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RESUMO 

 

    Através de uma vasta e prolongada carreira artística que oscilou entre a abstracção e a 

figuração, Jorge Pinheiro assumiu-se nas últimas duas décadas, como um pintor 

definitivamente figurativo. O estudo da obra e do artista, subordinado ao título Referencial, 

entendido este como um sistema de coordenadas de referência no processo criativo, centra-

se na última década do séc. XX e primeira do séc. XXI e pretende encontrar e estabelecer 

constantes num percurso artístico e discursivo. O objecto artístico múltiplo estabelece uma 

rede relacional de referentes.  

    Figurantes em pose e em palco são os modelos presentes e ausentes. A Mensagem é o 

discurso visual cruzado com o verbal, as imagens do pensamento são discursivas e as 

linguagens cruzam-se e entrelaçam-se na expressão e substância. Palavra e imagem 

coabitam o espaço pictórico.  

    O artista que não se mostra em inaugurações, revela-se na obra exposta. Da investigação 

teórica do mestre e dos procedimentos de estudo, adoptados na Cadeira de Composição do 

4º ano, leccionada na Escola de Belas Artes três décadas antes, à disciplina da prática 

composicional do pintor, agora alvo de estudo, prolongam-se as correspondências. São os 

estudos em desenhos, as linguagens manifestadas sob várias formas de representação, num 

vaivém do fazer, repetir e retomar para retornar pintura. 

     A procura do pintor é racional, rememora a existência. Do humano ao divino, na busca 

do absoluto que pode ser um absoluto nada, estabelece-se uma consciência ontológica 

sobre a existência do Ser. É com a consciência de estar no mundo e a História da 

Humanidade presente que as inquietações do pintor passam à acção/narração e se 

transcendem. Os Modelos são a prova e passam provações. 

     Os ícones tornam-se necessários, para que o entendimento se dê algures, entre o ver, o 

ler e o dizer.     

 

 

Palavras-Chave 

Jorge Pinheiro – Pintura – Desenho – Composição – Representação   
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ABSTRACT 

 

    After an extensive and wide-ranging artistic career, which shifted between abstraction 

and representation, Jorge Pinheiro defined himself as a figurative painter in the past two 

decades. The study of both work and life of the artist, entitled referential, understands the 

creative process as a coordinate system of references.  This study is focused on the last 

decade of the 20th Century and the first decade of the 21st Century and aims to find and set 

constants in the artistic and discursive process. The artistic object in its multiple 

appearances sets up a relational network of references.  

    Actors in a pose and on the stage are models present and absent. The message is the 

visual crossed over with the verbal, Images of thought are discursive and languages 

intersect and intertwine in form and substance. Words and pictures are forced to coexist in 

the image space. 

    The artist who does not present himself at openings, reveals himself in the work 

exhibited.  From the theoretical research and the studies in procedures of the master, 

adapted for the 4th year class in Composition, lectured at Fine Arts School three decades 

ago, to the discipline of compositional practice of the painter,  now the subject of this 

study, correspondences are extended. The studies in drawing, where pictorial languages are 

manifested in various forms of representation, in a constant back and forth of working, 

repeating, resuming and to then return back to painting. 

    The search of the painter is rational, it points to existence. From the human to the divine 

in the pursuit of absoluteness, that can be absolute nothingness, an ontological awareness 

about the existence of being is established. It is with awareness of being in the world and 

of the history of mankind that the concerns of the painter turn into action/narration and are 

transcended.  The models are the proof and have to withstand certain trials. 

    The icons become necessary, since understanding lies somewhere between seeing, 

reading and saying. 

 

Key-Words 

Jorge Pinheiro – Painting – Drawing – Composition – Representation  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
    Na época em a obra de Jorge Pinheiro foi mediatizada, o seu trabalho assumia-se 

declaradamente como abstracto e corresponde a um período longo, de profunda reflexão 

sobre a abstracção geométrica, influenciado sem dúvida, pelo que viu na primeira viagem 

pela Europa, como bolseiro da Gulbenkian. Contudo, Jorge Pinheiro foi um pintor 

ambivalente na sua produção artística, oscilou entre a abstracção e a figuração. Em 1979, 

regressado da segunda viagem como bolseiro, para aprofundamento de estudos em 

semiótica da pintura, continua a trabalhar na abstracção, mas sente um duplo esgotamento, 

da obra e do método, razão que o leva no final dos anos oitenta, a optar definitivamente 

pela figuração. Mas é na década de noventa que começa a demarcar-se do meio artístico, 

produzindo uma pintura diferenciada. 

     A actividade de Professor terá sempre um lugar central no percurso artístico de Jorge 

Pinheiro. Em 1963, inicia funções como Segundo Assistente, na Escola Superior de Belas-

Artes do Porto, ascendendo em Novembro de 1972, a Primeiro Assistente e assim 

permaneceria até Julho de 1976, altura em que decide rescindir o contrato, por não 

conseguir ver implementado o modelo pedagógico que levaria à tão desejada Escola 

Renovada. Vem para Lisboa, onde continuará como 1º Assistente na Escola e depois como 

Professor Auxiliar na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, de 1976 a 

1996. De 1996 a 2001, será ainda, Professor Catedrático convidado da Universidade de 

Évora. O modelo pedagógico aproximará o Mestre do modelo artístico.  

    Centraremos o nosso estudo em 20 anos de trabalho, a produção artística da última 

década do séc. XX e primeira do séc. XXI, período assumidamente figurativo e 

demarcado. No entanto, e sempre que necessário, recuaremos à longa carreira do autor, 

para recolher indicadores da sua antologia que nos conduzam a conclusões mais válidas, 

relativas à obra e ao artista.     

    O estudo da obra e do artista, subordinado ao título Referencial, entendido este, como 

um sistema de coordenadas de referência no processo criativo, pretende encontrar e 

estabelecer constantes, num percurso artístico e discursivo. Nos anos noventa, a 

metodologia de trabalho de Jorge Pinheiro segue um percurso habitual, iniciado e 
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continuado pelo desenho, termina na pintura, exposta com os desenhos que a ela 

conduziram. No séc. XXI a representação pictórica é feita de citação e reiteração de 

modelos reconhecidos e valorizados. Figurantes em pose e em palco dão visibilidade aos 

modelos presentes e ausentes. A mensagem é o discurso visual cruzado com o verbal. No 

início e no fim encontramos a Composição e a Representação como Modelos. Da 

investigação teórica do mestre e dos procedimentos de estudo, adoptados na Cadeira de 

Composição do 4º ano de Pintura, leccionada na então Escola de Belas Artes de Lisboa três 

décadas antes, à disciplina de composição do pintor, agora alvo de estudo, não há 

separação disciplinar. Nas muitas declarações que proferiu, vamos encontrar um pintor 

com alma de professor, o Mestre admirado por várias gerações de estudantes, mas que não 

se reconhece nesse ofício artístico, prefere ser o Professor. 

    Acreditamos que na pintura figurativa dos últimos 20 anos, Jorge Pinheiro compõe a 

mensagem visual “sobre” a mensagem verbal, dada pelo título das obras. Ao centrar a obra 

no discurso, está também a centralizar a mensagem visual no sujeito que a vê e lê e 

sobretudo a procura. O poder do centro, ou o poder ser dos vários tipos de poder e das 

formas de que se reveste na pintura, é apropriado e reiterado sob a forma de modelos de 

visibilidade, onde se inclui a auto-referencialidade. 

    Não se trata de um estudo de retórica, mas, da aproximação ao conhecimento dos meios 

transmissores de conteúdo da linguagem plástica. Tentaremos demonstrar que o discurso 

estético da obra de Jorge Pinheiro se constrói com base na mensagem entre o visível e o 

legível. Vamos encontrar uma pintura indiciada como signo, em que a estrutura 

composicional dominante é expor valores e mostrar estatutos.  

    Durante duas décadas julgará os modelos estéticos de Composição e Representação. A 

valorização do objecto de arte, como objecto ontológico, faz-se pelo modelo da sociedade, 

valorizando a fundamentação racional, tendência cada vez mais acentuada no mundo actual 

que de alguma forma, desmaterializa o objecto e corporiza a razão. No elogio da 

fotomontagem, expõe as contradições acerca da prioridade da visão ou da representação, 

da presença ou do signo que são típicas da teoria surrealista. A imagem citada invade os 

direitos de autor e exibe a prova documental, de um momento determinado, arrastando 
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consigo a condição de exterioridade, do seu fundo espacial perdido. A pintura feita de 

reiteração e eco gira em torno do seu referencial.  

    Com a figuração introduzida na pintura, abre-se uma porta, através da qual se revela o 

pintor. Pode-se estabelecer ligações afectivas entre o objecto plástico e a pessoa que o 

pinta. Quer se queira quer não, a tendência vai nesse sentido e a representação figurativa 

mostra um pintor mais exposto. 

