem oriental e tradicional entre os escultores 

japoneses e coreanos há séculos. Embora criada de raiz para fracturar e desbastar 

granito, pode ser empregue em qualquer tipo de pedra.  

O utensílio consiste num martelo, cuja cabeça se assemelha a um escacilhador 

pesado, este aspecto híbrido permite um aproveitamento duplo: como martelo, ou como 

ferramenta percutível. A grande vantagem de utilizar o koyasuke como escacilhador 

percutível está na sua condução, a possibilidade de agarrar esta ferramenta pelo cabo 

afasta a hipótese de atingir a mão com o arremesso do martelo comum, resultando num 

golpe seguro e potente
81

. 
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 ADAM, Sheila - The thecnique of greek sculpture, p.23. 

80
 Ver subcapítulo 2.9 Métodos de trabalho. 
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 Ver anexo 1, imagem 12. 
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Os exemplares tradicionais forjados em ferro pesam cerca de cinco quilogramas. 

Na versão pesada do koyasuke o golpe é consumado entre dois indivíduos - um que 

segura aponta a ferramenta e outro que arremessa um martelo pesado sobre a mesma.  

Actualmente, com a introdução das lâminas de tungsténio, criou-se toda uma 

gama de tamanhos que viabiliza a utilização individual da ferramenta.   

Os simpósios internacionais de escultura em pedra como o caso nacional do 

Simppetra
82

 têm contribuído para um crescente intercâmbio de conhecimentos entre 

escultores de todo mundo. Pensamos que este tipo de organizações teve um papel 

fundamental na difusão da ferramenta abordada. 

 

A Pua ou Trépano 

As marcas mais antigas da utilização da pua surgiram no Egipto
83

, embora tenha 

sido na Grécia que se exploraram a fundo as potencialidades desta ferramenta. Os 

canteiros e escultores gregos fizeram um uso exaustivo deste instrumento aplicando-o 

em todas as fases de trabalho, desde a extracção nas pedreiras, aos detalhes finais.
84

  

A pua consiste numa vareta metálica com uma extremidade cortante, que em 

rotação permite furar materiais duros. Foi a primeira ferramenta de talhe a ter a rotação 

como princípio enérgico. Inicialmente, este movimento era providenciado pelas próprias 

mãos do técnico, mais tarde, inventaram-se sistemas equiparáveis ao berbequim actual
85

 

como o arco de pua e a furadora de arco.      

 

―Quando se descobriu que a pua permitia não só um grande aprofundamento no 

mármore ou na pedra, mas também […] aberturas e recortes extremamente ousados nos 

materiais duros, criando-se efeitos ao mesmo tempo realistas e pitorescos, este 

                                                 
82
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instrumento tornou-se um importante recurso durante os períodos realistas da história da 

arte.‖
86

  

 

A pua de outrora, é hoje substituída por brocas de tungsténio, acopladas a 

berbequins eléctricos e de percussão, que, de forma incomparável reduzem o 

esforço/tempo anteriormente requerido à perfuração de pedras. Contudo, o controlo e 

minúcia que a utilização da pua proporciona, continuam a ser motivos de preferência 

por parte de escultores e canteiros em algumas actividades. Exemplo disso, é a técnica 

tradicional de reprodução de modelos por pontos, que se descreve como o expoente 

máximo do talhe manual pormenorizado, que manteve as funções da pua inalteráveis – a 

marcação de pontos. 

 

Cunhas / Guilhos  

Cunha - Peça que vai diminuindo de grossura até terminar em corte, cria pressão 

por cravação. Permite uma fractura controlada. 

Guilho - Ferramenta de madeira ou ferro, com a particularidade de criar pressão 

por alargamento. Os guilhos actuais são constituídos por três partes, quando incrustadas 

linearmente e em orifícios equidistantes na rocha permitem uma factura precisa. 

Habitualmente, tanto as cunhas como os guilhos estão destinados à fase de 

extracção ou de redimensão das pedras
87

, sendo que ambos partilham a mesma lógica de 

utilização – a geração de pressão em pontos estratégicos do bloco, de modo a criar uma 

fissura controlada.  

A linha de ruptura deverá ser definida pelo posicionamento de pontos de furação 

ou caneluras, que não só irão fragilizar a pedra, como também vão permitir a utilização 

das cunhas e guilhos
88

.  
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Uma vez que cada bloco de pedra tem as suas especificidades, a aplicação dos 

utensílios em estudo não está padronizada, revela-se fundamental o conhecimento e 

compreensão da pedra que se pretende fracturar.  

No caso especifico das rochas de origem sedimentar, o canteiro deve estar 

particularmente a par das suas complexidades estruturais. Como vimos anteriormente, 

durante a formação das massas calcárias, a configuração estratificada das rochas 

sedimentares deriva da deposição dos sedimentos. Esta estratificação perpetua na pedra 

sólida, chegando mesmo a existir nas rochas metamórficas de origem sedimentar. À 

orientação da estratificação dá-se o nome de «lei da pedra» ou «corrume». Qualquer 

golpe que concorde com a «lei» da pedra é facilitado pelas fragilidades de agregação 

denotadas nas diferentes camadas.  

É sabido que durante a construção das pirâmides os operários das pedreiras 

egípcias utilizaram guilhos de metal e madeira para remover os blocos das bancadas de 

mármore e granito
89

. Os guilhos de madeira eram inseridos nas furações sob pressão e, 

posteriormente, forçados a absorver água para que expandissem. Esta técnica milenar 

chegou a ser utilizada em Portugal ainda durante século passado.           

A evolução das ferramentas de corte e furação fomentou mudanças formais nas 

cunhas e guilhos: a introdução das máquinas eléctricas no talhe, deu origem a novos 

formatos de engaste, mais estreitos e precisos, o que de algum modo permitiu a criação 

de ferramentas de guilhar também elas mais específicas.  

Actualmente, as cunhas são mais esguias feitas a pensar no corte do disco 

diamantado, assim como os guilhos são criados em função dos furos produzidos pelo 

martelo perfurador.   

 

A Bujarda 

Os egípcios fizeram uso extensivo da bujarda para a limpeza preliminar ou 

desgaste das superfícies duras das pedras ígneas, tais como granito e basalto. No 

entanto, a ferramenta não desfrutou de uma grande popularidade entre os escultores 
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gregos.
90

 Provavelmente porque o cinzel dentado ocupava a função da bujarda na 

modelação de superfícies.   

Este utensílio consiste num martelo rectangular cujas extremidades, ao invés de 

planas, são preenchidas por pontas piramidais. O número de pontas influencia 

directamente o resultado da aplicação, teoricamente, durante o bujardar, a força 

dedicada à ferramenta, divide-se por cada ponta piramidal que atinge a superfície. Ou 

seja, se estivermos a trabalhar com uma bujarda de nove pontas, a força aplicada 

durante o golpe divide-se por nove, logo, quanto menor for o numero de pontas da 

bujarda, maior profundidade terá o golpe, e vice-versa.     

Hoje em dia a bujarda continua a ser utilizada para a criação de textura, para 

remover finas camadas de pedra ou para nivelar superfícies.  

 

Cinzel dentado  

Aparentemente, o cinzel dentado é utilizado há, pelo menos, dois mil e 

quinhentos anos
91

. A sua criação foi claramente fomentada pelas especificidades do 

mármore:  

―[…]os seus finos dentes ficariam imediatamente rombos com o granito, para 

além de que, uma pedra porosa pode ser talhada pelo cinzel plano com tanta facilidade 

que não há necessidade para uma ferramenta que preencha o espaço entre o trabalho do 

ponteiro, e os utensílios subsequentes.‖
 92

     

Quer fisicamente, quer em termos práticos, as semelhanças entre o cinzel plano e 

o cinzel dentado são muitas, na verdade, o último é uma evolução do primeiro
93

. A 

fluidez que proporciona ao lavre deriva da sua capacidade incisiva
94

, afirmando-se 

como a sua principal vantagem. O que também representa uma mais-valia são as estrias 
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paralelas resultantes da acção deste cinzel, os ritmos deixados pela textura amplificam o 

claro-escuro da forma, tornando-a sugestiva e acentuando a sua percepção.  

O cinzel dentado é provavelmente a mais versátil de todas as ferramentas de 

mão. ―Os dentes podem variar de tamanho e número, e podem ser pontiagudos ou 

achatados. Desse modo, pode-se utilizar este instrumento como um ponteiro de pontas 

múltiplas ou como um cinzel plano de vários gumes.‖
95

 O golpe mais adequado à 

ferramenta ronda os quarenta e cinco graus, podendo oscila em função da intensidade 

pretendida. Os cinzéis robustos com os dentes mais espaçados devem ser utilizados em 

primeiro lugar e seguidos dos mais pequenos com pouco espaço entre os dentes.  

 

Abrasivos 

Os abrasivos têm sido usados desde o tempo dos egípcios, definindo-se desde 

logo três funções fundamentais – ―cortar, alisar, e polir.‖
96

  

É verdade que todos os abrasivos cortam a pedra, porém, estão organizados 

numa escala que desde a civilização romana
97

 se divide entre as ferramentas de corte 

minucioso, os minerais de abrasivos e os abrasivos de polimento: 

As grosas e as limas, de metal ou diamantadas, aparecem como utensílios de 

grão grado, tendo por isso um maior poder de corte - são frequentemente utilizados para 

modelações minuciosas como vincos ou pequenos sulcos na superfície.  

Minerais como o esmeril, o carborundum ou a pedra-pomes são referenciados 

como abrasivos de grão médio - utilizados desde as civilizações ancestrais para suavizar 

e cortar superfícies por abrasão
98

, eram utilizados em pó ou em pedra.  
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Os abrasivos de polimento, ou de grão fino, consistem maioritariamente em pós 

metálicos. De entre eles destacamos: pó de chumbo, poteia ou óxido estanho, óxido de 

ferro ou o óxido de zinco. Geralmente são aplicados com uma ―boneca‖
99

. 

Todos estes abrasivos de que falámos têm hoje uma versão modernizada. A 

indústria do mármore encarregou-se de acelerar os processos tradicionais de abrasão por 

via dos meios eléctricos e do ar comprimido. As limas e grosas evoluíram para fresas; o 

esmeril e o carborundum são vistos como matéria-prima para o fabrico de lixas, mós, e 

rebolos; os pós são vendidos em pasta e a boneca manual, passou a disco de pano.  

 

2.7.2 Ferramentas pneumáticas e eléctricas 

As ferramentas pneumáticas e eléctricas oferecem hoje em dia uma variedade de 

opções técnicas, capazes de cumprir todas as tarefas anteriormente desempenhadas, 

pelas ferramentas tradicionais, desde o desbaste até ao polimento
100

.  

 Em baixo, enunciaremos um grupo ferramentas eléctricas e pneumáticas que 

comummente se utilizam durante o talhe:  

 

 Martelo perfurador  

O martelo perfurador basicamente consiste num berbequim de grandes 

dimensões que, para além de fazer rodar enormes brocas, também as percute durante a 

rotação. Esta ferramenta é muito utilizada para abrir os buracos para os guilhos 

metálicos. A furação deve ser feita com o auxílio de água para que a broca não aqueça.  

 

 

 

                                                                                                                                               
98

 ―O esmeril (…) foi utilizado pelos Egípcios para auxiliar o corte com a pua, os Gregos 

utilizaram-no para suavizar a superfície das suas esculturas bem como para o corte de detalhes.‖ 

RICH, Jack C. - The materials and methods of sculpture, p.256. 

99
 A boneca é um instrumento de pano que serve para espalhar pós ou líquidos sobre superfícies.  

100
 MEILACH, Dona Z. - Contemporary Stone Sculpture: aesthetics, methods, appreciation, p. 

71. 



37 

 

Rebarbadora grande  

 A principal função da rebarbadora grande é o corte por abrasão com os discos 

adiamantados. Porém, se lhe forem acoplados abrasivos de carborundum pode ser usada 

para definir planos pouco complexos.  

A posição correcta para agarrar a rebarbadora grande é manter o tronco paralelo 

ao seu corpo, proporcionará um corte estável e seguro. É uma ferramenta 

potencialmente perigosa, principalmente pela força que exerce durante o talhe.  

 

 Rebarbadora pequena  

 A leveza da rebarbadora pequena, permite efectuar golpes em todas as direcções. 

Sendo uma óptima opção no desbaste de massas de pedra de pequena ou média 

dimensão.  

 Existem no mercado, rebarbadoras pequenas de velocidade regulável, que 

também podem ser usadas para lixar superfícies.    

 

Martelo pneumático 

Os martelos pneumáticos vieram automatizar instrumentos criados há milhares 

de anos atrás: os ponteiros, cinzéis ou as bujardas.  

A velocidade do golpe pode ser controlada pela maior ou menor entrada de ar 

comprimido no instrumento
101

. A violência do impacto, tal como nas ferramentas 

tradicionais, irá depender do ângulo a que for aplicado
102

. 
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Rectificadora   

A rectificadora é uma ferramenta criada para modelar e definir superfícies de 

detalhes. Muitas vezes representa a única solução mecânica para chegar a zonas 

profundas ou fechadas.       

As pontas para montar na rectificadora são diversificadas, desde os pequenos 

discos adiamantados, pequenos rebolos de carborundum, pequenas fresas ou lixas.  

 

Lixadeira 

A lixadeira assemelha-se a uma rebarbadora, a principal diferença entre estes 

dois utensílios é a velocidade de rotação. ―[…]a maioria das lixadeiras actua entre as 

quatro mil e as seis mil rotações por minuto‖
103

, enquanto uma rebarbadora tem uma 

rotação média de dez/onze mil rotações por minuto.  

Esta máquina tem como principal função o acabamento de superfícies por 

abrasão. Pode ser munida por lixas, cujo constituinte principal é o carborundum. 

Existem numa gama que varia do mais rude ao mais fino grão, possibilitado a obtenção 

de texturas amaciadas e polidas. 
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2.8 Saúde e segurança  

  

O trabalho com o mármore pode tornar-se numa actividade extremamente 

perigosa, caso se tomem as devidas precauções. Os potenciais perigos de que falamos 

não são óbvios, e estão para além da inalação de pó e dos pequenos fragmentos 

arremessados durante o talhe. A má utilização da maquinaria, a falta de concentração e 

o improviso representam muitas vezes os riscos mais sérios.  

Os imprevistos acontecem e podem lesar irreversivelmente um utilizador mais 

desprotegido. Procedimentos simples podem evitar complicações sérias, que, em alguns 

casos, chegam a ser fatais.  

O mercado oferece a preços perfeitamente acessíveis os mais variados acessórios 

protectores: máscaras faciais, óculos protectores, máscaras respiratórias, auriculares 

protectores, luvas, botas de biqueira de aço, que diminuem substancialmente os perigos, 

portanto, não há motivo para que não se utilizem. 

 

O pó, os pequenos estilhaços, e o ruído  

O aparelho respiratório humano conta com uma série de mecanismos destinados 

a filtrar e a eliminar as partículas que se encontram suspensas no ar que inalamos, 

contudo, as mais pequenas conseguem superar estas barreiras e chegar aos brônquios. 

As protecções respiratórias artificiais previnem o alojamento destas partículas no tecido 

pulmonar, impedindo o aparecimento das doenças respiratórias: pneumoconioses
104

.  

Independentemente do tipo de rocha, a inalação do pó é sempre prejudicial à 

saúde, todavia, as poeiras do granito bem como de todas as rochas que contenham sílica 

ou quartzo são altamente danosas e potenciam a silicose
105

. Esta doença respiratória tem 

uma evolução lenta, os sintomas apenas costumam surgir ao fim de cerca de 15 a 20 

anos de exposição constante às poeiras. No entanto, durante a evolução da doença, a 
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debilidade do organismo pode permitir várias complicações, como a insuficiência 

cardíaca, pneumonias e tuberculose
106

. 

Para diminuir o risco de inalação contínua de poeiras, qualquer recinto de 

trabalho fechado deve ser ventilado e equipado com sistemas de remoção de pó. Os 

mais comuns são os exaustores e as ventoinhas industriais, existem no mercado sistemas 

fixos e móveis. Destacamos a versatilidade dos mecanismos transportáveis pela 

adaptabilidade que proporcionam durante o talhe.  

Também algumas máquinas de corte e acabamento podem ser complementadas 

com pequenos jactos de água que rapidamente transformam o pó seco em lama. Estas 

medidas reduzem substancialmente a contaminação do ar.   

A fase inicial de desbaste é particularmente perigosa no que toca à projecção de 

fragmentos
107

. Os primeiros estratos de pedra são removidos sem grande preocupação 

em atingir a forma pretendida, a violência do impacto projecta os pedaços de pedra a 

grandes distâncias, podendo ferir seriamente quem se encontrar por perto. Caso existam 

observadores durante a fase de desbaste, é aconselhável que usem óculos de protecção.  

Os óculos de protecção são eficazes a resguardar os olhos durante o talhe, mas 

têm o inconveniente de não proteger o rosto. Os fragmentos resultantes da 

transformação de rochas ígneas são cortantes, nesta situação uma máscara facial integral 

será a protecção mais indicada.  

As ferramentas de alta rotação representam um perigo em si, as pontas abrasivas 

que comummente se utilizam nas rebarbadoras ou rectificadoras, para além de cortantes 

potenciam o risco de ceder e com isso de serem projectadas a grande velocidade. 

Sempre que se utilizem máquinas eléctricas, é aconselhável o máximo cuidado e 

protecção. Devemos alertar para o facto de grande parte dos acidentes acontecerem 

durante as fases de acabamento, que é especificamente na altura em que os resíduos 

produzidos pelo talhe são menos ofensivos e a protecção do escultor tende a baixar.    

Tanto as máscaras integrais como os óculos protectores podem ser utilizados por 

cima dos óculos graduados. Nunca utilizar os últimos como protecção, por serem 
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exclusivamente em vidro e não estarem preparados para o choque, podendo partir e ferir 

o utilizador
108

.  

 

―O ateliê deverá estar equipado com soro fisiológico, e cotonetes para remover 

partículas do interior dos olhos. Junto a estes deverão ser mantidos os contactos de 

emergência locais.‖
 109

    

 

A exposição constante ao ruído intenso pode levar à surdez, qualquer pessoa que 

trabalhe em ambientes com uma elevada contaminação acústica corre esse perigo, 

especialmente se os ruídos forem de tonalidade aguda, o risco de sofrer de uma rápida e 

evidente deterioração da audição é sério. Os sons vulgarmente produzidos pelo trabalho 

em pedra são extremamente agressivos, sendo por isso aconselhável a utilização de 

auriculares de protecção durante o talhe.   

  

Cuidados a ter durante o talhe 

Antes de iniciar a actividade com qualquer ferramenta, deverá certificar-se que 

esta não apresenta nenhum dano, caso seja detectada alguma anomalia, o trabalho deve 

ser interrompido até o problema estar resolvido.  

Os cabos das macetas e martelos, que geralmente são em madeira, expandem e 

contraem em função da humidade que retêm, isto normalmente cria folgas no alvado do 

maço e pode fazer como que se solte na direcção do arremesso. Para tornar o encabe 

resistente deve ajustar-se o encaixe com uma cunha de ferro e seguidamente embeber-se 

o embutido em óleo de linhaça
110

.     

Os abrasivos de carborundum, utilizados em máquinas de grande rotação, podem 

rebentar e dar origem a estilhaços perigosos. Quedas ou impactos violentos 

frequentemente ocasionam fissuras que fragilizam a sua estrutura; sempre que este tipo 
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de incidentes acontece é aconselhável que se troque o instrumento em causa. O 

sobreaquecimento dos abrasivos deve também ser evitado.  

É recomendável que se façam pausas para arrefecimento e verificação do 

material durante o talhe, esta disposição pode poupar o utilizador de sofrer lesões por 

má condição das ferramentas, assim como estender-lhes o tempo de vida útil. 

O uso das máquinas eléctricas e pneumáticas deve ser feito com o máximo de 

equilíbrio físico e psicológico. É extremamente perigoso lidar com este tipo de 

ferramentas sob efeito de álcool drogas ou medicamentos que provoquem sonolência. 

Nunca se deve usar roupas ou acessórios com pontas compridas; lenços, cabelos longos, 

fitas, mangas podem prender no movimento dos discos e brocas. É perigoso tentar parar 

a rotação da máquina mesmo quando desligada, a máquina ser pousada apenas quando 

estiver imóvel
111

.  

Em caso de falha na corrente eléctrica durante o talhe, é muito importante que se 

desligue o interruptor da máquina afectada, desse modo evitar-se-á um arranque 

inesperado quando a energia for restabelecida. É também muito importante não ligar 

qualquer máquina eléctrica à tomada sem antes se ter certificado de que esta tem o 

interruptor desligado.  

Não se deve colocar objectos em cima do cavalete de trabalho. Especialmente os 

importantes como, por exemplo, esboçetos. Em caso de queda, o primeiro impulso é 

agarrar o objecto, remetendo para segundo plano a atenção devida ao manuseamento da 

ferramenta. Esta situação afigura-se potencialmente muito perigosa quando se 

manuseiam máquinas eléctricas.     
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2.9 Métodos de talhe 

 

2.9.1 Talhe directo 

―Depuis les premiers outils taillés connus, vieux d'environ 2,6 millions d'années, 

jusqu'aux superbes productions de la fin du Néolithique ou de l'âge du Bronze, nos 

ancêtres préhistoriques ont fait preuve d'une grande ingéniosité pour produire leurs 

outils de roche dure.‖
112

 

A história do ser humano revela-nos que a transformação de pedras se assumiu 

por todo o planeta como um exercício comum às mais remotas culturas
113

. A criação de 

objectos funcionais e representativos, manifestou-se como uma necessidade de índole 

utilitária e espiritual, activando a inteligência e engenho dos nossos antepassados pré-

históricos. A concepção de ferramentas adequadas ao talhe, a capacidade de 

compreensão do material, bem como a destreza técnica com que o fizeram, revelam-se 

impressionantes
114

.  

O talhe directo está dissociado de qualquer afastamento entre o autor e a obra, 

quer isto dizer, que o desenvolvimento do trabalho acontece por acção directa do 

escultor sobre a matéria e que os processos de reprodução intermediários não 

existem
115

. O resultado final é obtido através do relacionamento entre as vicissitudes do 

material e do próprio executante
116

. O talhe directo estabelece uma constante ligação 

entre o intelecto e o fazer. 
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Não sendo uma regra imperativa, é frequente o recurso a desenhos rápidos ou 

pequenos esboços num material de fácil plasticidade como o barro ou a plasticina, que 

permita ao escultor fixar uma ideia ou o ajude a compreender uma forma
117

. Porém, será 

importante reforçar, desde já, que estes apontamentos ou esbocetos funcionam para o 

escultor como apoio à reflexão e nunca como objectos definidores de uma forma
118

.  

Retenha-se, então, que, para criar uma obra recorrendo ao talhe directo, o autor 

deverá ter um papel activo desde que se inicia o trabalho até ao momento da sua 

conclusão
119

.  

Não existe ―um método de talhe directo‖, todavia, o processo pode dividir-se em 

quatro fases: preparação do bloco, desbaste, definição da forma e acabamento
120

.  

 

Preparação do bloco 

O primeiro passo, comum em qualquer método de talhe, passa por definir a 

posição do bloco, tendo em conta dois factores: a relação com o corpo do escultor e a 

orientação dos estratos da pedra.  

A zona do corpo que usualmente se considera confortável para talhar situa-se 

entre as ancas e o peito. Em trabalhos mais pequenos, ―a bancada ou cavalete devem 

estar a uma altura confortável, geralmente abaixo dos cotovelos‖
121

. Os blocos de 
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 ―He may make sketches on paper, in clay, wax, or plaster, but these are only sketches, not 

models. They may help him think in the three-dimensional manner required for stone carving 

(…)‖ RICH, Jack C., The Materials and Methods of Sculpture, p. 4. 

118
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grandes dimensões podem ser entelheirados
122

, de modo a ajustar a área a talhar à altura 

pretendida. Como vimos anteriormente, a estratificação das rochas de origem 

sedimentar influencia o talhe.  

―A maioria das pedras pode ser cortada em todas as direcções. Contudo, o 

escultor irá perceber que o bloco é mais fácil de talhar numa direcção do que noutra.‖
123

 

Posicionar o bloco a favor da ―lei‖ da pedra, significa orientar os estratos de 

forma a facilitar o talhe. Está claro, que para se esculpir uma forma tridimensional a 

partir de um bloco de pedra, teremos sempre que talhar a favor e no sentido contrário da 

sua formação, contudo, sempre que se justifique, e no intuito de facilitar o processo de 

desbaste, deve orientar-se o lado da escultura que exija uma maior remoção de pedra, na 

direcção favorável ao talhe. 

 

Desbaste  

―Ademais, a partir da observação de muitos exemplos posteriores concluímos 

que, independentemente da época e do lugar, sempre que os artistas trabalhavam 

directamente a pedra era necessário fazer um esboço na superfície do bloco‖
124

 

 

A relação entre o desbaste
125

 e o desenho traçado sobre o bloco, é algo que 

continua presente no talhe directo, o método de desbaste utilizado por Miguel Ângelo e 

estabelecido pelo também escultor Benvenuto Cellini (1500 – 1571)
 126

, continua a ser 

citado pelos mais diversos livros de técnica da escultura: 
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A partir de um esboceto, ―marque a silhueta na frente do bloco, de seguida 

conduza-a a direito até à parte de trás, sem preocupações com arredondamentos, de 

seguida a giz desenhe a silhueta lateral na face do bloco anteriormente alterada, e da 

mesma forma conduza-a até ao lado oposto. Desta forma irá remover o grosso da pedra 

sem se enganar pela forma do bloco.‖
127

 

Até ao século XVII, era comum que se concluísse o desbaste inicial da escultura 

ainda no espaço das pedreiras. Levado a cabo com base em desenhos traçados pelo 

escultor nas superfícies dos blocos ou mesmo na bancada rochosa. Este procedimento 

tinha como principal vantagem reduzir o peso do bloco e facilitar a posterior deslocação 

para a oficina
128

.
  

Hoje em dia, especialmente em trabalhos de grande envergadura, continuam a 

utilizar-se os meios industriais para subtrair massas de pedra evidentemente 

desnecessárias, não com o objectivo primeiro de reduzir o peso do bloco, mas sim de 

aliviar a tarefa árdua que é desbastar grandes massas de pedra.  

Ainda assim, há quem opte por desbastar todo o bloco no ateliê, desse modo, 

acompanha toda a produção.  