 

 
Metodologia 

 
 
    A década de noventa marcaria a grande afirmação de Jorge Pinheiro, no regresso à 

pintura de cavalete com temática diferenciada. O retorno do Mestre à figuração, permite-

nos uma análise crítica e reflexiva do objecto plástico, visto como objecto teórico. Para 

Jorge Pinheiro, questionar a pintura, equivale a reequacionar a História e os valores 

estéticos e humanísticos. Mascarada de estilismo ou revestida da palavra, a obra reflecte a 

inconformidade pessoal do artista. Na procura da mensagem oculta, de uma pintura 

indiciada como signo e construída para ser geradora de sentidos, vamos ao encontro do 

Mestre Pintor que se assume como Professor, mas não há separação disciplinar. O modelo 

pedagógico aproxima-o do modelo artístico. Dar visibilidade no presente aos modelos do 

passado, significa voltar aos conceitos do academismo, abalado no séc. XX. Com humor, 

sentido do dever e provocador, o Mestre incita à reaprendizagem, enquanto se deixa 

seduzir pelos modelos.  

    A pintura reiterada por focos e ecos referenciais, remete-nos para o suplemento em falta 

e para os conceitos de Obra, Género, Originalidade e Autoria e leva-nos da Estética para a 

Filosofia, História e Cultura. O Desenho como disciplina programática, a Composição e a 

Representação são os princípios racionais de trabalho, artificiosamente manipulados e 

fundamentais, para ocultarem e revelarem valores estéticos. Centrar a obra no discurso 

significa centrar a mensagem no espectador, é ele quem o pintor procura atrair, para 

reescrever a mensagem. A pintura acabada, fria, lisa, calculista não mostra o pintor na 

pincelada, mas vamos encontrá-lo exposto, em formas de representação e reiteração sobre 

o poder e nas várias formas com que esse poder se atavia, do qual o seu estatuto também se 
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alimenta. Veremos como na longa carreira artística, de mais de 40 anos, a auto-

referencialidade adquire a marca do desejo.  

    Cruzando testemunhos documentais, do que foi visto, escrito, falado, comentado ou 

registado, vamos ao encontro do sentido discursivo da obra plástica de Jorge Pinheiro, nos 

últimos 20 anos. 

    No primeiro capítulo, analisamos a produção artística do Mestre nos anos noventa, uma 

metodologia de trabalho que culmina invariavelmente, em exposições de uma pintura com 

os muitos estudos preparatórios que a antecederam. A primeira dessas exposições, 

intitulada Retórica do Indizível, foi realizada em 1993 com a obra “Porquê?” (Março de 

1991 a 2 de Fevereiro de 1992). 

    Os títulos provocatórios, dados pelo pintor às exposições e obras, são objecto de estudo 

no segundo capítulo. Em nome da representação, surgem os diálogos da pintura para a 

escrita, discursos que emitem juízos de valores, representativos da Cultura e História da 

Palavra. 

     Nas últimas duas décadas, a pintura figurativa de Jorge Pinheiro evidencia a 

Composição e Representação, em formas de reiteração. Questões como Obra, Autoria, 

Género e Originalidade são analisadas, no terceiro capítulo. 

    O quarto capítulo é dedicado por inteiro à obra recente “O Banquete”, de 2008-09, 

tríptico de grandes dimensões, cuja representação simbólica das personagens retratadas, 

evoca símbolos e valores míticos nacionais. 

    No quinto capítulo, estabelecemos a relação estreita dos Modelos que aproximam o 

Professor do Mestre Pintor. É através do Programa de Trabalho para o ano lectivo 

1980/1981, da Cadeira de Composição do 4º Ano do Curso de Pintura, da então Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa e disciplina por si leccionada que se observam os 

alicerces, da prática artística que o mesmo vem desenvolvendo, nos últimos 20 anos. 

    Assinalamos ainda, como meio facilitador da leitura, a adopção do estilo itálico no tipo 

de letra, quando nos referimos a títulos de exposições, diferenciando-os assim, dos títulos 

das obras que surgem entre aspas.  

    É na procura de uma resposta que esboçamos a pergunta: O que representa o Professor 

na obra figurativa de Jorge Pinheiro? 
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1º CAPÍTULO 

 

 

OS ESTUDOS E O QUADRO OU O DESENHO E A PINTURA 

 

    Na longa carreira, de mais de 40 anos de actividade artística, desenvolvida em paralelo 

com a prática docente, primeiro na ESBAP, depois na ESBAL e por fim na Universidade 

de Évora, a pintura do Mestre Jorge Pinheiro revela um percurso individual, feito de apelos 

à memória entre o visível e o legível. Protagonista nos anos 60/70, opta definitivamente 

pela figuração, no final dos anos 80 e distancia-se. “A sua pintura depois de ser 

incomodamente abstracta (até à primeira metade dos anos 70), tornou-se incomodamente 

figurativa.”1  

    Figuração, abstracção, figuração, até quando? São os ciclos do pintor com alma de 

professor. Após uma fase inicial que o próprio considera ainda escolar, esgota o discurso 

do humanismo e subjectivismo com referências a Camus ou Sartre e vive a euforia do 

estruturalismo com as novas fontes, Barthes, Derrida ou Foucault. Regressado das capitais 

europeias, em 1979, pela segunda vez como bolseiro da Fundação Gulbenkian, continua a 

produzir na abstracção, mas sente esgotado o modelo. Quando decide voltar à figuração 

para dizer coisas, é segundo as suas palavras, o descalabro, o desnorteio com a falta 

completa de coordenadas.2 A década de noventa marcaria a grande afirmação do artista 

com o regresso à pintura de cavalete com temática diferenciada. A viragem figurativa é 

feita de livre escolha, independentemente dos vários tipos de poder que pressionam os 

artistas. Mas não tem ilusões, pois sabe que o artista está sempre sujeito à trela do poder ou 

do mercado e não se reconhece nesse ofício de impossível liberdade nem é aderente da 

chamada vida artística, prefere ser o Professor. 

 

 

                                                
1 PINHARANDA, João – Jorge Pinheiro: Pintura e Desenho. Público. (18 Mar. 1994) 
2 “Em mim, após a fase da influência cómoda do estruturalismo é o «descalabro». Após o repouso nessa 
«verdade» provisória vem a falta completa e total de coordenadas…veio a deriva.” FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Lisboa: CAMJAP. (Fev. 2002) p. 26 
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1. DO ESTIRADOR AO CAVALETE 

    

    Em 1993, Jorge Pinheiro iniciou um novo ciclo de exposições: Uma pintura para uma 

exposição. A tela “Porquê?” (Março de 1991 a 2 de Fevereiro de 1992) foi a primeira obra 

dessa fase. Exibida em 93, na Cooperativa Árvore, no Porto, viria depois, para a Casa da 

Cerca, em Almada. A obra acabada é vista como um todo, numa dimensão de conjunto, o 

quadro com os 53 estudos preparatórios: 12 de composição, 7 de cabeças, 11 de mãos, 21 

de homem e mulher e 2 de pedestais. Sobre a exposição Jorge Pinheiro diz-nos: 

“…coloquei na sala, diante do quadro, uma cadeira, convidando o observador à 

contemplação…”3 Repete esta mesma fórmula, na Exposição Antológica no CAMJAP, em 

2002. Na Casa da Cerca, coloca ainda na parede junto ao quadro, uma estante de música 

que em vez de partitura contém um texto: “Porque a Pintura é uma arte autónoma, que 

vive apenas no silêncio da contemplação reflexiva, as palavras são-lhe inúteis. Por favor 

queira sentar-se”4 A atenção que o artista presta à montagem da obra para exposição, 

assemelha-se a uma encenação/instalação. A pintura faz-se acompanhar dos estudos, 

cadeira e estante de música com texto de autor que o pintor coloca no espaço envolvente. 

O quadro tem a data do início dos estudos. A opção de montagem atribuiu sempre um 

lugar cimeiro à pintura, sendo os desenhos ordenados por categorias, no espaço restante. 

Nesta mesma linha, outros trabalhos se seguiram, conseguindo o autor em quatro ocasiões 

impor a sua vontade às galerias, mostrando o processo criativo ou as fases de produção da 

obra. Referimo-nos a “Solus Ipse”, de 93-95, o quadro com 32 estudos (14 de composição, 

5 de cabeças, 8 de pés, 4 de mãos e 1 de ramo de flores) ou “Era uma vez uma Princesa”, 

de 96 e ainda “O Sono de Eros”, de 96-97 com os 35 estudos preparatórios. Os muitos 

desenhos de cada pintura, marcariam a obra do artista, até ao final da década de noventa, se 

bem que a partir de 1997, as exposições realizadas na Galeria Palmira Suso, deixassem de 

os exibir, por pressões dos críticos e do meio artístico, conforme nos confirmaria António 

Bacalhau, em resposta à pergunta por nós colocada.5  

                                                
3 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 22 
4 PORFÍRIO, José Luís – Desenho, pintura, silêncio. Expresso: Cartaz. (Abr. 1994) 
5 Excerto da entrevista que nos foi concedida por António Bacalhau: 
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    A quantidade de estudos preparatórios leva o artista do estirador para o cavalete. 

Segundo as suas palavras, não necessita de muitos meses para realizar uma pintura, já os 

estudos, registam a passagem dos dias e duram semanas, meses e anos. A obra, vista como 

uma construção, dos esboços aos desenhos e destes à pintura final, revela-nos um percurso 

exaustivo e demorado, ao qual se impõe o artista. O percurso é também um veículo 

transmissor, método desejado e prolongado do fazer, retomar e retornar partes das formas 

significantes no plano. A pintura, vista como obra acabada, esconde o processo de 

produção que o pintor intencionalmente quer revelar e valorizar. Mostrando-nos todo o 

processo criativo que conduziu à pintura, o autor revela-se também, acompanhante das 

tendências internacionais, ao valorizar o lado processual e reflexivo do objecto plástico. O 

todo agregado e reunido em espaço próprio, tece uma rede relacional de referentes e tende 

do objecto plástico para o objecto teórico, numa clara intencionalidade e necessidade de 

legitimação da arte, pela Disciplina Programática do Desenho. 