O escultor contemporâneo continua a seguir o seu esboço prévio; não com um 

ponteiro pesado, mas sim com os meios que a época lhe oferece
129

. Em baixo 

enunciamos, pela ordem em que habitualmente são empregadas, todas as ferramentas 

que se utilizam para remover grandes massas de pedra:  

- Numa primeira fase, justifica-se a utilização das cunhas e guilhos para fazer 

fender grandes porções de pedra e apurar o âmago do bloco. Para inserir as cunhas ou os 

guilhos no interior das pedras utiliza-se a rebarbadora grande, com um disco de 

duzentos e trinta milímetros, ou os martelos perfuradores com brocas na ordem dos dois 

centímetros e meio.  

                                                                                                                                               
estivesse fazendo um relevo, e assim, passo a passo, traz-se luz á figura inteira‖ WITTKOWER, 

Rudolf - Escultura, São Paulo: 1989, p. 136. 
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- Segue-se a rebarbadora grande (com disco de duzentos e trinta milímetros), 

actualmente esta é uma das ferramentas mais importantes durante o desbaste e na 

definição dos primeiros planos. Uma das técnicas de desbaste mais conhecidas é o 

―corte em escada‖, consiste na aliança entre o golpe mecânico da rebarbadora e uma 

ferramenta de percussão - martelo, escacilhador pesado ou o koyasuke.  

Corte em escada: esta técnica caracteriza-se por remover grandes massas de 

pedra. Os estratos do bloco devem estar orientados na horizontal, situando a fragilidade 

estrutural do bloco no mesmo sentido. Os golpes mecânicos da rebarbadora devem ser 

feitos perpendicularmente aos estratos da rocha, para que se crie uma porção de pedra 

passível de se fazer soltar do bloco pela acção dos instrumentos anteriormente 

descritos
130

. Este método aproxima-se das técnicas de desmonte tradicionais. 

Em golpes verticais não se deve exercer nenhuma pressão sobre a rebarbadora, o 

seu próprio peso é a força recomendável para cortar uma pedra. Os golpes horizontais 

são perigosos e, por isso, devem ser levados a cabo com a maior das precauções.   

O aprofundamento do disco durante qualquer golpe deve ser feito a puxar e 

nunca a empurrar a máquina. 

- As ferramentas de percussão pesadas tradicionais como o picão, ponteiro, 

escacilhador, ou o koyasuke, continuam a ter importância no desbaste. Não só no 

cumprimento das funções às quais estavam originalmente destinadas, mas também 

como complemento da rebarbadora grande.   

     

Definição de formas  

O tipo de abordagem que nesta fase o escultor faz ao bloco de mármore é 

completamente diferente daquela que se verifica durante o desbaste, o sentido de 

preservação e cuidado requerido na definição da superfície da escultura deverá ser 

muito mais apurado.  

A ―forte acção das ferramentas‖ há pouco enunciada deverá gradualmente dar 

lugar a uma acção mais gentil e refinada. O processo que liga a indefinição à definição 

                                                 
130

 Ver anexo 1, imagem 14. 



48 

 

do projecto concretiza-se por meio de um apuramento conseguido pela crescente 

minúcia do escultor em aproximar-se da forma.    

Posto isto, as ferramentas utilizadas no desbaste, destinam-se a ser substituídas 

por outras mais leves à medida que o talhe avança. Atente-se a seguinte citação, a 

respeito do uso do ponteiro:  

 

―Ferramentas com diâmetros substancialmente largos são usadas desde os 

primeiros golpes na intenção de remover grandes massas de pedra. Com a progressão do 

talhe, são gradualmente substituídas por outras mais finas e delicadas‖
131

  

Em baixo, enunciamos todas as ferramentas que comummente se utilizam para 

definir superfícies, das mais pesadas para as mais delicadas: 

- A bujarda pesada surge referenciada como um dos instrumentos que dão 

seguimento ao trabalho com o ponteiro, sob função de nivelar os sulcos por este 

deixados, podendo, posteriormente, ser trocada por versões mais leves para um 

refinamento das superfícies.
132

  

- O martelo pneumático (de talhe) é, nesta etapa, o principal substituto das 

ferramentas tradicionais por proporcionar resultados rápidos e de qualidade semelhante. 

Capaz de acoplar ponteiros, cinzéis e bujardas de pequena e media dimensão, indica-se 

tanto para o desbaste mais subtil como para a fase final do talhe.    

- A rebarbadora pequena, por ser leve e por funcionar com discos de pequena 

dimensão, permite a obtenção de planos e superfícies detalhadas.  

- Os cinzéis dentados ―são frequentemente usados depois dos ponteiros, […] na 

segunda etapa de desbaste da forma‖
133

. A gama de cinzéis dentados existente oferece 

recursos técnicos para abranger toda a ―segunda etapa de desbaste‖ desde a remoção de 

matéria mais pronunciada até ao apuramento da forma. O cinzel dentado tradicional é 

muitas vezes substituído pela sua versão pneumática.  
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- A rectificadora, ferramenta que pode ser munida com variadas pontas 

abrasivas, de corte ou acabamento, é uma ferramenta muito versátil, ideal para dar 

forma a pequenos detalhes.   

- O cinzel plano é geralmente utilizado para alisar a textura resultante do 

trabalho do cinzel dentado. Também este foi adaptado ao martelo pneumático.   

 

Acabamento 

Existem variadíssimos tipos de acabamento na transformação de mármores, 

basicamente cada um deles é correspondente a um tipo de textura. Organizamos os 

acabamentos do mais rude para o mais fino seguido da ferramenta correspondente à 

textura:  

Apicotado - ponteiro ou picão; escacilhado - escacilhador ou koyasuke; penteado 

- cinzel dentado; cinzelado – cinzel plano; bujardado - bujarda; flamejado - maçarico, 

escodado - escoda; cortado - rebarbadora / discos de corte; areado - jacto de areia, 

brunido – pedra de brunir; escovado - rebarbadora / escovas; amaciado e polido - lixas.   

Alguns destes acabamentos como o areado, escodado, escovado e o flamejado 

são pouco usados em escultura, aparecendo com maior incidência na arquitectura. 

Todas estas texturas são conseguidas através de processos que nada têm a ver com a 

realização da forma, ao contrário do apicotado, penteado ou cinzelado, cujo resultado 

resulta do talhe propriamente dito, estando, por isso, intrinsecamente conectadas com a 

forma
134

. 

Para além dos acabamentos resultantes da manipulação da superfície pétrea, há 

ainda um outro que, durante milhares de anos, foi adoptado pelas civilizações ancestrais 

– a pintura.  

Os escultores egípcios e gregos não manifestavam qualquer tipo de pudor em 

explorar amplamente pintura das esculturas em pedra
135

, pelo contrário, a escultura 

pintada terá tido um papel importante nestas culturas
136

. No entanto, desde a civilização 
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grega até ao século XX parece ter existido uma ruptura com este tipo de escultura que 

surpreendentemente ainda ecoa na actualidade
137

.  

 

―Roma introduziu o mármore branco sem pintura, e esta talvez tenha sido uma 

das mais importantes, ou, de qualquer forma, uma das mais férteis contribuições de 

Roma à história da escultura.‖
138

 

 

Sabendo-se da reputação de ―imitadores‖
139

 dos romanos, poderemos supor que 

a tal ruptura terá tido origem nas cópias romanas, cujo tratamento superficial estivesse 

já decomposto. 

―O despertar do Renascimento e a reafirmação de critérios muito apreciados na 

Roma antiga levaram a uma incessante dicotomia na história da escultura. As obras de 

alto nível, criadas para um público conhecedor, para os grandes e cultos imitavam os 

mármores romanos, destituídos de cores, enquanto a policromia era reservada às obras 

populares, realizadas por materiais inferiores e de menor preço‖
140

  

Seja como for, certo é que tal como Wittkower referiu, o mármore branco sem 

pintura introduzido pelos romanos na produção escultórica, enalteceu os valores do 

material cultivando uma estima imensurável pela natureza desta matéria. 

No século XX, a pintura sobre esculturas em pedra era vista como artifício 

indesejável, que, de alguma forma, diminuía os valores naturais da matéria.
141

 De facto, 

concordamos que cada pedra é possuidora de uma identidade singular, que o acto de 

pintar sobre ela parece desadequado.  

Todavia, não há razão para que a pedra não deva ser pintada. Quase todas as 

culturas ancestrais o fizeram com propósitos específicos de alcançar determinado 

efeito.
142
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Recordamos também que alguns exemplares de escultura egípcia pintada se 

encontram ainda em bom estado de conservação, o que comprova a durabilidade e 

compatibilidade das tintas sobre a superfície.  

Logicamente, a pintura de pedras é em termos científicos um assunto pouco 

explorado, sendo contra-indicado o aconselhamento de materiais e técnicas. Contudo, 

adiantamos que qualquer experiencia autónoma desenvolvida neste sentido, deverá ser 

feita sob a consideração de que a aplicação de produtos (químicos ou naturais) numa 

superfície pétrea é uma acção que a poderá prejudicar irremediavelmente
143

.  
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2.9.2 Talhe com recurso a processos de transladação de medidas   

―No processo da talha por pontos as esculturas são copiadas de um gesso em 

dimensões reais e talhadas na pedra por um sistema de pontos, com ajuda de uma 

máquina de pontear. Portanto o escultor modela em barro, a sua peça é passada a gesso 

pelos formadores e os canteiros copiam o modelo para a pedra.‖
144

 

Todos os processos criados neste sentido estruturam-se no relacionamento de 

três unidades fundamentais: um mecanismo de transposição de medidas e um bloco de 

pedra.   

A opção pelo transladado, sucede por motivos de ordem variada: inaptidão 

técnica do escultor face à instância, não sujeição a um trabalho de grande exigência 

física e psicológica, por pouca capacidade de resposta ao mercado, e muitas vezes dada 

a escala monumental das obras
145

. 

Ao longo da história da tecnologia da escultura, foram criados diversos métodos 

que se propuseram transladar a forma de um ―modelo‖
146

 para o bloco de pedra. 

Aparentemente, o primeiro método de transladação foi criado pelos gregos
147

 - o 

ponteado.    

O ponteado viria a tornar-se no método de transladação mais conhecido e 

utilizado entre os escultores. Obviamente, sofrendo melhoramentos ao longo do tempo, 

sobretudo de precisão
148

: 

―Existem provas de que durante o Helenismo tardio os romanos terão utilizado 

uma versão primitiva de uma máquina de pontear [...] aparentemente transferiam os 

pontos mais importantes. A versão actual transfere centenas de pontos para reproduzir 

uma cabeça, ocasionalmente podem ascender aos milhares numa figura à escala 

humana.‖
149
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De certa maneira, o ―transladado‖ aproxima-se de uma lógica de produção 

industrial, o que possibilitou o escultor de fazer uso de um nicho tecnológico em 

constante evolução. De entre os métodos de pontear que se conhecem, destacamos 

quatro, que, a nosso ver, compreendem as faculdades necessárias à reprodução qualquer 

tipo de trabalho: o método das molduras, método dos três compassos e a máquina de 

pontear e CNC.      

 

 Método das molduras – ampliação e redução de modelos 

 O método das molduras, ainda que até ao século XIX, tenha sido um método 

importante na reprodução à escala do modelo
150

, continuou a ser utilizado na ampliação 

de modelos depois dessa data.  

 O método baseia-se na construção de duas molduras, a fixar por cima do modelo 

e do bloco de pedra, respectivamente
151

.  

A moldura do modelo deverá ser sempre construída em primeiro lugar, 

impondo-se que a sua dimensão exceda ligeiramente a área do modelo. A segunda 

moldura (bloco) será sempre uma ampliação à escala da primeira
152

.  

As estruturas de que falamos são caixilhos feitos em madeira aplainada, cujas 

estruturas se reforçam estruturalmente por quatro de travessas em cruz. É conveniente 

que estes instrumentos sejam construídos com a máxima esquadria e exactidão. 

Depois de construídas as molduras, o passo seguinte será graduar-lhes os bordos 

(à escala pretendida) com uma unidade dimensional rigorosa: 

 ―Como é intuitivo, se utilizarmos como unidade o centímetro, para as réguas do 

modelo ou maqueta a ampliar, e se o trabalho no tamanho definitivo for cinco vezes 

maior, cada unidade será igual a cinco centímetros […]‖
153

 

Deste modo, ser-nos-á possível determinar a distância em largura de um ponto.  
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É importante que as marcas da graduação sejam cortadas na madeira para que 

não se deixem saliências na estrutura.  

Para que a transferência de medidas possa ser feita com o mínimo de erro 

possível, é da máxima importância que, durante a fixação das molduras, estas sejam 

niveladas na horizontal com o máximo de precisão. A altura a que cada uma será 

colocada deve também corresponder à escala pretendida
154

.  

 Aconselha-se que para se fixar a moldura sobre o bloco se evitem as vigas de 

suporte, o mau posicionamento das mesmas pode dificultar o manuseamento de 

ferramentas durante o talhe
155

. 

Para cada topo das molduras, deverá ser construído um esquadro em T, cuja 

função será definir a altura dos pontos. Perpendicular a este esquadro, funciona uma 

régua ajustável que permite medir a profundidade de cada ponto
156

. Esta deve ser 

construída de uma madeira fina, com uma das extremidades em ponta. A graduação 

definida para as molduras serve também a estes dois instrumentos. 

Para uma melhor orientação do esquadro, sobre a graduação de cada bordo, 

deverá fazer-se cair um fio-de-prumo que definirá um eixo vertical rigoroso e que 

ajudará a orientar os esquadros com exactidão. 

Depois de construída a máquina, a acção resume-se em determinar medidas no 

modelo e à subsequente reformulação no bloco de pedra.  

Para que nenhum desajuste aconteça convém que tanto o modelo como o bloco 

de pedra estejam bem fixos sobre uma superfície imóvel.    

Os pontos mais salientes do modelo devem sempre ser determinados em 

primeiro lugar, esta é uma regra comum a todos os métodos de transposição de medidas.       
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Método dos três compassos – reprodução de relevos   

A geometria ensinou-nos que o número três poderia ser sinónimo de espaço. O 

método dos três compassos traduz-se na obtenção das três coordenadas definidoras de 

pontos no espaço.  

Este método pode ser usado para a ampliação e redução de modelos de todo o 

tipo
157

. No entanto, depois da invenção da cruzeta, a sua utilização justifica-se 

sobretudo na reprodução de modelos de relevos. 

Primeiro será necessário definir três ―pontos mãe‖
158

, que servirão de referência 

entre o modelo e o bloco.  

Para isso aconselha-se a criação de duas molduras (à escala de ampliação 

pretendida) a fixar em torno do modelo e bloco. Nestas molduras que já se apresentam 

com uma escala, será possível definir os três ―pontos mãe‖ por meio de medições
159

.    

A marcação dos pontos por meio dos três compassos consiste em obter as três 

coordenadas de um ponto definido no modelo
160

. As coordenadas são correspondentes 

às medidas existentes entre os ―pontos mãe‖ e o ponto definido no modelo. A 

transferência dessas medidas para o bloco de pedra, passa por encostar os bicos dos três 

compassos nos três ―pontos mãe‖ respectivos e fazer coincidir as três medidas num 

ponto único do bloco, para isso, é necessário proceder à remoção da pedra
161

.  

O processo da transferência de um ponto pelo ―método dos três compassos‖ 

processa-se em quatro etapas:  

- Marcação de um ponto no modelo; 
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- Com recurso aos compassos, obter as três medidas existentes entre os ―pontos mãe‖ e 

o ponto a transferir; 

- Transferir os compassos para a moldura do bloco, e por meio do desbaste, aproximar a 

coincidência das três medidas obtidas num ponto do bloco; 

- Definir o ponto por meio da pua.  

 Na pretensa ampliação ou diminuição do modelo, todo o sistema se mantêm, 

com a excepção de que, na fase da transposição das medidas obtidas no modelo, se terá 

que proceder à multiplicação ou divisão das medidas obtidas, por quantas vezes for 

ambicionada a ampliação ou redução
162

.   

 Os compassos de pontear devem ser curvos, para que se consiga evitar as arestas 

das pedras. É habitual serem em ferro apenas com as pontas temperadas, para, caso seja 

necessário, ser possível modificar-lhes as curvaturas
163

.   

 

Máquina de pontear ou cruzeta – reprodução de modelos 

No inicio do século XIX, o escultor Nicolas-Marie Gatteaux (1751-1832) 

apresenta um instrumento à academia francesa, que rapidamente despoletara o interesse 

por parte dos inventores da época. Amédée Durand e Philippe Girard desenvolveram em 

1822 um modelo aperfeiçoado do utensílio que viria a ser considerado o mais rápido e 

mais preciso mecanismo transferidor de medidas que se havia fabricado até então – a 

cruzeta
164

.  

A cruzeta pode ser usada para reproduzir todo o tipo de modelos, no entanto, 

este importante método de transladação não permite a ampliação ou redução dos 

modelos. 

O método da cruzeta, tal como no método dos três compassos, requer a 

preparação do modelo com ―pontos mãe‖. Habitualmente, constroem-se três pequenas 

pirâmides de gesso que funcionam como pequenas torres de assentamento para a 

máquina, uma no topo da escultura e duas niveladas na base. Para que os pontos de 
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assentamento da cruzeta não se degradem, é aconselhável reforçá-los com uma cabeça 

de prego furada
165

.
  

Neste caso, ao contrário do método dos três compassos, a transferência dos 

―pontos mãe‖ para o bloco é facilitada, fazendo-se pela simples transposição da 

máquina de pontear que já por si tem os pontos fixos. 

A estrutura do instrumento consiste num T invertido. Perpendicular, a cada uma 

das três extremidades do T, está fixado um sistema que permite regular a extensão de 

um varão aguçado. Estes varões têm a função de fazer assentar o instrumento nos três 

―pontos mãe‖ de que falámos anteriormente
166

.  

O eixo vertical da máquina compreende ainda um braço articulado, de grande 

adaptabilidade, que termina com uma longa agulha, também esta ajustável, que definirá 

a posição dos pontos
167

.  

Toda a estrutura da máquina é passível de se fazer imóvel se for caso da 

marcação de um ponto, à excepção da agulha que não é fixa. Esta funciona por travão, a 

medida regista-se pela fixação de um batente que aponta a profundidade do ponto
168

.  

A transferência de um ponto do modelo para o bloco faz-se em cinco passos:  

- A anotação do ponto a transferir na superfície do modelo;  

- Posicionamento da cruzeta sobre o modelo e posterior fixação do ponto anotado;  

- Transferência da máquina colocada no modelo, para o bloco de pedra; 

- Desbaste do bloco na zona do ponto, até que o batente da agulha fique a uns dois ou 

três milímetros do travão; 

- Perfuração minuciosa com a pua, até encontrar o ponto.  

Como já dissemos anteriormente, os pontos mais salientes da figura deveram ser 

os primeiros transferidos para o bloco, seguidos dos intermédios e, por fim, dos mais 

profundos.  
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Caso o modelo seja grande demais para ser reproduzido apenas com uma 

máquina de pontear, é possível criar novos pontos de apoio e instalar novas 

máquinas
169

. 

 

 CNC – reprodução de modelos digitais 

 Os sistemas guiados por Controlo Numérico Computadorizado, ou CNC, como 

habitualmente são conhecidos, permitem o controlo simultâneo de vários eixos, através 

de uma lista de movimentos registada por um código informatizado.  

Este tipo de programação está hoje em dia relacionado com hardware criado 

especificamente para a transformação de pedra. As CNC miling são máquinas capazes 

de interpretar modelos tridimensionais produzidos digitalmente, convertendo-os em 

orientações, que resultam em movimento mecânico. Munidas de uma vasta gama de 

fresas, estão aptas a reproduzir uma ―escultura digital‖, em qualquer bloco de pedra.  

―As máquinas CNC milling — computerized numerical control — utilizadas 

desde há muito em contexto industrial, continuam a ser o processo mais económico para 

a produção de esculturas de grande escala, provenientes de ficheiros digitais, sendo 

ainda o melhor sistema para esculpir materiais como a espuma, plásticos, madeira, 

metais e pedra ou novos materiais compostos. É assim possível reproduzir hoje, 

fisicamente, os modelos digitais tridimensionais desenhados em sistemas CAD e CAM 

— computed-assisted manufacturing — a partir de máquinas CNC milling, de controlo 

numérico assistido por computador e diversas máquinas de prototipagem rápida.‖
 170

 

 

As máquinas CNC mais sofisticadas, estão capacitadas de desbastar em todas as 

direcções, – horizontal, vertical, profundidade e oblíqua –, a capacidade de desbaste em 

inclinações oblíquas, permite reproduzir com total definição qualquer tipo de objecto 

tridimensional.  

Os modelos digitais podem ser criados fisicamente e, posteriormente, 

convertidos em ficheiros virtuais ou modelados directamente no computador. No 

primeiro caso, os modelos tradicionais, concluídos em gesso ou qualquer outro material 
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que possa conservar uma forma, são submetidos a processos de digitalização a laser, 

que recriam a forma virtualmente. A criação de modelos a partir do computador é feita 

em programas de modelação tridimensional, criados especificamente para a ―esculpir‖ 

digitalmente. Neste caso, dispensa-se qualquer tipo de intervenção física por parte do 

escultor.  

―Presentemente, a escultura digital absorve todos os avanços técnicos na criação 

de modelos tridimensionais. Os softwares de modelação e animação em 3D como o 

Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D e o Rhino, Wings 3D são exemplos de aplicações de 

computador, com características de utilização bastante mais avançadas e melhoramentos 

em relação aos sistemas CAD e CAM‖
171

 

A utilização deste tipo de tecnologia, na transformação de mármores, é cada vez 

mais comum em Portugal e no estrangeiro; a acessibilidade a este tipo de soluções, têm-

se afirmado na última década como uma opção válida, na reprodução de modelos 

tridimensionais.   
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2.10. Degradação das rochas  

 

As esculturas em pedra geralmente são tidas como eternas, feitas de um material 

duradouro, por excelência, praticamente imortais. No entanto, tal como todos os outros 

materiais, a pedra sofre o decaimento natural ao longo do tempo
172

. Ensina-nos a 

geologia que as rochas que se formam (eruptivas, metamórficas ou sedimentares), têm 

uma ―vida‖ em que se degradam ou alteram, destruindo-se e dando origem a outras 

rochas – isto em ciclos de tempo enormes para a escala de vida do homem.
173

   

 A acção dos glaciares, da água das chuvas e do vento decompõe as rochas e 

transporta as partículas desagregadas de um local (erosão) para outro (sedimentação), 

formando camadas ou estratos de sedimentos, que se possuírem um aglomerante 

adequado, formarão um novo tipo de rocha. A sedimentação ou deposição ocorre 

sobretudo pela acção da gravidade
174

. Os problemas de degradação que as pedras 

apresentam são simplesmente manifestações do seu ciclo de vida.  

Será legítimo pensar-se que a conservação e restauro são acções que actuam no 

sentido contrário à lei natural do material, e por isso incorrectas. No entanto, é 

igualmente legitimo defender a preservação do património cultural/artístico, a ―suprema 

linguagem que une os homens de todos os tempos.‖
175

 E olhando ao contributo que o 

Homem tem dado para a aceleração da degradação das rochas, a conservação e restauro 

não são mais do que obrigações.   

―A alteração e degradação das pedras nas obras resultam da interacção das 

pedras com a atmosfera, hidrosfera, e biosfera‖
176

. Está claro que mesmo sem esta 
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interacção nenhum ambiente seria capaz de guardar uma pedra para a eternidade, mas 

com certeza que ampliaria o seu tempo de ―vida‖ a uma escala quase intemporal.  

Entenda-se, então, que as taxas assim como os mecanismos de deterioração 

dependem de factores intrínsecos e extrínsecos às pedras
177

. Os factores intrínsecos 

incluem todos aqueles inerentes ao próprio material, como sejam a composição 

mineralógica, presença de minerais argilosos, textura, porosidade e resistência. Os 

factores extrínsecos podem ser divididos em três tipos de acção – física, química ou 

biológica
178

, que estudaremos adiante.  

As principais formas de degradação podem afectar a pedra superficialmente ou 

em profundidade, os principais tipos de degradação são: Alteração cromática, 

Alveolização, Colonização biológica, Concreção, Crosta, Deposito superficial, 

Desagregação granular, Eflorescência, Escamação, Esfoliação, Fissuração, Facturação, 

Incrustação, Junta aberta, Lacuna, Lascagem, Mancha, Patina, Película, Picamento, 

Placa, Plaqueta, Pulverização e Vegetação
179

.  

 

Alterações atmosféricas 

As reacções químicas causadas pela atmosfera aparecem como principais 

agentes na transformação de rochas
180

. O desenvolvimento e expansão dos centros 

urbanos, as industrias e a intensidade de tráfego crescente, têm contribuído para um 

aumento do consumo de combustíveis fosseis, que por sua vez produzem gases como 

dióxido de enxofre, óxido nítrico, dióxido de nitrogénio e hidrocarbonetos. O contacto 

destes gases com a humidade atmosférica dá origem a ácidos sulfúricos e nítricos 

diluídos
181

, que desabam sobre o solo quando está nevoeiro, chove ou neva
182

. Está 
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estimado que a chuva ácida tenha causado mais degradação em edifícios de pedra nos 

últimos cem anos do que nos dois mil anteriores
183

.    

As alterações químicas que ocorrem devido à acção da água, através da 

transformação da composição química e mineralógica das rochas preexistentes, podem 

envolver diversos processos tais como a dissolução, hidrólise, hidratação, oxidação e 

redução
184

.  

A baixa porosidade das rochas é um factor determinante para que resistam às 

agressões atmosféricas. O grande problema dos calcários relativamente à exposição 

exterior prende-se exactamente com a porosidade que apresentam, a absorção das águas 

da chuva ataca a sua estrutura, quer pela presumível corrosão dos ácidos que contêm, 

quer pela dissolução e cristalização de sais
185

 – ―em períodos quentes, a evaporação 

dessa água far-se-á à superfície exterior das peças, evaporando-se a água e ficando os 

cristais dos sais, maiores em volume que os micro poros da superfície da pedra, 

destruindo-os e formando-se assim eflorescências‖
186

. 

Os mármores e calcários compreendem uma elevada percentagem de carbonato 

de cálcio o que os torna extremamente vulneráveis à dissolução, mesmo em ambientes 

pouco poluídos. Neste grupo das rochas carbonatadas, é aconselhável que se optem por 

variedades de baixa porosidade, sempre que o projecto envolva a exposição exterior – 

mármores. 