    Numa década em que o objecto plástico é visto como projecção de um sentido, em 

muitos casos com sobrevalorização dos meios em detrimento dos fins, e onde o ausente, 

muitas vezes superou o presente, a obra de pintura, ao mostrar o processo lento de 

construção, através dos muitos estudos que a ela conduziram, está a contribuir para a 

representatividade do processo face ao produto e da viagem face à chegada. 6 Uma das 

intenções é aproximar em importância o estatuto do estudo com o objecto definitivo, 

considerado obra acabada. Os estudos, ensaios e experiências enquanto meios, são os 

princípios racionais de trabalho da obra de pintura. O artista quer que os estudos 

acompanhem a pintura e impõe essa vontade às galerias. Expõe assim, uma posição crítica, 

face ao que se vem fazendo no meio artístico, a nível nacional e internacional. 

                                                                                                                                              
 “P: Atendendo a que a pintura figurativa do artista, nas últimas duas décadas, apresenta um percurso 
muito distinto do que se vem fazendo no meio artístico, digamos daquilo que está na moda, qual a reacção 
do público à figuração do artista? Como reagia às exposições feitas com uma obra de pintura mais os 
desenhos preparatórios, evidenciando uma produção da obra demorada?  
R: As reações foram sempre muito divergentes. A crítica e o meio artístico não aceitavam muito bem. Acho 
que parte da crítica e do meio ainda não compreende a obra figurativa de Jorge Pinheiro, sobretudo a partir 
da pintura intitulada “Porquê?”,(1991/1992). Têm dificuldade em enquadrá-la com a produção abstracta, 
das décadas de 60 e 70. Mas o público reagia muito favoravelmente, sendo isso particularmente visível nas 
Feiras de Arte, como a ARCO de Madrid ou a Arte Lisboa, onde a afluência de público é maior e essas 
reações podiam ser melhor entendidas.” 
6 GÓMEZ MOLINA, Juan José – Las lecciones del dibujo. 3ª ed. Madrid: Cátedra, 1995. p. 454. 
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    A recusa de Jorge Pinheiro em visitar exposições, não se prendia apenas com o 

pessimismo do estado da arte, já que às inaugurações das suas próprias exposições, 

também não comparecia. As suas exposições contavam sempre com a sua ausência, como 

nos contou António Bacalhau, da Galeria Palmira Suso. Quando o pintor enviava aos 

amigos os convites para as inaugurações, escrevia uma nota, a dizer que não estaria 

presente. No entanto, justifica-se por não visitar exposições: “…Eu próprio deixei de ir a 

exposições. Abro o jornal e vejo uma fotografia de uma mesa com um copo em cima e uma 

crítica inteligentíssima ao lado. Sentir-me-ia ridículo se fosse ver esse objecto que não foi 

feito para eu contemplar, mas para ser falado. A mim interessa-me criar objectos para 

serem contemplados.”7 A obra de pintura é suportada, não por belas palavras, mas pela 

praxis, os muitos estudos preparatórios que lhe deram sustentação. Em vez das notas 

explicativas e críticas inteligentíssimas, Jorge Pinheiro mostra-nos que a pintura foi feita 

com mais fazer, a competência do artista é vista nos estudos, experimentados, trabalhados 

e reformulados. A pintura feita para ser contemplada vê-se reforçada na contemplação do 

desenho. A atitude é provocatória e in(cita) à reaprendizagem, a voltarmos a tudo o que 

soubemos e esquecemos, aos clássicos. Já é tempo, “…de pôr o modernismo no museu. «E 

reaprender a pintar um banco».”8 

        Pelos registos fotográficos, a que tivemos acesso, da exposição Retórica do Indizível, 

na Casa da Cerca, vemos que o artista que não se mostrava em inaugurações, nem quando 

eram as suas, foi apanhado pelo testemunho da câmara fotográfica. Talvez a Retórica do 

Indizível, na Casa da Cerca, em 1994, seja a excepção que confirma a regra porque não 

havia como dizer não, à pessoa que estava à frente daquele espaço, o seu amigo Rogério 

Ribeiro.  

 

                                                
7 NUNES, Maria Leonor – Toda a pintura do mundo. JL. (22 Nov. 1995) 
8 NUNES, Maria Leonor – Toda a pintura do mundo. Ob. cit. 
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Figura 1 – JP 18. Prova fotográfica da Exposição Retórica do Indizível, Casa da Cerca. Mar. 1994. 
 

    Demorada pelos estudos, a obra acabada, arquitectada e construída sobre fundações é 

envolvida no espaço, pelo tempo fraccionado. Cada estudo é assinado e contém registado, 

o dia da sua aparição. Nas proximidades da pintura e por todo o espaço disponível em 

redor, dispõem-se os desenhos como partes, fragmentos, desmembramento ou 

prolongamento da obra. Os desenhos, antecedentes da pintura e meios para chegar a ela, 

funcionam como focos e a eles se chega num tempo posterior. São figuras que tentam 

explicar figuras, como escreve João Miguel Fernandes Jorge. 9  

     No artigo de Luísa Soares de Oliveira, apercebemo-nos da dimensão provocatória da 

obra, “O Sono de Eros”: “… não é exposto sozinho. Na galeria distribuem-se por todo o 

espaço que resta os desenhos preparatórios do quadro. Os desenhos organizam-se por 

temas: há os esboços preparatórios (…) Ao todo, foram dezenas e dezenas de desenhos 

que Pinheiro realizou, até chegar à versão definitiva.10 

    Aos estudos preparatórios, Jorge Pinheiro considera-os “escrita prévia”11 permitindo-

lhe habituar-se às personagens que vai pintar. Em entrevista concedida a Pedro Filipe 

                                                
9 “Na arte de Jorge Pinheiro, muitas vezes uma só pintura corresponde à vastidão englobante de uma série 
proposicional, pois coexiste consigo um corpo de desenhos. O qual, mais do que uma prévia via para 
encontrar a causa (e também morada) final – espécie de conceito metafísico carregado de imagens – é em si 
mesmo imagens que tentam explicar imagens e que se servem de figuras para explicar figuras.” JORGE, 
João Miguel Fernandes – Jorge Pinheiro: Oferenda esquecida. Porto: Campo das Letras, 2006.   
10 OLIVEIRA, Luísa Soares – Pintura sobre o tempo que passa. Público. (28 Nov. 1997) 
11 No artigo de Rocha de Sousa – Jorge Pinheiro: Bispos e rascunhos, publicado no JL. (6/08/2003) sobre a 
exposição Os Bispos no CAM, o autor cita a entrevista dada a Nuno Faria e João Pinharanda e publicada no 
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Pousada, o pintor afirma que parte sempre do estirador: “… Na pintura… há um excesso 

na reflexão teórica (…) e desde aí passei a trabalhar no estirador, ainda hoje [2001] 

trabalho muito no estirador.” 12 

    Sobre «Os Bispos», de 1977-81, o pintor esclarece que fez “muito mais de uma dezena 

de desenhos de bispos”13 mais os esboços que os precederam e segundo as suas palavras 

foram paradoxalmente, uma necessidade desnecessária, para a construção da imagem final. 

Serviram sim, para se identificar e apoderar das personagens, domesticando-as no 

demorado processo do enquadramento.  

    Ou ainda, sobre o tempo que medeia entre um quadro e outro, o pintor refere que não 

necessita de muitos meses para fazer nascer um quadro, o que necessita é de coragem, para 

o começar e depois para o acabar porque frequentemente se sente incomodado, pelo 

discurso que emana do objecto artístico.14   

    Respeitante aos «Bispos», encontrámos um artigo de Rocha de Sousa intitulado Breve 

apontamento confessado do fazer e as primeiras palavras de Jorge Pinheiro são: “Parto 

sempre do estirador.” 15 Esta afirmação surge em resposta à pergunta de João Lima 

Pinharanda: “Para garantir esse rigor de composição continua a trabalhar no estirador, 

como na abstracção?”16 

    Nas obras de noventa, encontramos expressa uma vontade do artista, a imposição para 

exposição, da pintura arrastando consigo os estudos preparatórios, uma forma de 

legitimação da arte, através do passado da arte. Descentrar o olhar da pintura, retirar-lhe o 

papel de protagonista ou reforçá-lo ainda mais, expondo o processo construtivo, é a 

                                                                                                                                              
catálogo do CAMJAP de 2002, em que declara que “a escrita prévia [desenhos ou rascunhos] lhe permite 
habituar-se às personagens que vai pintar, conviver com elas, conhecendo-as o melhor possível.” 
12 POUSADA, Pedro Filipe – Jorge Pinheiro: superação e continuidade na imagem moderna. Lisboa: 
FBAUL, 2001. Tese de Mestrado. 
13 SOUSA, Rocha de – Jorge Pinheiro: Bispos e Rascunhos. JL. (6 Ago. 2003) 
14 Fragmento da entrevista concedida por Jorge Pinheiro a Nuno Faria e João Pinharanda: 
“Em segundo lugar, quando existem no quadro “personagens”, e existem sempre, há uma série enorme de 
desenhos prévios, de que eu não necessito para construir a imagem final, mas de que necessito para me 
identificar, ou assenhorear-me delas. (…) No caso do “Porquê?”… Eu vivi durante longos meses aquelas 
duas “personagens”. Fui-as [sic.] construindo, vivendo com elas, identificando-me com elas. O mesmo se 
passou com «Os Bispos». Fiz muito mais de uma dezena de desenhos de bispos: Não necessitava de fazer 
tantos estudos, necessitava, sim de viver aquelas personagens, de as tornar reais antes do quadro final.” 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 54-55 
15 Citado por SOUSA, Rocha de – Jorge Pinheiro: Bispos e Rascunhos. JL. (6 Ago. 2003) 
16 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 50. 
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intenção que emana das exposições, em que o pintor conseguiu impor a sua vontade. A 

obra acabada é contaminada com os momentos que a precederam, operando cortes, 

separações e uniões de exterioridade e interioridade. Tradicionalmente, na teoria da arte, o 

desenho assumiu sempre o papel do lógos, operação pela qual é possível verbalizar o 

processo criativo.17 O desenho como instrumento do conhecimento é meio saber, 

estratégias de sentido, estruturas de linguagem e possibilidades de significante.  

    O estudo é visto como marcador momentâneo dos momentos prolongados por meses ou 

anos, revelando que a obra demorada de Jorge Pinheiro que o exibe como exímio 

desenhador, sai em defesa da Pintura, para contrariar as tendências do modelo artístico da 

década, recheado de contrariedades e negações. Contudo, na oposição crítica, o autor aceita 

a assimilação estética, da justificação documental do objecto plástico. Ao expor a pintura 

acompanhada do processo de construção, o olhar percorre a obra como uma viagem e 

valoriza o processo face ao produto. Não só a pintura representa uma temática, como se 

mostra o processo com representatividade, outra temática. Na valorização dos meios, saem 

valorizados os estudos, historicamente reconhecidos e prestigiados e afirma-se ainda a 

contemplação.  

    Em 1995, Maria Leonor Nunes escreve: “A Jorge Pinheiro interessa uma arte que se 

contemple”.18 O olhar a obra em retrospectiva, reforça de alguma forma a visão da obra e 

enuncia-se o princípio da justificação da arte, feita com mais arte, desta feita, pelo desenho 

de estudo; assumindo no processo construtivo o valor mítico da palavra.19  

    O desenho enquanto estudo de uma pintura não se vê exposto a uma crítica real, mas vê-

se objecto de análise e ponto de partida de todas as actividades primordiais da expressão e 

construção, vinculadas ao conhecimento, à descrição das ideias e das coisas 

representadas.20   

    Os estudos preparatórios podem ser vistos como o estudo, num paralelismo que não o 

chega a ser, entre o mestre Pintor e o mestre Professor. Oscilando na pintura entre a 

abstracção e a figuração, as fases polarizadas de Jorge Pinheiro, aparecem-nos não 

                                                
17 GÓMEZ MOLINA, Juan José; CABEZAS, Lino; COPÓN, Miguel – Los nombres del dibujo. Madrid: 
Cátedra, 2005. p. 75. 
18 NUNES, Maria Leonor – Toda a pintura do mundo. Ob. cit. 
19 GÓMEZ MOLINA, Juan José; CABEZAS, Lino; COPÓN, Miguel – Los nombres del dibujo.Ob. cit., p. 20 
20 GÓMEZ MOLINA, Juan José – Las lecciones del dibujo. Ob. cit., p. 17. 
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diferenciadas, mas alimentando-se uma da outra, incorporadas como as duas faces da 

mesma moeda. A abstracção da década de setenta carregava já a figuração nas referências 

verbais, dadas pelos títulos, como as peças de «Mapas» contendo um princípio figurativo 

“História e Discursos do Crime no meu Bairro”, “Avião” ou “A Ilha de Claude Lévi-

Strauss” e na nova figuração da década de noventa, as figuras são construídas/inseridas 

numa rigorosa geometria do plano, dada pela malha fibonacciana, muito explorada na 

década de 60/70. O mestre ao estudar, na necessidade de preparar as aulas para os seus 

alunos, vai trazendo para a pintura, os ensinamentos da pedagogia. Recíproca, também a 

pintura reflecte a aprendizagem do estudo. Reaprender pelo desenho é o que nos ensina o 

mestre, não entendendo o tipo de expressão que se continuava a fazer a nível internacional. 

    Mas desenhar é também estabelecer uma ordem com um instrumento fortemente 

enunciativo. Os princípios estéticos que presidem à produção pictórica de Jorge Pinheiro 

na década de 90, são os modelos culturalmente e historicamente reconhecidos, ao longo 

dos séculos e abalados no séc. XX. É no seu reforço acentuado, rebuscado que reside a 

forma do artista, justificar e legitimar o objecto artístico, provocando o observador e 

incitando o meio artístico. “Uma exposição é o encontro comprometido com os outros”21 

de um pintor que não se mostra. Quando vemos no processo criativo 53 estudos, os 

desenhos preparatórios que antecederam a pintura, um gesto como escrita, temos a noção 

do valor que o desenho representa para o pintor, objecto de afecto e modelo desejado. 

      

 

 

2. O DESENHO COMO CÂNONE 

 

    Para Jorge Pinheiro, o desenho revela-se também um cânone desejado, modo de 

apropriação pelo gesto, descrevendo o outro ou a si próprio em acto de fazer, como forma 

de identificação e representação. O desenho, pelo acto feito imagem, figura a duplicação 

sensual do objecto de afeição ou a tentativa de o alcançar e domesticar. À resistência de 

um opõe-se a persistência do outro. 

                                                
21 SOUSA, Rocha de – Jorge Pinheiro: O Jogo da Macaca. JL. (27 Abr. 1994) 
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    Há uma antecipação idealizada da forma, antes da construção da obra. Encontramos uma 

intencionalidade preexistente no desenho, não apenas a de ser o que já é, como forma 

definida no suporte, mas também um querer ter ser, desejo que requer tomar corpo, 

mostrar-se, revelando o desejo. O sentido da revelação é intencional e apelativo, indica 

uma possibilidade do visível ou/ao invisível, uma simulação, direcção ou fixação. O apelo 

ao duplo ou o desdobramento da própria natureza do ser, em desenhos quase repetidos, 

levam o autor a um processo de conhecimento do mesmo, sendo outro. O título dado à 

obra, “Porquê?”, a quantidade dos estudos e o texto introdutório do catálogo, levam-nos a 

acreditar que o próprio autor se questiona ao questionar a obra. E interrogada a obra 

permanece, dizendo-nos que o que se pode mostrar, não pode dizer-se. Não há outra forma 

a dar-lhe. Sem respostas, o pintor dá um título provocatório à exposição: Retórica do 

Indizível. A pintura é fria, calculista, lisa, o pintor não se mostra na pincelada. Mas os 

desenhos não podem ser vistos como inocente valor estético, eles estão lá para afirmar um 

tipo de poder, expressão de uma civilização, também ela com valores ideológicos que 

remetem para a Escola, Universidade ou Academias, onde por vezes se vê contestado no 

próprio contexto de valor.22 

    Voltar-se para o desenho, é uma fórmula do mestre para reaprender e tomar novo rumo. 

Começa a reconhecer o desenho como uma entidade enunciadora, forte e plena de 

potencialidades no seu fazer. João Lima Pinharanda23 refere-se a este reconhecimento 

como uma liberdade de relação gesto/escrita bem como ao papel de “escrita”, assumido 

pelo desenho.  

    Com a submissão da figuração a uma rigorosa geometria do plano, Jorge Pinheiro 

recusaria sempre a separação dos desenhos da tela, à semelhança do que acontecera com a 

série «Os Reis», de 1973-74, considerando o conjunto como um todo indivisível. O 

desenho estrutura a obra e a progressão matemática de Fibonacci,24 exaustivamente 

trabalhada na década de 70, encontra-se nos alicerces. Desenhos e esboços com a indicação 

do dia e pintura desde o primeiro dia, são agora, tomados como obra única, ambos 

                                                
22 CARCHIA, Gianni; D`ANGELO, Paolo – Dicionário de estética. Lisboa: Edições 70, 2009. 
23 PINHARANDA, João Lima – Jorge Pinheiro. 2ª ed. Porto: Edições Asa, 2002. p. 168. 
24 Nos anos 70, Jorge Pinheiro produziu várias séries em diferentes suportes e materiais, explorando a 
progressão matemática de Fibonacci, sendo a mais conhecida, o álbum de gravuras «Quinze ensaios sobre 
um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp».  
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representam-se em nome do seu estatuto venerável. Sobretudo o desenho de estudo, 

idealizado e valorizado, afirma legitimação estatutária e apresenta-se ao público como 

modelo reconhecido e de verdade.25  

    Os estudos de modelo por fragmentação das partes: figuras, cabeças, mãos ou pés são 

formas de isolamento, para classificação e identificação, permitindo comparações entre os 

elementos constitutivos, focalizando a atenção sobre o objecto a examinar e predicar e 

remetem ainda, para a prática tradicional do fazer, na História da Pintura Ocidental.  