Por outro lado, os silicatos (grupo dos granitos) são menos solúveis e por isso 

mais duradouros. As restrições às condições climatéricas recaem particularmente sobre 
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variedades de granito amarelado
187

. ―No granito em decomposição, com uma 

porosidade mais elevada, a água penetra no interior da pedra, acelera a decomposição e 

produz a mesma situação de efluorescências referidas para o calcário‖
188

. 

 

Alterações biológicas 

As alterações biológicas ocorrem devido à acção de animais e plantas
189

. A flora 

que comummente interfere com o ciclo vital das pedras varia entre minúsculos 

organismos, musgos e árvores de grande porte. As agressões provocadas por musgos e 

bactérias centram-se em reacções físico-químicas, considera-se que a acção bacteriana é 

de todas a mais deteriorante
190

.  

A actividade animal tem repercussões de acção física e química. Os humanos 

não estão fora dos intervenientes: recorde-se a ―face do túmulo do Infante Santo, na 

Batalha, muito degradada e há cerca de 40 anos (em 1983) substituída por uma réplica, 

pode ver-se um buraco causado durante anos pelos dedos dos visitantes crentes que, ali 

tocando, obtinham especiais indulgências!‖
191

. No entanto os pombos são 

provavelmente a espécie que directamente mais têm contribuído para a degradação dos 

centros históricos nacionais. Os seus dejectos ―quimicamente muito degradantes‖
192

 são 

um dos principais problemas da degradação de monumentos nas cidades.  
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Alterações físicas e mecânicas 

Para além da acção atmosférica anteriormente abordada, os fluxos provocados 

pelo vento e pela água concorrem à alteração das rochas. O atrito provocado por estes é 

habitualmente designado por ―erosão‖, como vimos anteriormente constitui um dos 

agentes mais importantes para a alteração das rochas. Contudo, a erosão não acontece 

exclusivamente pelo desgaste provocado pelo vento e pela água, mas sim pela 

conciliação de um conjunto de factores que debilitam a coesão rochosa, de entre os 

quais destacamos: a cristalização de sais; ciclos de gelo e degelo; mudanças de 

temperatura ou as vibrações sonoras
193

.  

Como se referiu anteriormente, os sais (contidos principalmente nos calcários e 

mármores) danificam as suas estruturas pela expansão de cristais no interior dos 

poros
194

. O ciclo de hidratação e desidratação que ocorre nas pedras manifesta-se pela 

absorção e posterior evaporação de água; sendo esta evaporação que dá origem à 

cristalização. ―Como a evaporação ocorre maioritariamente à superfície da pedra, a 

erosão pela acção dos sais ocorre numa degradação e patinação das superfícies.‖
195

  

A acção do gelo acaba por ter um princípio de actividade que se aproxima à 

acção dos sais – a pressão. ―A água absorvida pelas rochas encontra-se contida nos seus 

poros e micro poros, quando congelada a expansão dos cristais de gelo poderão 

provocar uma fissura.‖
196

 Porém, ao contrário da cristalização de sais a acção do gelo 

não é tão prejudicial nas pedras mais porosas
197

. 

Todas as pedras expandem quando aquecidas e contraem quando ficam frias. 

―Uma laje de mármore com cinco metros de comprimento irá expandir cerca de 20 mm 

com uma variação de 10ºC de temperatura.‖
198

. Nos climas temperados, a alteração das 
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temperaturas entre o verão e inverno, o frio da noite e as temperaturas altas do dia, 

podem fragilizar a estrutura física das pedras fracturando-as
199

.  

Qualquer tipo de vibração é prejudicial à coesão das rochas. A ressonância 

sonora que sistematicamente se faz sentir nos monumentos e edifícios citadinos, pode 

pontualmente ser um factor preocupante na preservação das pedras.     

 

Negligência humana 

A falta de conhecimento ou a negligência humana motivaram erros do mais 

variado género, de entre os quais distinguimos algumas incidências notadas em 

Portugal: aproveitamento de pedras deficientes ou em decomposição para restauros e 

construções monumentais; utilização de argamassas inadequadas; descuidado na 

extracção e transporte dos blocos; ou má orientação dos estratos rochosos em aplicações 

de sustentação
200

.            
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2.11. Tratamento e conservação da pedra 

 

Este capítulo pretende auxiliar algumas noções de limpeza, restauro, e protecção 

da pedra. Não são raras as vezes que os escultores sentem a necessidade de proteger o 

trabalho de todo um conjunto de agressões exteriores, ou que são chamados a intervir 

em acções de restauro, em trabalhos antigos, que por qualquer motivo sofreram 

acidentes, ou simplesmente se degradaram pela acção do tempo.  

O sucesso de qualquer projecto reabilitação da pedra resulta sempre de um 

planeamento com objectivos claros. O diagnóstico de uma pedra degradada não pode 

ser feito exclusivamente pela observação dos sintomas que apresenta, deve sim 

aprofundar uma análise abrangente onde se incluam as especificidades do material bem 

como o ambiente e do espaço que o objecto habita. ―Dois trabalhos em pedra podem 

demonstrar problemas aparentemente iguais, tendo causas diferentes, particularmente se 

estes existirem em ambientes distintos‖
201

.     

Os vários tratamentos de conservação da pedra agrupam-se em três grandes 

grupos – limpeza, consolidação e protecção. Todas estas operações têm o propósito de 

de remover os elementos prejudiciais à pedra, como sais solúveis, incrustações, 

microrganismos, partículas de poluição, excrementos de aves entre outros
202

.  

 

Limpeza  

As acções de limpeza devem ser levadas a efeito, quando as formas de 

degradação presentes possam ser atribuídas à presença de dois tipos de sujidade: 

superficial, que dificulte a percepção dos objectos
203

, ou danosa, que ponha em risco a 

integridade do material
204

.  
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 A complexidade de fenómenos que ocorrem na superfície rochosa obriga a testes 

preliminares em zonas seleccionadas para o efeito. É aconselhável que a observação das 

provas seja feita durante um período de tempo alargado, para que se perceba qual o 

comportamento da intervenção relativamente às diferentes condições do ambiente
205

.   

 Existem três métodos de limpeza principais. O mais antigo caracteriza-se pela 

utilização da água, recentemente criaram-se meios mecânicos, químicos
206

. No conjunto 

destes métodos deve optar-se por aqueles que minimizem os riscos associados à acção 

de limpeza. Porém deverá ficar claro que ―não existem métodos de limpeza eficazes e 

não nocivos‖
207

. 

 

 Limpeza com Água 

A limpeza de pedras com recurso à água pode, à primeira vista, parecer uma 

actividade inofensiva, a verdade é que por culpa de alguns processos ou em 

determinadas situações este tipo de tratamentos podem constituir verdadeiros perigos 

para a coesão do material. 

 Hoje em dia existem aparelhos de jacto de água e de vapor em pressão, que 

efectivamente limpam as superfícies rochosas, todavia, permitem que uma grande 

quantidade de água penetre no interior da pedra e são, por isso, desaconselháveis
208

. 

―Existe a possibilidade de um enfraquecimento permanente da pedra, uma vez que a 

força mecânica dos materiais mais porosos decresce quando molhados‖
209

. 

Também devido aos motivos que referidos anteriormente na entrada - Alterações 

físicas e mecânicas, a água não deve ser aplicada nas superfícies de pedra em períodos 

propícios à formação de gelo
210

. 
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Utilizar água sem pressão ou pulverizada sobre as superfícies seguida de uma 

escovagem manual é o método mais acessível à maioria das pessoas e, provavelmente, o 

melhor para remover depósitos superficiais, colonização biológica e crostas negras.
211

 A 

pulverização deve ser feita sem excessos, apenas para humedecer as superfícies e 

evitando as juntas, rachadelas ou qualquer outra fragilidade que leve a água ao interior 

da rocha. Água em demasia poderá ajudar a solubilizar os eventuais sais e partículas 

depositadas na pedra. Para remover os depósitos humedecidos pela água, recomendam-

se escovas macias de nylon. 

 

Limpeza mecânica e abrasiva  

A limpeza mecânica traduz-se na remoção da superfície afectada com recurso 

utilização de pequenos instrumentos como escopros, micro-esmeris e bisturis, assim 

como instrumentos eléctricos de baixa potência
212

.  

A actuação sobre o objecto é aqui extremamente localizada, todo o processo é 

lento, sendo por isso uma acção indicada para pequenos objectos e detalhes minuciosos, 

em especial se apresentarem concreções calcárias, incrustações e crostas negras mais 

compactas
213

.  

Ainda nesta divisão enquadramos o método de micro-abrasão ou ―jacto de 

areia‖, cuja acção se baseia na projecção de um fluxo composto por partículas abrasivas. 

Em função das especificidades dos depósitos a remover, a força do jacto assim como as 

partículas a empregar podem ser adaptáveis à situação. Este método é muito utilizado na 

remoção de crostas duras
214

.  

A principal vantagem destes métodos de limpeza relativamente a todos os outros 

é a versatilidade, sendo que podem ser utilizados em qualquer altura do ano ou situação 

climatérica.  

 

                                                 
211

 PROUDORF, Trevor – Stone Conservation in TURNER, Jane - The dictionary of Art, pp. 

712 e 713. 

212
 NASCIMENTO, Ana Rosa Gomes Cravinho - Estudo de acções de conservação, p. 38. 

213
 NASCIMENTO, Ana Rosa Gomes Cravinho - Estudo de acções de conservação, p. 38. 

214
 NASCIMENTO, Ana Rosa Gomes Cravinho - Estudo de acções de conservação, pp. 38-39. 



69 

 

Limpeza com produtos químicos 

 Os produtos químicos são muito utilizados na remoção de grafitis ou manchas 

provenientes da oxidação de elementos metálicos
215

. 

Aconselha-se que sejam aplicados exclusivamente na superfície da pedra, uma 

vez que podem activar reacções extremamente prejudiciais no seu interior. Para que 

assim suceda, antes do emprego dos produtos químicos, as rochas devem ser 

humedecidas, com o intuito de saturar os poros e capilares impedir a absorção do 

produto químico em profundidade
216

.  

Como vimos anteriormente, a utilização de água na limpeza de pedras sob 

condições climatéricas que anunciem a formação de gelo tem implicações graves, desse 

modo, também a utilização destes produtos é condicionada pelo frio.    

Os agentes químicos para a limpeza de superfícies pétreas, dividem-se em duas 

categorias - podem ser classificados como ácidos (PH baixo) ou alcalinos (PH alto)
217

.  

Estes produtos podem ser dissolvidos na água, misturados com pós inertes ou 

espessantes. Estes últimos irão conferir uma maior viscosidade aos agentes
218

 o que 

facilitará o contacto permanente em paredes verticais, as chamadas ―pastas gelatinosas 

dissolventes‖
219

.  

Os produtos alcalinos são os mais indicados para limpar calcários e mármores, 

uma vez que são sensíveis aos agentes ácidos
220

. ―É recomendável a utilização duma 
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composição de bicarbonatos de sódio e amónio, EDTA, Desogen e 

carboximetilcelulose‖
221

.  

Já produtos com um baixo PH ou ácidos, empregados na limpeza da maioria dos 

granitos, têm como principais componentes os ácidos fluorídrico (HF) e fosfórico 

(H3PO4)
222

. Deverão ser usados em numa percentagem de cinco por cento do total da 

solução final. 

Depois de estar concluída a aplicação dos agentes químicos é importante que 

todas as superfícies sejam lavadas cuidadosamente, de maneira a remover todos os 

químicos e sais que possam dai ter resultado.   

Limpeza com biocidas e pastas  

 Os biocidas são substâncias que exterminam os microrganismos ou que lhes 

inibe o crescimento. Os mais utilizados são baseados em cloro, cobre e soluções de 

amónia quaternia ou borato
223

.  

 Os resultados de vários testes efectuados no sentido de revelar qual dos biocidas 

é mais eficaz mostraram que os baseados em cobre são os mais eficazes, seguidos dos 

produtos baseados em amónia quartenária
224

. 

 A aplicação dos biocidas deve ser feita com recurso à pulverização, procedendo 

depois à remoção dos organismos e partículas usando uma escova macia. Este tipo de 

limpeza é tido como um dos mais eficazes no que toca à remoção de colonização 

biológica.  

As argilas absorventes são pastas feitas com uma base de água destilada, livre de 

sais solúveis e outros compostos; as mais utilizadas são a atapulgite e a sepialoide 

(silicatos de alumínio e magnésio)
225

.    
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 A aplicação das pastas deve formar uma camada sobre a superfície de dois a três 

centímetros, podendo ser aplicada com recurso a uma espátula desde que esta não 

danifique a pedra - recomendam-se as espátulas de madeira e plástico para esta acção. 

Enquanto a reacção se dá sobre a superfície, a pasta tende a sugar sais e outros 

componentes do interior da pedra, depois de seca deve ser removida.   

 Seguidamente, é aconselhável limpar a superfície tratada com um biocida, sendo 

que este tipo de argilas pode facilitar o desenvolvimento de organismos.
226

  

 

 Consolidação 

 ―A consolidação tem como finalidade melhorar as características de coesão e 

adesão entre os constituintes da pedra… Em consequência, o material consolidado 

deverá resultar mais resistente às agressões ambientais, tanto às de natureza física e 

mecânica, como química.‖
227

 

 Consolidar pedras degradadas pela impregnação com líquidos que endurecem no 

seu interior é um método que tem dado muito bons resultados na estabilização da 

estrutura interna e externa
228

.  