 

                AA 

  A              A 

                 

                B 

                C 

                 B 

 
Figura 2A – Estudos para o quadro “Porquê?”; B – Estudos para o quadro “Solus Ipse”. 

                                                
25 COMTE-SPONVILLE, André – Dicionário filosófico. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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    Como um pressentimento, a aparência do modelo mostra-se incorporada na pintura e 

permite o seu reconhecimento. Pelo que nos é dado a ver, desenho e pintura apresentam-se 

como simulacros em similitudes e assim, funcionam também as peças teatrais: A verdade 

da mentira representada ou a enganosa verdade do espectáculo, apresentada encenada. Em 

1996, Maria Augusta Babo escreve o texto para o Catálogo da Exposição: “Solus Ipse” ou 

o Teatro do Tempo.26 

     O desenho como base fundamental e determinante, para a aprendizagem de todas as 

artes, surge como meio empregado para ver se uma coisa convém ou não, a um fim a que é 

destinado. As experiências ou ensaios, parciais ou totais, empregam-se na pintura como 

nas peças teatrais, bem como na música. As mudanças dos modos de ser do modelo que se 

quer observado, são abandonos sucessivos das posições anteriores, para alcançar outras. 

Catalogar um itinerário, observando e examinando é prática corrente em Jorge Pinheiro e 

traduz um imenso desejo de compreensão do Ser existencial e das formas visuais. No 

momento em que descreve o que é traçado identifica de quem é o traço.  

    Ensaios vamos encontrá-los já nos anos 70. Produziu entre 1970-74, durante a fase 

abstracta, uma série de gravuras a que chamou «Quinze Ensaios sobre um Tema ou 

Pitágoras jogando xadrez com Marcel Duchamp». Em 1976, apresentou «Os Mapas» na 

Galeria Módulo e o nome dado à exposição foi Ensaios.    

 
 

 

 

 

 

Figura 3 – Desdobrável da Exposição Ensaios, Lisboa: Galeria Módulo, Maio de 1976 

                                                
26 BABO, Maria Augusta – “Solus Ipse” ou o Teatro do Tempo. In MUSEU MUNICIPAL DR. SANTOS 
ROCHA   –  Jorge Pinheiro: Solus Ipse. Figueira da Foz. (25 Abr. - 12 Mai. 1996) 
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    Os desenhos e esboços, como projecto da obra, deixam as suas marcas, são formas de 

exteriorização e projecção do ser à realização de uma acção, um código de representação 

inteligível. 

    As encenações ordenadas cronologicamente com personagens do lugar do espectáculo 

repetem-se e proclamam-se. Datada pelo seu autor com uma precisão diarista, a 

identificação dos estudos marca a barra cronológica das obras da década de noventa. A 

representação apelativa do desenho continua a ser uma memória implicada, alvo de 

veneração colectiva. O elogio do gesto, num imenso desejo de compreensão e 

reconhecimento mútuo, faz parte do território de risco do pintor. As marcas evocam o 

marcador, buscando e estabelecendo proximidades. Os estudos são recíprocos e quanto 

mais matéria documental é exposta, mais pistas são deixadas.  

    Em exposição, o desenho é visto como forma de conteúdo artístico provocador, contém 

um valor de estímulo para sairmos da prisão em que a língua nos encerra.27 Os registos a 

grafite, carvão, tinta-da-china, aguadas e lápis de cor documentam a busca ou construção, 

através da experimentação. Testa-se um máximo de previsões, de potencialidades que se 

abrem a outras tantas dúvidas e sentidos. A verificação dos resultados obtidos e as 

consequentes revisões são medidas não só pela quantidade da experimentação, mas 

também, pelas revelações revistas. Num tempo em que a pintura dá sinais de incapacidade 

de renovação estética, o pintor diz-nos o caminho a que devemos voltar, para voltar a 

seguir: Reaprender. 

    Voltar à aura de respeito, ligada ao objecto plástico, ao passado da arte e ao valor 

estético, adquirido pelo desenho, também ele venerável, é o modelo de ensinamento 

proposto por Jorge Pinheiro e visível em exposição, reaprendermos por um processo de 

anamnese.  

     «Anamnese» é o título dado a um conjunto de desenhos, produzidos em 1994, exposto 

em 1995, em Lisboa e Porto. O texto do catálogo escrito pelo próprio em carta aberta diz-

nos: “…exaustos como estamos pela repetição tautológica das mesmas atitudes 

assignificantes, urge voltar a assumir a defesa da Sabedoria, talvez, um processo de 

                                                
27 ECO, Umberto – As Formas do Conteúdo. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008. p. 133. 
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anamnese.”28 Os desenhos de Estudo de «Anamnese» remetem o mestre para o desenho de 

estátua, a “vetusta tradição”29, numa reaprendizagem da sua formação académica, 50 anos 

antes, copiando agora tão fielmente as estelas funerárias gregas e romanas, como outrora 

lhe ensinaram com as imagens da escultura clássica. Jorge Pinheiro explica o conjunto de 

desenhos como forma teórica de reflexão, sobre as raízes da nossa civilização e sobre a 

história da pintura, fazendo-a.30 Em entrevista anterior, concedida a Carlos Vidal, tinha 

explicitado a mesma ideia.31  

    A temática de «Anamnese» remete para o estatuto do desenho como cânone 

civilizacional e para outros conceitos, ligados à arte e filosofia. Os títulos, inscritos nos 

desenhos, expressam esses mesmos valores: “Cosmogonia”, “Thesis”, “Aura”, “Pathos”, 

“Anima”, “Hypnos”, “Muthos”, “Non Ens”, “Eros”, “Anamnese”, “Logos”, “Nihil est 

in intellectu quod prius fuerit in sensu”, “Solus Ipse”, “Intellegere” e “Aporia”. 

 

 A    B 

 

Figura 4A – Anamnese “Solus Ipse”, 1994; B – “Solus Ipse”, 1993-95. Óleo s/tela, 162 x 130 cm.  

                                                
28 ARTE PERIFÉRICA – Jorge Pinheiro: Anamnese. Lisboa. (Mar. – Abr. 1995) 
29 ARTE PERIFÉRICA – Jorge Pinheiro: Anamnese. Ob. cit. 
30 “Fiz um conjunto de desenhos, aqui expostos, [Cadeia da Relação, 1997] que intitulei «Anamnese» e no 
qual enquadrei esculturas gregas e romanas num espaço de grande ambiguidade: quase uma forma teórica 
de reflectir sobre as raízes da nossa civilização. Perante «a doença do doente» é preciso fazer um processo 
de anamnese. Temos de recordar. Nós soubemos coisas que durante o modernismo, para o bem e para o 
mal, rejeitámos. Há muita coisa que temos que recuperar. Não quer dizer que, aquilo que estou a fazer, esta 
forma de pintar, seja a forma oficial de voltarmos a pintar. Não; é uma forma de reflectir sobre a história da 
pintura, fazendo-a.” FARIA, Óscar – Puro Existencialismo. Público. (26 Jan. 1997) 
31 “Entre estes trabalhos, [“Porquê?” e “Solus Ipse”] gostaria de referir uma série de desenhos que 
denominei «Anamnese» (1994). É o que eu acho que precisamos de fazer. E porquê? Chegámos a uma 
situação de impasse total, e eu estou convencido de que o neoliberalismo chegou a um ponto irreformável. 
(…) O homem já viveu determinadas épocas de felicidade, sabíamos uma série de coisas que 
esquecemos.(…) E eu não vejo nenhum estímulo exterior que possa vir modificar o actual estado de coisas. 
Se não há, então temos de o inventar de alguma maneira.” Artes e Leilões. nº 35 (Dez. 1995) 
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    A figura do cão emblemático, não é exclusiva da pintura do artista, na década de 

noventa, nem de «Anamnese». A figura canina é recorrente em Jorge Pinheiro e aparece 

desde cedo, na longa carreira artística. Primeiro, na tela “O cão”, de 65 e depois, em 74 

“El-Rei VI (El-Rei nas Colónias)” e quiçá também em “El-Rei IV, O do Banquete” com 

conotação emblemática, um sinal de estatuto e poder. Na década de noventa, o cão que 

acompanha o homem, pode ser o guardião das personagens masculinas ou o guardião da 

entrada do Hades, pois, ele agora pertence ao mundo helénico, mas, como desde sempre 

acontece em Jorge Pinheiro, é como símbolo que conta e aparece em “Porquê?” e “A 

Comédia da Arte”, acompanhando as figuras masculinas. Na longa história da pintura do 

género retrato, era costume os cães acompanharem os retratados. O cão como símbolo de 

poder, acompanha o homem e atribui-lhe estatuto e é como símbolo que acompanha a obra 

de Jorge Pinheiro, reaparecendo em “O Banquete”, de 2008-09.  

 

A  B  C   

          D 

E  F   G 

 

Figura 5 A – “O cão”, 1965; B – “El-Rei IV, O do Banquete”, 1974 (Pormenor); C – “El-Rei VI (El-Rei nas 
Colónias)”, 1974. (Pormenor); D – Desenhos de «Anamnese», 1994 (pormenor); E – “Porquê?”, 1991-92. 
(Pormenor); F – “A Comédia da Arte”, 1998 (Pormenor); G – “O Banquete”, 2008-09. (Pormenor). 
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    Nas grandes telas de 90 é evidente a simpatia do pintor pelo academismo oitocentista, de 

um David ou Ingres.32 Por causa da temática, o mestre começa a ocupar um lugar isolado, 

no contexto da arte figurativa.33  

         

A  B 

C  D 

E F G H I J 

L  M N 

 

Figura 6A – «Anamnese» “Nihil est in intellectu quod prius fuerit in sensu”, 1994; B –  “A Comédia da 
Arte”, 1998 óleo s/tela 130 x 195 cm; C – «Anamnese» “Eros”, 1994; D – “O Sono de Eros”, 1996-97 
Óleo s/tela 130 x 162 cm; E – “Eros Adormecido”, réplica do original, séc. III-II A. C. Metropolitan 
Museum New York; F – “Dançarina”, bronze helenístico, Met. Museum, NewYork; G – Estela 
Funerária de Menina, Met. Museum, New York; H - Estela Funerária dita de Filino, séc. II A. C.; I – 
Jovem com  Manto, séc. IV A.C., Museu Arquelógico de Istambul; J – “Jóckey Artémision”, bronze 
helenístico, Atenas; L – «Anamnese» “Thesis”, 1994; M – «Anamnese» “Hypnos”, 1994; N – 
«Anamnese» “Aporia”, 1994.    
 

                                                
32 PINHARANDA, João – O modelo é um constrangimento. Público. (22 Out. 1995) 
33 “A minha pintura actual, que muitos podem considerar «careta», é assumidamente uma arte antes do 
século XIX. Quero reaprender a pintar, o meu futuro é regressar a quem sabia.” NUNES, Maria Leonor – 
Toda a pintura do mundo. JL. (22 Nov. 1995) 
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    Voluntariamente afastado dos modos de fazer e de consumir da década, marca a sua 

contemporaneidade numa pintura feita de memória, num cruzamento entre a memória 

pessoal codificada numa disciplina académica e a memória cultural que a atravessa.34 As 

imagens de «Anamnese» contêm todas o plinto e/ou pedestal, possível na forma de um 

banco, degrau e/ou palco, como um ou mais ressaltos, para o destaque das personagens. Ao 

elevar as figuras, o pintor torna-as figuras ilustres de um lugar maior, estátuas enfáticas 

rodeadas de simbologia e poder. A pintura do final do século faz-se do desenho de estátua, 

disciplina retornada da sua formação académica.  

    O teatro e o palco são os lugares da artificialidade, da representação por excelência, para 

apresentação da peça que foi exaustivamente ensaiada ou para dar mais visibilidade à 

artificialidade do meio. Nas grandes telas de 90, encontra-se uma luz artificial, por vezes 

com vários focos iluminando figuras em pose, teatralizadas.35 As grandes telas mascaradas 

de estilismo representam figuras em pose e em palco, num lugar onde não acontece nada, 

além do facto apresentado, uma exibição para lá da representação, para exposição e 

enunciação dos princípios artísticos, articulados em citações reproduzidas nos interstícios 

dos signos e dos géneros.  

    Há uma transferência da precisão da acção que atinge a obra como uma identidade e os 

estudos sob a forma de Estudo, são usados para exibição do Desenho, como cânone.  

 

             
 

Figura 7 – Da esq. para a dir. ”O Casamento”, 1990; “Porquê?”, 1991-92; “Homenagem a Josefa de 
Óbidos”, 1992-95; “Solus Ipse”, 1993-95; “Era uma vez uma Princesa”, 1996; “O Sono de Eros”, 1996-
97; “Comédia da Arte”, 1998.   
 

                                                
34 “JL – Também fez um retorno aos clássicos? 
JP – Com certeza Interessa-me a História da pintura e do pensamento, nos seus bons momentos. Tenho ao 
meu dispor a História da Humanidade e posso servir-me dela, sem «ismos», nem preconceitos. Num 
conjunto de desenhos, a que chamei «Anamnese» voltei à Grécia.” NUNES, Maria Leonor – Toda a pintura 
do mundo. Ob. cit. 
35 “A luz que me interessa é a luz do teatro. Daí também a construção de uma cena, de um cenário e da tal 
iluminação cenográfica.” FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. 
cit., p. 38 
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    A pintura é sempre construída na malha rigorosa da perspectiva, a prova documental 

com visibilidade, vinda do passado da pintura ocidental. O pintor quer que o desenho se 

veja na pintura, condicionando a obra a um princípio e fim ordenados, mas com as 

exigências do mercado, o desmembramento da obra acontece. 

       Vemos pela imprensa da época que o artista que não se mostra em inaugurações, 

deixa-se fotografar pelos jornalistas e aproveita a oportunidade que lhe é dada, para pela 

palavra falar da obra, do ofício e denunciar o estado da arte.  

 

A  B  C   

D  E   

 

Figura 8A – A Capital. (20 Fev. 1992); B – Público. (22 Out. 1995); C – JL. (22 Nov. 1995); D – Artes e 
Leilões n.º 35 (Dez. 1995); E – Público. (30 Jan. 1997).    
     

 

     

3. A PERSPECTIVA COMO DISCURSO VISUAL HUMANIZADO  

      

    As escolhas estéticas de Jorge Pinheiro revelam-se na obra, escolhas racionais. É 

consciente que utiliza a convergência das linhas de fuga da perspectiva central, para gerar 

um centro composicional forte na pintura. Submeter a representação visual ao olhar do 

homem significa que o homem tomou o lugar do que antes pertencia ao Deus. O centro do 
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quadro como o centro do poder, dado pela perspectiva albertiana, substituindo o lugar que 

antes pertencia ao sagrado, altera os valores divinos por valores humanos. Representações 

de “Última Ceia” com o ponto de fuga central, como a de Leonardo da Vinci, mostram-

nos que o centro do quadro, contendo a figura de Cristo é o lugar para onde converge toda 

a organização da pintura e arrasta consigo o observador, convidando-o a entrar no quadro.  

    A descoberta da perspectiva e sua utilização constituiu um modelo de representação e 

mais do que isso, diz-nos Panofsky, 36 a manifestação de uma modificação fundamental dos 

valores ocidentais, coincidindo com o aparecimento do capitalismo. 

    As figuras, das grandes telas de noventa estão sempre colocadas em cenários e pelos 

desenhos preparatórios, podemos ver que elas foram sujeitas e condicionadas a estudos 

rigorosos de perspectiva. As soluções de representação são perspectivadas e quase sempre 

com um ponto de fuga central. Na entrevista concedida em 2002 a Nuno Faria e João 

Pinharanda, Jorge Pinheiro afirma:”Na última fase figurativa, há sempre um cenário no 

qual estão inseridas diversas personagens segundo soluções de rigorosa representação 

perspéctica”37  

    Na nova figuração, iniciada com “Porquê?”, Jorge Pinheiro pretende reproduzir o 

modelo, não como cópia da percepção da natureza, mas sim como concepção ideológica, 

cimentada por muitos séculos de história na memória colectiva e a representação da obra o 

que nos mostra é o que a obra como objecto plástico representa, um modelo de valores 

estéticos que são em simultâneo representativos do poder ideológico das mentalidades e da 

sua capacidade para os alterar. A perspectiva é mais um meio que revela na obra, o 

pensamento do autor, bem como as várias formas de poder usadas em pintura, ligando a 

arte com poder a outras formas/tipos de poder. Neste sentido, a obra do mestre é uma 

revelação do saber, pelo saber fazer e revelação sobre o saber que suporta o poder. A 

representação em perspectiva, mais não é do que a apropriação/repetição de uma fórmula 

com sentido, a forma simbólica citada. 

    Na tela “Porquê?” o ponto de fuga é central e neste centro encontra-se o vazio, nada é 

colocado nele, mas as mãos da figura masculina, uma sobreposta sobre a outra e ambas 

                                                
36 Cit. por, JOLY, Martine – A Imagem e os signos. Lisboa: Edições 70, 2005. p. 155. 
37 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit. p. 15-16. 



 29 

sobre os joelhos, são dele aproximadas e por ele significadas. O vazio percepcionado 

significa o infinito, dado pelo ponto de fuga central. Em “Porquê?”, o afastamento entre o 

objecto artístico e o mundo da sua época é aparente, o afastamento do artista da sociedade 

não é uma realidade, ainda que não se mostre em inaugurações. Como ser social o pintor é 

activo, participativo e interventivo e estamos a lembrar-nos da sua participação no mural 

colectivo de Belém, logo após a Revolução de Abril ou no seu empenhamento social e 

político com militância assumida, desde então. O sentido de uma obra como “Porquê?” só 

pode ser visto no contexto da perda, não só de valores estéticos mas também dos restantes 

valores, mesmo os éticos, morais ou humanos, característica da década. Quando é 

analisada a obra, separada da categoria estética a que pertence, passa-se de um plano 

formal para o plano estrutural e vê-se o objecto no contexto cultural, recorrendo à citação 

da perspectiva como tema de fundo.38 

   

 

Figura 9  – Jornal da Exposição. (Mar. - Abr. 1994) 

                                                
38 PANOFSKY, Erwin – A perspectiva como forma simbólica. Lisboa: Edições 70, 1993. p. 15. 
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     A visão do mundo é patente na obra como no ser humano, reflecte a sua forma de estar 

no mundo. Esta visão em Jorge Pinheiro é existencial.39 Não podemos ver na temática do 

quadro uma descrição do mundo natural, mas sim um tema em estudo, questionável e 

reflexivo. A perspectiva revelou-se na pintura como o processo racional e passível de 

repetição, a forma de identificação da arte aproximada da ciência experimental, em que 

uma posição objectiva é dada pelo processo subjectivo e como tal forma simbólica.40  

    A perspectiva dá à História da Arte Ocidental um princípio teórico, um método que pela 

primeira vez é método sistemático e projectivo, aproximado do conhecimento matemático. 