 A penetração do produto consolidante no interior da rocha depende de factores 

como a porometria da pedra, do tipo de produto e do modo como este é aplicado. Os 

procedimentos mais utilizados são a pincelagem e a pulverização até a saturação. 

 Estes produtos devem corresponder a variados factores, entre eles, garantir que a 

vaporização de água e gazes se faça livremente entre o interior e o exterior da pedra, sob 

pena de a contaminar
229

. 

 Dos vários consolidantes destacamos, por ordem de importância descendente, as 

seguintes soluções:  
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Os silicones, nas suas variedades de siloxanos e silanos, apresentam uma boa 

capacidade de penetração e possuem características hidrofugas.  

As soluções de alcolixianos, que têm uma grande capacidade de penetração e 

têm mostrado bons resultados em calcários.  

As resinas epoxidicas são formadas pela ligação cruzada de moléculas de 

polímeros expoxidicos de baixo peso. Atingem uma boa coesão, mas têm baixo poder 

de penetração. Para apresentarem boa penetração têm que ser diluídas com um solvente.  

Os poliuteranos aplicam-se com recurso a solventes e que posteriormente 

evaporam, conferindo-lhes então uma maior dureza. Por ser um material é sensível à 

exposição solar deve complementar-se de estabilizadores.  

 

Protecção 

Depois de finalizada uma escultura, ou após um tratamento de 

limpeza/consolidação, esta pode ainda ser tratada no sentido de a proteger dos agentes e 

mecanismos de alteração exteriores, nomeadamente com tratamentos hidrófugos. 

Os tratamentos hidrófugos são muito importantes por contrariarem a acção da 

água na superfície das pedras, a sua principal causa de degradação
230

.  

Desde a Antiguidade que se notam preocupações no sentido de proteger as obras 

dos agentes implicados na água, porém, até ao século XX a protecção de pedras fez-se 

sem nenhum tipo de conhecimento científico. A aplicação dos produtos era feita com 

base no conhecimento empírico das matérias, o que, na maioria dos casos, acabou por 

prejudicar as obras que se pretendiam salvaguardar, principalmente por impedirem a 

troca de vapores de água entre o interior e o exterior da pedra
231

.  
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A cal, os óleos de linhaça e as ceras são materiais que integraram os primeiros 

tratamentos impermeabilizantes, os dois últimos tiveram repercussões negativas nas 

pedras: 

«Em Santa Cruz de Coimbra, no princípio do século aplicou-se na fachada um 

produto tido por ―milagroso‖, dizia-se que muito usado em França, que pensamos ser 

uma espécie de óleo de linhaça, que por uns anos pareceu ter resolvido o problema, mas 

que veio a trazer graves consequências mais tarde, não apenas o enegrecimento da 

fachada.»
232

  

«No século XIX e no início do século XX a cera de abelha e a parafina foram 

frequentemente utilizados para proteger esculturas, o resultando destas aplicações foram 

danosas.»
 233

  

Os tratamentos hidrófugos, que não alteram as características da pedra de forma 

significativa, foram desenvolvidos nos finais do século XX
234

. Hoje em dia, utilizam-se 

produtos acrílicos, poliuteranos, perfluoropolieteres e silicones, aos quais se adicionam 

fungicidas e bactericidas de forma a evitar futuras contaminações biológicas. A 

aplicação destes tratamentos deve ser feita sobre uma superfície tratada, livre de 

impurezas, recorrendo à pincelagem ou nebulização com pistola
235

. 

Estes produtos, não fazem das pedras materiais eternos, mas ―por certo podem 

melhorar e reforçar algumas propriedades‖
236

. Como todos os materiais, também os 

tratamentos de protecção enunciados têm um período de vida limitado e devem ser 

renovados periodicamente
237

. 
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3. A importância do talhe directo na escultura em pedra  

 

3.1. O retorno ao talhe directo 

―Escultura: Palavra oriunda do latim sculptura e que etimologicamente significa 

talhar
238

, gravar em função da realização de obras tridimensionais, obtidas a partir de 

uma matéria preexistente a que vulgarmente se chama de bloco, sobretudo quando se 

trata da pedra.‖ 
239

  

Leon Battista Alberti (1404 – 1472) definira em 1464 no seu tratado teórico De 

statua, que o escultor é aquele que retira matéria ao bloco:  

―D'autres atteignirent ce but par la seule abscission de la substance, comme ceux 

qui, enlevant le superflu du marbre, le taillent et y font apparaître une figure humaine 

qui semblait y avoir été scellée et enfouie: nous les appelons sculpteurs.‖
240

 

 

Porém, a imagem do escultor a manusear uma maceta e um escopro talhando um 

bloco de mármore directamente, há muito que deixou de ser o retrato generalizado da 

sua vida.  

Na segunda metade do século XVI, em prol do facilitismo, deu-se uma inversão 

nas premissas que definiam quem era ou não escultor.   

No inicio desse século, a tendência para desprezar todas as actividades que 

envolvessem trabalho pesado começava a afigura-se. Leonardo da Vinci, num dos 

comentários expressos nos escritos que deram origem ao seu Tratado de Pintura, 

classifica a actividade do escultor como sendo algo degradante, fundamentando tais 

afirmações no factual desgaste físico que a escultura solicita, bem como na sujidade 

implicada na prática do talhe de um bloco de mármore. Leonardo desconsiderava de tal 
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modo a escultura, que, chega fazer uma analogia entre o rosto do escultor cheio de pó e 

a imagem de um padeiro
241

.  

Em 1528, o livro Cortgiano, de Baldassare Castiglione (1478 – 1529), fez um 

enorme sucesso editorial em toda a Europa. Nele esboçavam-se as características do 

modelo de um cavalheiro: 

―Um porte espontâneo e tranquilo, um desembaraço, uma alegria e um savoir 

faire constantes, além de um grande desprezo por tudo o que significasse trabalho 

pesado, não importando a ocupação em que este fosse realizado […] alguém que possui 

uma grande fortuna, aprecia o lazer e, a despeito de ser um amador, consegue – com 

enorme talento e sem grandes esforços – realizar bem qualquer tarefa à qual se 

dedique.‖
242

 

Nestes termos, podemos deduzir que a práticas desgastantes e sujas do trabalho 

do mármore, se mostrassem pouco dignas e, por isso, foram sendo gradualmente 

enjeitadas. 

Os escultores de finais do século XVI, ao abrigo da posição social adquirida 

principalmente pelo incrível prestígio do talhador Miguel Ângelo, não aceitavam que os 

vissem como meros artesões, levando-os a pensar, cada vez mais, em termos do 

pequeno modelo de cera ou argila. Esta posição deu início a um processo, ao longo no 

qual o modelador passou a ser visto como escultor, em detrimento do escultor original, 

que por sua vez, acabaria por ser relacionado com o tipo de actividade própria de um 

artesão
243

.    

Aparentemente estas mudanças nas práticas de escultura não foram motivo de 

preocupação dos historiadores
244

. A modelação era vista por muitos como uma forma de 

liberdade, não só por permitir ao escultor fazer uso dos métodos de transladação de 

medidas e dessa forma não cometer erros na definição da forma em mármore
245

, como 
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também pela comodidade que os modelos à escala 1:1 proporcionavam à realização de 

experiencias in situ, uma preocupação que Bernini demonstrou:  

―Estátuas de gesso em tamanho real também foram colocadas in situ como um 

teste tridimensional da composição, […] Para a Cathedra Petri de Bernini em 1658 – 

1660, os seus assistentes fizeram modelos das figuras em tamanho real, que foram 

predispostos numa maqueta de madeira dos componentes estruturais erigidos in situ, 

foram considerados demasiado pequenos, procedendo-se ao fabrico de novos.‖
246

 

Um século depois da morte de Bernini, Étiene Falconet (1716-1791) discursa 

novamente sobre a função dos modelos à escala real, dando seguimento ao método de 

trabalho anteriormente empregado por Bernini. Tomemos, por exemplo, algumas 

afirmações retiradas da sua obra Réflexions sur la Sculpture, escrita em 1760: 

―Este é o motivo pelo qual, para as obras de grandes dimensões, a maioria dos 

escultores faz os seus modelos, ou pelo menos esboços de modelos, no lugar em que 

ficarão as obras concluídas. E assim o fazem porque é ali que podem assegurar-se da luz 

e das sombras adequadas e certificar-se de que a impressão geral da obra é a correcta. 

Se compuserem as suas obras à luz do ateliê, ela pode parecer satisfatória ali, mas, 

quando for colocada no cenário a que estava destinada, o resultado pode ser 

extremamente insatisfatório‖
247

 

Os séculos XVIII e XIX adensavam a ideia de que a actividade do escultor se 

deveria restringir à modelação. As escolas europeias não incluíam no programa de 

estudos curricular o ensino da técnica da pedra, panorama que se viria a manter até, 

sensivelmente, à terceira década do século XX
248

. Embora existam referências pontuais, 

a docentes que introduziram o talhe aos alunos nas academias, fizeram-no de fora do 

plano curricular
249

.    

A tomada de consciência relativamente às diferenças entre o talhe feito a partir 

da modelação e talhe directo teve uma primeira manifestação no final do século XIX 
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com Adolf von Hildebrand (1847 – 1921), o primeiro defensor do talhe directo do 

século XX.  

Critico relativamente ao trabalho de Auguste Rodin (1840 – 1917), considera 

que, apesar da notável vitalidade e sentido do desenvolvimento orgânico, o escultor 

francês simulava um procedimento de trabalho que, na verdade, nunca existira. 

Afirmando ainda que Rodin interpretara de forma equivocada o carácter e a necessidade 

das áreas inacabadas na obra de Miguel Ângelo, imitando-as com o único objectivo de 

obter efeitos visuais
250

, conseguindo, sim, acabamentos e não o contrário. Hildebrand, 

como talhador que era, notara que as áreas aparentemente inacabadas de Rodin nunca 

poderiam ter resultado de um processo de talhe directo e que, por isso mesmo, as suas 

esculturas nunca compreenderiam aquilo que considerava ser ―uma imagem conceitual 

unificada‖.  

Rodin levantaria ainda outra questão – a da autenticidade. Depois da sua morte 

em 1917, questionava-se até que ponto teria estado envolvido com a produção de 

algumas obras que haviam sido vendidas como suas
251

. Como se sabe, habitualmente 

entregava os seus modelos, executados em barro, às mãos secundárias de técnicos que 

se encarregavam de elaborar os moldes em gesso e, posteriormente, passar a mármore 

as suas esculturas
252

. No auge da sua carreira de Rodin chegou a empregar cerca de 

cinquenta assistentes. Em 1919 o escultor Charles Emilc Jonchéry era levado aos 

tribunais sob acusação de falsificador, era o primeiro acusado, entre vários, que viriam a 

emergir para dar origem ao caso dos ―falsos Rodin‖, que ocuparia os tribunais durante 

os primeiros seis meses desse ano
253

.  

Durante o processo, alguns dos falsos Rodin foram comparados com as obras 

ditas genuínas, para se chegar a conclusão de que, tecnicamente, as diferenças entre eles 

eram mínimas
254

. Os jornais davam conta das práticas inerentes à execução das 

esculturas em mármore nos ateliês dos escultores, chocando a opinião pública ignorante 
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de tais procedimentos
255

. A importância deste acontecimento foi fulcral para a uma 

tomada de consciência generalizada quanto aos moldes da arte vigente. 

O crítico de arte francês Louis Vauxcelles (1870-1945), perante toda a polémica 

dos falsos Rodin, fez um comentário no jornal Excelcior, revelador da alienação 

generalizada do público face ao médium da escultura moderna, bem como da gravidade 

deste caso: 

―o quê, murmura-se, então esse grande homem não fazia ele próprio as suas 

obras? Ele então não se servia do martelo? Ele não sabia ―como martelar o mármore‖? 

Ele não revia as suas fundições? etc. Então há outros originais além das suas maquetas?  

Infelizmente, sim! Ora, como Rodin não era o único a proceder de tal forma, é 

um processo dirigido contra toda a estatuária contemporânea…‖
256

 

Neste momento, somos relegados para a observação de Hildebrand, que, de uma 

forma irónica dizia: ―Rodin fazia com muita ingenuidade aquilo que os outros 

escultores da sua época faziam, mas que a sua fraude era muito maior do que a 

deles‖
257

.  

Sugere-se a ideia, de que, possivelmente, o desajuste entre significado e 

significante (escultor), notado na generalidade da população, terá sido fomentado pelos 

próprios protagonistas culturais, provavelmente motivado pela consciência 

constrangedora de uma actuação pouco franca. É natural, que mesmo os modeladores 

convictos sentissem alguma incoerência em reproduzir mecanicamente as suas obras. 

 Num trecho da Descripção Analytica da execução da Real Estatua Equestre do 

Rei fidelíssimo D. José I, Joaquim Machado de Castro (1731 – 1822) argumenta, 

contrariamente a Claude-Henri Watelet (1718 – 1786), que, aparentemente, partilhava a 

ideia de que a escultura representava os objectos ―precisamente como elles são‖, 

devendo, por isso, apoiar-se continuamente nas medidas. A pintura, pelo contrário, era 

uma arte que requeria ―entusiasmo‖ e portanto não lhe servia tal uso ―frio e lento‖:   

 ―Sendo a Escultura irmã gémea da Pintura, não pode deixar de ter também 

aquele ascendente. Do que venho a concluir, que há precisão total de se conhecerem 

miudamente as medidas, e ainda mesmo palpalas algumas vezes, quando se reduzem a 

prática; especialmente no que toca à Symmetria; mas o melhor compasso é sempre 
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aquele, cujas pontas são os olhos do artista; servindo-lhe de eixo o próprio 

entendimento cultivado.‖
258

   

O fundamento da anterior citação, poderia ser parte do discurso de um defensor 

do talhe directo do século XX, mas não é; é, sim, o discurso de um modelador que 

encontrava uma profunda necessidade entre o fazer e o pensar na modelação, mas que 

se apartava deste mesmo princípio no talhe.    

O descrédito na reprodução viria a unir os artistas que buscavam uma prática 

mais verdadeira. ―A defesa e a prática do talhe directo tornaram-se uma forma de os 

escultores mais jovens afirmarem a sua diferença em relação à escultura modelada 

prevalecente.‖
259

   

Ironicamente, Rodin, o ―arquétipo do modelador na história da escultura‖
260

, é o 

principal catalisador da defesa do talhe directo que haveria de vigorar na segunda 

década do século XX. De certa forma, o próprio Miguel Ângelo também teve um papel 

preponderante no reacendimento do talhe directo, sendo que a sua obra servira de 

contraponto à lucidez de Hildebrand.    
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3.2. Talhe directo: uma questão de princípio 

 

Eric Gill (1882 - 1940) é apontado, pela história da arte, como um dos primeiros 

escultores a defender intransigentemente o talhe directo. Antes de exercer actividade 

como escultor terá sido canteiro, especializado na abertura de letras
261

. Em 1910, aos 

vinte e oito anos de idade, parte para Paris para se iniciar na aprendizagem de escultura 

com Aristide Maillol (1861 -1944), um modelador, que, tal como as gerações de 

escultores anteriores, utilizava meios mecânicos para transpor a forma dos seus modelos 

para pedra. Gill, depois de conhecer o trabalho que o mestre desenvolvia, não hesitou 

em abandonar Paris no primeiro comboio e partir para Londres
262

. 

Os princípios que guiavam a sua determinação enquanto escultor eram 

exactamente opostos aos de Maillol, reflectindo bem a dicotomia generalizada que se 

fazia notar entre talhadores e modeladores. Um ensaio, sobre o talhe da pedra de 1924, 

testemunha alguns pontos que comprovam isso mesmo.  

Eric Gill via a modelação como um processo de adição, enquanto o talhe era um 

processo de subtracção, argumentando, por isso, que as técnicas permitidas pela 

modelação nunca poderiam ser relacionáveis com a natureza do talhe de um bloco de 

pedra – ―aquilo que resulta no barro geralmente não funciona na pedra.‖
 263

 

Gill considerava igualmente, que os modelos exactos para posterior transposição 

para mármore, além de desnecessários, não faziam sentido. Mesmo sendo usados como 

esbocetos, para talhe directo seria mais um impedimento do que propriamente uma 

ajuda para o escultor. No caso da sua reprodução, o resultado não seria uma escultura de 

pedra, mas sim uma imitação em mármore de um modelo de barro
264

.    

As convicções de Gill resumem os dois problemas capitais que se colocam à 

reprodução de modelos: a autenticidade das obras e o desrespeito pelo material. 
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No ensaio, A obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica, Walter 

Benjamin (1892 – 1940) definira autenticidade como o ―o aqui e o agora da obra de 

arte‖
265

. Esta ideia de presença espácio-temporal prende-se com a identidade dos 

objectos, com a história que os compõem e que, por sua vez, é impossível de reproduzir. 

―A autenticidade de uma coisa é a suma de tudo o que desde a origem nela é 

transmissível, desde a sua duração material ao seu testemunho histórico. Uma vez que 

este testemunho assenta naquela duração, na reprodução ele acaba por vacilar […] Pode 

resumir-se essa falta no conceito de aura e dizer: aquilo que murcha na era da 

reprodutibilidade da obra de arte é a sua aura.‖
266

 

Ora, nestes termos, numa reprodução em mármore, de um modelo em gesso feito 

a partir do barro, a sua ―história‖ foi encurtada em dois tempos relativamente ao modelo 

em barro original e com isso, durante o processo, desligou-se do tempo da sua 

concepção, fazendo ―murchar a sua aura‖.  

Henry Moore (1898 – 1986), em 1937 articulara um discurso sobre a relação que 

as suas esculturas estabeleciam com o desenho:  

―Numa certa fase, sempre que fazia desenhos para a escultura, eu tentava dar-

lhes a ilusão de esculturas reais quanto possível – ou seja, desenhava pelo método de 

ilusão, da luz caindo sobre objectos sólidos. Hoje, porém, parece-me que o facto de 

levar um desenho tão longe que ele se transforma num substituto da escultura ou 

provavelmente transforma a escultura apenas numa transformação morta do 

desenho.‖
267

   

Desta citação subentende-se que a existência um projecto detalhado pode ser um 

elemento castrador, na medida em que ―apaga a chama do fazer‖, por outras palavras 

perturba a relação entre o pensamento e a técnica. 

Henry Focillon (1881 - 1943), historiador formalista e defensor da matéria, 

abordaria o cerne da questão em 1934 na sua obra O mundo das formas, esclarecendo 

que ―os materiais da arte não são permutáveis‖, porque o mesmo volume se relativiza na 
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passagem de um material para outro. Focillon entendeu por isso que a ―noção de técnica 

e a noção de matéria na verdade nunca se separam.‖
268

 

Este o vazio, que separava o objecto transladado do modelo e a sua consequente 

―perda de aura‖, foi o principal motivo
269

 da negação à escultura reproduzida. Devolve-

se-nos ao raciocínio, a posição de Gill, ao afirmar que uma reprodução em mármore de 

um modelo não seria uma escultura, mas sim uma ―imitação‖ de um modelo.  

Em resposta, os escultores do inicio do século XX
270

 apresentavam uma solução 

que se parecia fundamentar num fervoroso acto de purificação, uma necessidade 

moral
271

 - ―o corte directo é o verdadeiro caminho para a escultura.‖
272

 

A criação de uma escultura pelo processo de talhe directo, como de resto já 

tivemos oportunidade de referir, pressupõe uma relação constante entre o fazer e o 

intelecto. Só desse modo se mantém, por um lado, a total autenticidade a obra e, por 

outro, se respeitam os materiais. Henry Moore, um dos principais defensores do talhe 

directo, fazia a seguinte declaração: 
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―Cada material tem as suas qualidades próprias e individuais. Apenas quando o 

escultor trabalha directamente, quando há uma relação activa com seu material, é que 

este pode tomar parte em dar forma a uma ideia.‖
273

  

 Como é evidente, o respeito pelos materiais deve ser comum a todos eles, ainda 

que o tipo de abordagem que se tem perante ―materiais naturais‖, como a pedra ou 

madeira, seja diferente (mas não mais importante) da relação que se tem por exemplo 

com o ferro.  

No ano de 1937, em defesa do construtivismo Naum Gabo (1890 – 1977), com 

todo o mérito explicava: 

―Na arte da escultura cada material tem as suas propriedades estéticas próprias. 

As emoções despertadas pelos materiais decorrem de suas propriedades intrínsecas e 

são tão universais quanto quaisquer outras reacções psicológicas determinadas pela 

natureza. Na escultura como na técnica, todo o material é bom, digno e útil, porque todo 

o material tem seu valor estético próprio. […] uma escultura não deixa de ser uma 

escultura enquanto as suas qualidades estéticas estiverem de acordo com as 

propriedades substanciais do material‖
274

   

Anteriormente no capítulo 2.4. Escolha do bloco, abordámos os materiais não 

manipuláveis, de ―formação autónoma‖. Explicámos que a pedra tem uma ―identidade 

vincada‖, e que este é um facto que acresce sentido à noção de que cada material é 

único e insubstituível. Os materiais de formação autónoma são parte de um crescimento 

natural em estado puro, no sentido em que, estes, são também parte de um aqui e de um 

agora.  

Os veios de um bloco de mármore correspondem directamente às manifestações 

físicas de um passado remoto, sedimentos materiais de um tempo em que a existência 

humana se resumia apenas a uma possibilidade; na madeira, os anéis de um tronco 

correspondem aos ciclos de frio e calor que combinam as estações do ano. Os materiais 

naturais são parte de um aqui e de um agora que respira plenitude.      

É toda esta ―identidade‖, que se despreza ao impor à forma de um modelo de 

barro num bloco de mármore. Por outro lado, um escultor que talhe directamente a sua 

escultura, relaciona-se, em primeira mão, com todas as particularidades do bloco, num 

exercício de reciprocidade entre si e o material.  
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É exactamente nesta ―reciprocidade‖ que reside a fidelidade ao material, 

segundo a qual o objecto esculpido e as propriedades do material são mostrados como 

interdependentes: 

―Os veios do mármore, as estrias do calcário, ou os nódulos da madeira tal como 

formada na natureza, tornaram-se os mapas que os instrumentos de entalhadura de 

Moore seguiam no trabalho do artista directamente sobre o bloco sólido, penetrando-o 

em direcção ao centro. Por causa desse tipo de sensibilidade alerta, o resultado era ―fiel‖ 

à sua base material.‖
275

 

O trabalho de Moore retorna a uma ideia já aqui apontada - a ―imagem 

conceitual unificada‖ que Hildebrand reclamava não encontrar na obra de Rodin
276

.       

Em Portugal, a defesa destas convicções nunca terá tido grande paralelismo com 

o tempo da vanguarda, porém, há pelo menos dois escultores que se identificaram com 

o talhe directo no inicio do século XX, são eles Raul Xavier (1894 - 1964) e Francisco 

Franco (1885 – 1955)
277

.  

No caso de Franco, a sua posição face a esta matéria é ambígua. Esculpiu 

directamente vários trabalhos como a Cabeça de Velho ou Mulher; embora com 

excepções, trabalhava o mármore e a pedra directamente, transladando o bronze 

especialmente na escultura de pequeno formato, o que poderá denotar alguma 

resistência em transladar materiais naturais. Inserido no contexto artístico francês, 

chegara a enviar uma carta à Academia Nacional de Belas Artes, a respeito de O 

semeador (prova do seu pensionato em Paris), em que expressava o seguinte:  

―Do estudo que tenho feito do antigo julgo poder supor que talhando 

directamente a pedra sem o gesso intermediário estou mais dentro da verdade técnica da 

escultura‖
278
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Este trabalho seria concluído em bronze como ―talvez a mais directa citação 

Rodiniana.‖
279

 A obra de Francisco Franco deixa-nos com a sensação de que conhecia 

as premissas do talhe directo, mas que dava primazia a outro tipo de valores.  

Por outro lado, Raul Xavier, em pleno tempo da vanguarda, foi um talhador por 

natureza, a maneira como abordou a escultura no inicio do século, coincidiu de forma 

exacta com os princípios Eric Gill, ou Brancusi, como aliás, o escritor Luiz Chaves se 

aperceberia: 

―Nos estudos que já fez, o escultor soube aproveitar a vergada natural da 

madeira para efeitos artísticos de desenho e de volume. A expressão que consegue tirar, 

obtêm-na por talhe directo, sem intervenções secundárias que lhe tirem a labareda 

artística da criação ou inferiorizem o trabalho, que só a imaginação guia.‖
280

  

Porém, a sua extrema modéstia e desinteresse pelos ―pruridos de escola ou 

fantasias de novidade‖ não lhe ofereceram condições para ter o destaque que merecia
281

, 

relegando-o, assim, para a segunda linha da escultura nacional e total desconhecimento 

na Europa. Raúl Xavier ―fez escultura moderna sem ser modernista‖ (Luiz Chaves).    

As convicções que mantiveram o talhe directo na ―frente de combate‖ ao 

academismo, estiveram, durante a segunda década do século XX, mais vivas do que 

nunca, acabando mesmo por converter o academismo ao talhe directo.  

Contudo, esta conversão não foi repentina, a abertura das escolas acontecia de 

uma forma fragmentada. Em meados da década de vinte, Robert Laurent inicia a 

docência em talhe directo na Art Student’s League na América. Em Londres, Barry 

Hart, o homem que, na Royal College of Art (fora do plano curricular), terá ensinado 

Hepworth e Moore a talhar era, por fim, em 1927, admitido ao plano curricular para 
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assim é no arraial das Belas-Artes, tem que sofrer a pena do silêncio e do desprezo que lhe é 

movida pelo despeito de todos – os medíocres cabotinos e impotentes que se organizam em 

bandos, cheios de poder publicitário, procurando estrangular a independência e o mérito.‖ 

CESAR, Oldemiro - Artistas Portugueses Raúl Xavier, p. 22.  
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ensinar talhe directo em madeira. No caso de Portugal, seria só no ano de 1957 que os 

ecos de tais agitações europeias chegaram à Escola de Lisboa. António Vidigal (1936-), 

docente da cadeira de Pedra na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, em 1998, com o 

devido afastamento cronológico, faz um comentário à integração do talhe directo no 

plano curricular:   

―Foi com […] consciência da evolução contemporânea do "fazer" que, quando 

em 1957 foi feita a reforma do ensino artístico em Portugal se entendeu que, não se 

limitando mais o trabalho do escultor ao domínio da modelação do barro, era 

imperativo para o reformador introduzir no curriculum do curso, cadeiras cujos 

programas tratassem especificamente da utilização dos diferentes materiais na 

escultura. Os programas destas cadeiras tiveram sempre como objectivo o ensino da 

prática da actuação directa sobre os diferentes materiais.‖
282

 

No final da década de vinte, princípio da década de trinta, o talhe directo deixava 

de ser exclusivamente identificado com os movimentos avant-garde
283

.  