Mas mais ainda como forma simbólica, marca a ruptura com a visão aristotélica do mundo 

e expressa o conceito do infinito. O espaço estético tornou-se o espaço teórico, abstracto, 

subjectivo e aceitável. Foi uma conquista da representação, sobretudo na mais artificiosa 

das artes, a pintura, pois elevou-a na hierarquia das categorias das artes manuais e foi um 

marco na barra cronológica, reflectindo a mudança histórica das mentalidades. Jorge 

Pinheiro apresenta-nos durante uma década, uma pintura feita da representação, em 

perspectiva rigorosa. Quer confrontar-nos com o modelo, manipulando épocas, 

enquadramentos e formas simbólicas que contribuíram para a ruptura dos modelos 

esgotados e necessidade de mudança. A citação, da representação em perspectiva, revela o 

artista enquanto instrumento de vontade artística e esta como sentido/reflexo imanente da 

sua época, reflexiva.  

    Contrapondo o antigo ao moderno, Jorge Pinheiro decide retomar/citar/questionar de 

forma subtil, os mecanismos artísticos e o estado a que a arte chegou, mostrando uma arte 

desenquadrada da época, ou nem tanto. “A arbitrariedade da direcção e da distância, 

existente no espaço pictórico moderno, evidencia e vem confirmar a indiferença 

experimentada relativamente à direcção e à distância no espaço intelectual.”41 É 

consciente desta atitude moderna que Jorge Pinheiro adopta a perspectiva como símbolo 

cultural reconhecido. Evidencia o modelo que revolucionou o espaço da representação no 

plano, usa uma vez mais a perspectiva como forma representativa da mudança. Também 

                                                
39 FARIA, Óscar – Puro existencialismo. Público. (30 Jan. 1997). 
40 PANOFSKY, Erwin – A perspectiva como forma simbólica. Ob. cit., p. 17 
41 Ibidem, p. 65. 
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ele por ruptura, regressa à prisão das formas, mostrando-nos o valor do mecanismo estético 

que ultrapassa a mera aplicação do método, explicando através dele que o valor espacial da 

obra, o valor aurático do modelo que adquiriu estatuto, gera o estímulo para o sentido não 

da obra, mas da realização da obra. O motivo central da pintura nas grandes telas de 

noventa, não é a representação em perspectiva, esta é apenas um recurso, a estratégia para 

segundos sentidos que a ligam à composição e às marcas do modelo como marco. É mais 

uma forma citada no canal referencial, por analogia com o desenho de estudo, ambos têm 

como objectivo centrar a intenção na imagem metafórica.42 

    Desde o Renascimento que a perspectiva ocupou um lugar central com o ponto de vista 

racional, associado à abstracção e adquiriu o estatuto de verdade inquestionável. 

Questionar o modelo através do modelo inquestionável, como o foi a perspectiva, leva-nos 

para os segundos sentidos, ou sentidos metafóricos da obra, tão ao gosto do artista.  

    O estudo do espaço e o valor que este assumiu na já longa história da representação da 

composição pictórica, é motivo de reflexão e temática conceptual. A estrutura 

composicional dominante da obra de Jorge Pinheiro é algo que centrando-se no mais 

radical materialismo, esconde um insuspeito misticismo,43 fabricado na memória colectiva. 

A visibilidade do pensar na formação do espaço esconde/encobre o que a perspectiva nos 

confidencia, mostra-nos que estamos em presença de modelos do Modelo, um 

reconhecimento do artista que salta do presente e ressalta o passado com um discurso 

visual humanizado, para nos fazer ver e pensar.  

    A visão concebe o campo visual na pintura como se fosse realmente o ideal, legitimando 

a construção num mundo convergente com o espectador enquadrado, mundo em que há a 

mistificação do passado e o tributo do homem ao Homem.  

    Ver pelo desenho, ver pela pintura, ver a representação pelos modelos estéticos 

representados e repensar ou questionar os modelos de que a arte se reveste, é o dever de 

reflexão de todos nós e a proposta que o mestre nos faz, enquanto se deixa seduzir pelo 

modelo.  

 

                                                
42 KRAUSS, Rosalind – La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza 
Editorial, 1996. p. 43. 
43 KRAUSS, Rosalind – La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Ob. cit.,  p. 23. 
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2º CAPÍTULO 

 

O SOPRO DA PALAVRA: A ESCRITA DIALOGA COM A PINTURA OU A 

PINTURA REVESTE-SE DA ESCRITA   

 

    O título enquanto linguagem textual é demarcação, como um vector que indica o 

sentido, sublinha, destaca ou desaloja o que poderia enunciar a visão da obra. Aparece 

como uma vertigem e abre as portas para o invisível/indizível da pintura. Orienta, dirige e 

impõe o confronto entre representações. Teatralizado, pode ser também suplemento de 

memória e apresentador da representação. De qualquer modo é um reforço, uma saliência 

que inevitavelmente influenciará e contaminará a leitura da obra. 

    Mas o título abrange também o campo da enunciação, é uma instância fundadora da 

obra. Condiciona a representação da pintura a uma dimensão espacial de sentido, também 

ele representado em leitura de superfície e deste modo, introduz outra representação, na 

superfície representada pela expressão plástica.44 O título como meio formal, na fundação 

da obra contamina os dizeres, de duas linguagens representativas.45  Ao representar, 

apresenta-se ou configura-se/representa-se, intrometendo-se na natureza das formas 

pintadas. Estranha-se e entranha-se na vizinhança dos campos, dos géneros e dos signos. A 

instância linguística, própria do título é um sentido, como seta dirigida para a 

representação, sendo ela também representativa a marcar o espaço pictórico, apresentando-

se no seu aspecto figurativo como um tropo. O título de uma pintura vale como juízo, valor 

representativo da cultura, portadora de história da palavra, experimentada, significada e 

sedimentada.       

                                                
44 Segundo Maria Augusta Babo, a função do título é a de exercer uma delimitação/criação de um campo 
semântico de leitura da obra: “O título, qualquer título confere à obra um sentido. Se o sentido nos conforta 
como assunção da razão de ser das coisas, não esqueçamos que ele nos desconforta pela separação 
fundadora que sobre elas exerce. 
    O título sai do espaço próprio da linguagem pictórica, com toda a carga de significância que da própria 
picturalidade como um todo emana, para se configurar numa outra linguagem, para inscrever em si o 
sentido linguístico do título como marca”. BABO, Maria Augusta ; PINHEIRO, Jorge – Figurações ou 
Diálogos da Pintura para a escrita. Almada: Ed. Casa da Cerca, Janeiro 1997. p. 25. 
45No excerto do texto de Maria Augusta Babo apresentado no catálogo da exposição no Porto em 1988 lê -se 
“É, talvez, esta dimensão polífona, o que nos propõe Jorge Pinheiro, deixando ao leitor/espectador a tarefa 
de a equacionar: onde se gera o discurso? O que o transcende para aí colocar a escrita?” GALERIA 
NASONI – Jorge Pinheiro. Porto. (Mar. 1988). 
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1. EM NOME DA REPRESENTAÇÃO 

    

   O sentido linguístico do título foi entendido por Walter Benjamin46 como carga 

significante, uma marca na mancha pictórica e Maria Augusta Babo47 refere-se ao título de 

um quadro como uma delimitação/criação de um campo semântico de leitura da obra. Em 

qualquer dos casos, a nomeação da pintura através do título cria uma adesão, ainda que por 

vezes incómoda e o corpo do texto liga-se de alguma forma ao corpo da representação. 

Aparece como um revestimento ou membrana protectora, e ambos se influenciam.48  

    A escrita mistura-se à substância da figuração e com ela se confunde. Nesta mistura cria-

se uma rede em que qualquer delas pode desempenhar em relação à outra, o papel 

predominante da leitura. Porque a coisa pintada, enquanto objecto, oculta e manifesta o seu 

enigma como uma linguagem e porque também, as palavras se propõem como coisas a 

decifrar, a escrita como forma de linguagem criada, é assim uma coisa da natureza e tem as 

suas leis de conveniência, de concordância com virtudes e função de representação. O 

entrelaçamento dos discursos, do nome com a coisa nomeada, num espaço de coabitação, 

supõe um privilégio absoluto da escrita que dominou o mundo do Renascimento e foi um 

dos grandes acontecimentos da cultura do Ocidente. A própria palavra de Deus, “No 

princípio era o Verbo”49 chegou até nós, através dos testemunhos deixados na Bíblia, a 

Sagrada Escritura. 