Depois de extinto o radicalismo das convicções modernistas, em meados do 

século XX, alguns escultores começaram a abandonar esta técnica, com a justificação 

do longo tempo de execução e no constrangimento físico da tarefa
284

.   

 Não interpretamos esse abandono, como ―a tomada de consciência de um rumo 

desnecessário‖
285

, porque o talhe directo em nada compromete a verdade. Preferimos 

pensar que este abandono acontece por uma opção legítima de utilizar qualquer outro 

médium igualmente válido, ou, porventura, por desfalecimento perante uma doutrina 

que não é fácil. 

À parte do fulgor das palavras de Barbara Hepworth, proferidas em 1952, 

encontramos uma convicção de que tomamos inteiro partido: 

 ―Oponho-me radicalmente à recente tendência de abandonar o talhe, por ele ser 

considerado antiquado ou não contemporâneo. Para mim talhar é uma abordagem 

necessária uma faceta da ideia total que continuará sendo válida para sempre.‖
286

   

                                                 
282
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283
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284
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 CURTIS, Penelope – Sculpture 1900 – 1945: after Rodin, p. 90 
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 Cit. in WITTKOWER, Rudolf - Escultura, p. 273. 
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Depois da ―moda‖, Hepworth continuou a ver no talhe directo a verdade dos 

princípios que lhe estão implicados. Mais de meio século depois deste discurso, 

confirmamos que, para nós, o talhe directo continua a ser uma válida ―faceta da ideia 

total‖.  
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4. Conclusão  

 

Na sequência do desenvolvimento desta dissertação, chegamos ao momento de 

definir algumas das ideias mais importantes. Iniciámos este estudo com a aquisição do 

conhecimento de que existem três tipos de rocha principais, as rochas sedimentares, 

ígneas e metamórficas, sendo que, do último grupo, destacámos o mármore pela íntima 

relação que ainda mantém com o conceito de escultura.  

Seguidamente, apurámos que Portugal é um país rico no que toca à oferta de 

rochas ornamentais. Não desfazendo da qualidade dos granitos portugueses, tanto os 

calcários microcristalinos dos conselhos de Sintra e Loures, como os mármores da 

região de Estremoz, estão acreditados ao mais alto nível, tanto nacional como 

internacionalmente. O que logicamente representa uma enorme vantagem para os 

escultores nacionais. 

Sempre com a intenção, de expandir a consciência do escultor, face ao material e 

às suas possibilidades técnicas, desenvolvemos um subcapítulo sobre os principais 

métodos de extracção de rochas ornamentais, pretendendo facilitar a compreensão das 

metodologias de extracção.  

A escolha do bloco marca uma das principais etapas na produção de uma 

escultura, sendo que, na impossibilidade de aceder ao seu interior, o escultor terá que 

usar mecanismos como molhar o bloco para que facilita a sua compreensão.  

Concluímos que a pedra está longe de ser um material eterno e que o simples 

facto da sua exposição às agressões atmosféricas será o suficiente para encurtar 

incrivelmente o seu tempo de vida.   

Uma das principais conclusões da primeira parte deste estudo foi o relacionar os 

dois métodos de talhe existentes: o método directo e o método indirecto. 

O ―talhe com recurso a processos de transladação de medidas‖ é um processo 

mecânico de reprodução de modelos e que, por isso, não mantém qualquer tipo de 

relação com criatividade. Por outro lado, o ―talhe directo‖, que se dissocia de qualquer 

afastamento entre o autor e a obra, e que, por isso, estabelece uma constante ligação 

entre o fazer e o pensar, cria uma ponte entre a técnica e a criação. Por fim, constatamos 
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que a oposição estas duas metodologias alimentou o início do século XX, numas das 

mais acesas dicotomias da escultura – o talhe directo em oposição ao modelado.  

No século XVI, com o Renascimento, os escultores, excepção feita para Miguel 

Ângelo, deixaram de usar o método do talhe directo, preferindo a modelação. Esta 

dicotomia foi pela primeira vez formulada por Alberti no De Statua. Recorde-se que o 

talhe directo é tão antigo como a própria escultura, usado no Egipto, na Assíria e na 

Grécia.  

Os escultores, até ao século XX, foram quase sempre modeladores, sendo muitas 

vezes o talhe, propriamente dito, realizado por técnicos e por máquinas de transposição 

de medidas. Esta metodologia da criação artística reflectiu-se nos métodos do ensino 

artístico académico, que, obviamente, sempre preferiram a modelação ao talhe.  

Apesar da quase exclusividade desta metodologia artística - de que a trabalho em 

barro era fundamental - ter sido muito desenvolvida nas academias e escolas de belas 

artes e de ter atingindo um espantoso perfeccionismo, que muitas vezes se confundia 

com puro virtuosismo, a escultura de inícios do século do século XX regressou à prática 

do talhe directo.  

Escultores como Gill, Brancusi, Moore e Heptworth foram alguns dos primeiros 

a desenvolver esta técnica e a recusar a modelação. Para estes escultores e para boa 

parte da escultura do século XX, o respeito pela pura matéria e pela autenticidade 

revelaram-se fundamentais na defesa e na prática do talhe directo como a única 

metodologia verdadeiramente escultórica. Seguindo o exemplo de Benjamin, a 

transposição de medidas, com a sua reprodutibilidade técnica da obra de arte, 

prejudicava a escultura, por perder, inexoravelmente, o seu primeiro momento de 

criação e a sua história enquanto peça.  

Em meados do século XX, após estas tendências escultóricas, alguns artistas 

começaram a abandonar o talhe directo, por questões de tempo de execução e por 

esforço físico. Alguns escultores pensaram que o talhe directo tinha sido mais uma 

moda artística que se instaurou no início do século XX. Contudo, alguns criadores 

continuaram a usar e a defender os pressupostos do talhe directo por ser a ―ideia total‖ 

da própria escultura (Heptworth).   
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Anexo 2 

2.5. P r i n c i p a i s  A n o m a l i a s  e  s u a  

r e p r e s e n t a ç ã o g r á f i c a  

As principais formas de degradação, anomalias, que podemos 

observar em elementos pétreos calcários são [3] e [51]: 

Alteração Cromática - Alteração de um ou mais parâmetros que definem a 

cor de um dado material pétreo que podem afectar áreas de dimensão variável 

(Fig. 2-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-13 - Palácio da Ajuda, Alçado Lateral Sul - pedra lioz (fotografia cedida pelo IPPAR). 

 
Alveolização - Degradação que se manifesta pela formação de diversos 

alvéolos, pequenas concavidades ou depressões. A pedra desagrega-se à 

superfície, mantendo-se a parte interna sã (Figs. 2-14 e 2-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-14 - Torre de Belém - rinoceronte localizado na base da guarita Noroeste - pedra lioz [3], 

Fig. 2-15 - Igreja de Santa Cruz, Coimbra - Estátua do Portal principal - pedra ançã [3], 

 



Colonização biológica - Presença de microorganismos na superfície pétrea, 

que se agregam formando finas camadas sobre a pedra (Figs. 2-16 e 2-17). 

 

 
Fig. 2-16 - Palácio da Ajuda, Alçado Norte - pedra lioz. Fig. 2-17 - Jardins do Palácio Nacional 

de Queluz, Lago de Neptuno, pormenor - pedra mármore [44], 

 
Concreção - Depósito de massa inorgânica compacta, de extensão limitada, 

proveniente da cristalização de minerais presentes em soluções em contacto com 

o material pétreo (Fig. 2-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-18 - Estátua de Neptuno, pormenor da taça exterior - pedra lioz. 

 
Crosta - Camada exterior endurecida e com características modificadas face 

às do material pétreo, geralmente de espessura variável, que abrange uma zona 

mais ou menos uniforme. As crostas geralmente são compactas, frágeis, e 

distinguem-se do substrato pelas características morfológicas e pela cor (Figs. 2-

19 e 2-20). 



 
 
Fig. 2-19 - Mosteiro dos Jerónimos, imagem de S. Vicente (portal Poente) - pedra lioz [3]. 

Fig. 2-20 - Igreja de Santa Cruz, Coimbra. Pormenor do portal - pedra ançã [3]. 

 
Depósito superficial - Acumulação de material estranho de fraca aderência 

aos materiais subjacentes e de natureza diversa nomeadamente, poeiras, 

sujidades, guano, entre outros (Fig. 2-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-21 - Basílica da Estrela, pormenor da fachada Norte - pedra lioz [94], 

 
Desagregação granular - Perda de coesão do material pétreo caracterizada 

pelo desprendimento de material sob a forma de pequenos grãos (Fig. 2-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-22 - Palácio de Sub-Ripas, Coimbra. Pormenor do portal - calcário de Coimbra [3], 

 

Eflorescência - Ocorrência de cristalização de sais à superfície do material, 

apresentando normalmente cor esbranquiçada e reduzida coesão. No caso da 

cristalização de sais ocorrer em estratos abaixo da superfície, as eflorescências 

poderão designar-se por criptoeflorescências, ou subefíorescências, e serem 

responsáveis pela formação de bolhas ou destacamento de material. 

Escamação - Formação e destacamento de pequenas porções de material, 

escamas, de extensão e espessura reduzidas (espessura inferior a 5mm) – Fig. 2-

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-23 - Sé Velha de Coimbra, Porta Especiosa, pormenor - pedra ançã [3], 

Esfoliação - Formação e destacamento de múltiplas e finas lâminas, paralelas 

entre si e à superfície da pedra, com espessuras da ordem de 1mm ou inferiores 

(Figs. 2-24 e 2-25). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-24 - Igreja da Conceição Velha, pormenor do Fig. 2-25 - Igreja de Santa Cruz, Coimbra. 

Pormenor do portal - pedra lioz. portal - pedra ançã [3]. 

 

 

Fissuração - Formação de fissuras visíveis à superfície da pedra, geralmente 

de dimensão e abertura reduzidas (Fig. 2-26). 

 

 

 

 

 

Fig. 2-26 - Mosteiro dos Jerónimos, Alçado Principal, pormenor - pedra lioz. 

 

Fracturação - Formação de fendas no material pétreo, responsáveis pela 

criação de superfícies de rotura, que podem originar o afastamento relativo do 

material localizado de ambos os lados dessa superfície (Fig. 2-27).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-27 - Estátua de Neptuno, pormenor da taça exterior - pedra lioz. 

 

Incrustação - Formação de depósitos de origem inorgânica ou biológica, 

sobre o material pétreo, geralmente aderentes e compactos. 

Junta Aberta - Também designada por junta não funcional, é a perda de 

material utilizado para o preenchimento das juntas entre elementos pétreos (Fig. 

2-28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2-28 - Mosteiro dos Jerónimos, fachada principal, pormenor - pedra lioz. 

 

Lacuna - Inexistência de material pétreo integrante de um dado elemento, 

devido à sua queda ou perda (Figs. 2-29 e 2-30). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-29 - Palácio da Ajuda, Alçado Norte - pedra lioz. Fig. 2-30 - Sé Velha de Coimbra, Porta 

Especiosa, pormenor - pedra ançS [3]. 

 

Lascagem - Destacamento de fragmentos de material, em lascas, com alguns 

centímetros de espessura, paralelamente à superfície. 

 

Mancha - Alteração cromática de localização restrita na superfície pétrea, 

devido à presença de substâncias estranhas ao substrato (Fig. 2-31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-31 - Arco da Rua Augusta, pormenor - pedra lioz [75], 

 

 

Pátina - Alteração cromática incipiente da superfície pétrea, originada pelo 

envelhecimento natural da pedra (Fig. 2-32).



 

 

 

 

 
Fig. 2-32 - Mosteiro da Batalha, parede Sul da capela do fundador [3], 

 

Película - Formação de uma fina camada superficial com interface clara 

relativamente aos materiais pétreos subjacentes e que geralmente afecta alguma 

extensão das superfícies. 

Picamento - Formação de pequenos e numerosos orifícios nas superfícies 

pétreas, com forma esférica ou cilíndrica e reduzidas dimensões (Fig. 2-33). 

 

 

 

 

 

Fig. 2-33 - Igreja da Misericórdia, Aveiro, porta principal, pormenor [3], 

 

Placa - Destacamento de fragmentos de material pétreo paralelamente à 

superfície, com espessura superiora 0,5cm e grande dimensão. 

Plaqueta - Destacamento de fragmentos de material pétreo paralelamente à 

superfície, com espessura inferior a 0,5cm e grande dimensão. 

 

Pulverização - Desprendimento de material pétreo sob a forma de pó ou 

pequenas partículas, devido à redução da coesão do material junto à superfície 

(Fig, 2-34). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-34 - Igreja da Conceição Velha, pormenor do portal - pedra lioz. 

Vegetação - Presença de musgos e plantas superiores (ervas e arbustos) –  

Fig. 2-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-35 - Palácio da Ajuda, Alçado Norte - pedra lioz. 

 

 

 

 

 

[in NASCIMENTO, Ana Rosa Gomes Cravinho, Estudo de acções de 

conservação. Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2007] 
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Henry Moore,  Barbara Hepworth e Constantin Brancusi 
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Francisco Franco – talhe directo 
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Raul Xavier – talhe directo 
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