    A palavra escrita é assim, uma forma de representação da linguagem e à semelhança 

desta, uma experiência cultural que se incorpora no mundo e pertence à mesma rede 

arqueológica, a que pertence o conhecimento das coisas da natureza. Desde sempre o 

homem sentiu a necessidade de nomear, de dar nome às coisas. Os nomes dados, ou 

somente os dados são uma herança legada ao homem pela humanidade, para a formação do 

juízo interpretativo, enunciado na Palavra.  

                                                
46 BENJAMIN, Walter – A Modernidade: Obras escolhidas de Walter Benjamin. Lisboa: Assírio e Alvim 
2006. p. 295-301. 
47 Cf. BABO Maria Augusta ; PINHEIRO, Jorge – Figurações ou Diálogos da Pintura para a escrita. Ob. 
cit.,p. 25. 
48
 Remetemos para a citação do pintor “O aparecimento do título é sempre um chamamento do espectador 

para algo que pode ser aquilo mesmo que ele vê (…) ou que ele não vê. Num ou noutro caso entra aqui a 
componente do discurso verbal”. PINHARANDA, João de Lima - Jorge Pinheiro. Ob. cit., p. 107. 
49 BÍBLIA  de Jerusalém. Editorial Paulus, 2008. Evangelho Segundo S. João 1:1-3. 
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    O homem ao empregar a função de utilidade, dada pelos nomes, não só os concebe 

como os julga.50 É assim que vemos os títulos dados por Jorge Pinheiro às obras e 

exposições dos últimos 20 anos, não são os críticos que julgam a obra de arte, mas a 

própria obra que se assume como crítica. O título pode ser visto como modelo de 

visibilidade. Ao atribuir um nome às coisas está a nomear o ser delas.51 A obra trata sobre 

as suas próprias estratégias de construção.52 Ao nomear o modo operativo e fundador, 

revela as convenções estéticas e a própria superfície de composição/representação. Na 

revelação da obra construída, não encontramos o mundo ou a verdade, mas a forma do 

pintor estar nesse mundo, visto ele como sujeito central da representação, ocupando um 

espaço como marca da sua posição. A tela é o espelho crítico da inconformidade pessoal 

do artista. 

    Representar pelo título é remeter um código a outro código e ver estes como múltiplos 

fragmentos de algo que já foi escrito, visto, feito ou experimentado.53 A força das 

combinações realizadas no interior de um mesmo nome, remete da representação do nome 

à identidade da forma, em profundidade; do mesmo modo entendemos a pintura de Jorge 

Pinheiro, a obra vista em profundidade, como algo profundo, em nome do método, da 

ideia. 

    Provocador, o título colado à representação atinge o observador. A sua função crítica é o 

espaço de debate, citação, partidarismo, oposição e reconciliação, sem constrangimentos de 

coerência, unidade ou resolução formal do objecto plástico, visto este como miscelânea de 

múltiplas vozes, citações, comentários e divagações. “Porquê” e Retórica do Indizível ou 

Eternidade Agora, “O Sono de Eros” ou ainda ”A Comédia da Arte” e “La Fable de La 

Fontaine”, entre muitos outros, se não todos, sem esquecer o mais recente “O Banquete” 

aproximam o autor do estudo, de outros autores, nomes da literatura a nível internacional, 

como Barthes ou Derrida que expressavam em forma de obra a sua profunda inimizade 

pela obra literária e mal compreendidos pela crítica, expunham a crítica como obra, 

                                                
50 FOUCAULT, Michel – As palavras e as coisas. Lisboa: Edições 70, 2004. p. 147. 
51 FOUCAULT, Michel – As palavras e as coisas. Ob. cit., p. 173-174. 
52 KRAUSS, Rosalind – La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Ob. cit., p. 307. 
53 Ibidem, p. 308. 
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retirando à teoria o seu objecto de estudo. Incompreendidos pelos teóricos, seriam os 

modelos teóricos, estéticos e artísticos dos estudantes universitários.  

    Apesar da crítica sempre lhe ter sido favorável, mesmo quando optou pela nova 

figuração e estabeleceu um percurso muito singular, quase marginal, não assistimos ao 

modelo do Mestre Jorge Pinheiro, continuado nas obras dos seus discípulos, como é natural 

acontecer no meio artístico. Esta foi uma das perguntas que lhe colocámos, para saber se o 

próprio encontrava alguma explicação, para o facto do Mestre admirado por várias 

gerações de estudantes não ser copiado. Em resposta de corpo inteiro, diz-nos: “Ainda bem 

que os estudantes com quem trabalhei não continuaram os caminhos que eu tenho vindo a 

percorrer. É sinal de que tinham a sua própria personalidade e que eu não os «asfixiei». 

Por outro lado, ao longo de quarenta anos de trabalho assisti, algumas vezes e com 

mágoa, ao auto-apagamento da personalidade de alguns estudantes com o objectivo de 

estarem na moda: esses, como era inevitável, «desapareceram».”54   

    A manifestação utilitária do título serve a metalinguística da representação, já visível no 

Programa de Trabalho, proposto por Jorge Pinheiro para a Cadeira de Composição do 4º 

Ano de Pintura, no ano lectivo de 1980-1981, no qual é feita aos alunos, uma proposta de 

investigação em profundidade da obra/desenho, a partir da materialidade do objecto 

plástico, “vista à luz do seu título”55 e título que será analisado também enquanto objecto 

linguístico: “o título do desenho, «Maria lê o jornal à varanda» é um objecto 

linguístico.”56 Reflectir sobre as formas representativas de uma obra, em nome do método 

é uma atitude pós moderna, convertida em efeito de causalidade, produto ou fenómeno, em 

que a teoria crítica se enquadra, como enquadradas são as formas do conteúdo.57   É 

chegada a hora de chamar o observador/espectador para a representação, teatralizada, já 

que o quadro se apresenta como encenação/representação da mesma. O espectador é quem 

o pintor procura e dele se espera que teça todos os fios entrecruzados da representação, 

construída em forma de teia para levar ao seu centro, outro ponto central, o espectador.  

                                                
54 Excerto da entrevista que nos foi concedida por Jorge Pinheiro, recebida sob a forma de um 
presente/ausente no dia 14 de Outubro de 2010. 
55 PINHEIRO, Jorge – Cadeira de Composição: Programa de Trabalho: Ano lectivo 1980-1981: Programa. 
Lisboa: ESBAL, 1980. p. 2. 
56 PINHEIRO, Jorge – Cadeira de Composição: Programa de Trabalho… Ob. cit., p. 6. 
57 Cf. ECO, Umberto – As formas do conteúdo. Ob., cit. 
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    Entre o visível e o legível, regressamos à forma revista e recolocamos o observador, no 

plano real da linguagem catalizada e desejada, o código valorizado pelo autor e pela 

sociedade actual, a morada da palavra a residir na escrita e todos os outros códigos, 

incluindo a expressão icónica representada, dependentes desta, reflectindo a ideologia da 

ordem do racional, para que tendem os sistemas e a sociedade actual. A Palavra com o seu 

poder de representar pode compor e decompor.58 É o valor de estímulo para decifrar a 

obra.59 

    A representação construída pelos sistemas associativos é apreciada e manipulada por 

Jorge Pinheiro, articulando os discursos dos códigos verbal e visual, apresentados como 

formas de substituição. O objecto plástico e o objecto linguístico efectuam trocas 

representativas, num princípio da alternância que fundamenta a oposição dos sentidos e 

estimula a esfera associativa, instaurando a ambiguidade e a metáfora. Dois códigos podem 

apresentar traços por analogia, encenando jogos que também são de sentidos e promovem 

trocas representativas à superfície e em profundidade. A tensão voluntária entre o 

semelhante e o dissemelhante é uma espécie de transgressão provocatória ou forma crítica, 

aproveitada por Jorge Pinheiro para que a palavra se constitua como representação de uma 

representação. 

    O nome de qualquer coisa aparece como o ponto para o qual convergem todas as 

estruturas da língua, um centro a partir do qual toda a linguagem será julgada.60 Como o 

fez com o ponto de fuga da perspectiva albertiana, situado no centro do plano original, 

também com o teatro do nome próprio, em nome da representação ou da reversibilidade 

representativa da figura citada, o mestre utiliza o lugar de convergência do nome/título do 

quadro como ponto, para o qual convergem todas as estruturas do discurso, um centro onde 

a linguagem aparece como um lugar de estudo, das regras para a construir, utilizar e 

reorganizar na sua função representativa. A soberania do nome/título está ligada à 

identidade como uma filiação, em que a escrita e a palavra se revestiram do peso da sua 

história material, o valor histórico enquanto objecto de saber, para ser objecto do 

conhecimento. O poder falar do título é o retorno sobre si, sobre a sua própria forma 

                                                
58 FOUCAULT, Michel – As palavras e as coisas. Ob. cit., p. 170. 
59 ECO, Umberto – As formas do conteúdo. Ob. cit., p. 24. 
60 FOUCAULT, Michel – As palavras e as coisas. Ob. cit.,  p. 171. 
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literária e convergente do acto de escrever.61 E mais ainda, retomar a densidade enigmática 

que possuía na Renascença com os mitos que animam as palavras, em que o espectador 

processa uma decomposição e recomposição da representação. 

    A metalinguagem é um sistema, cujo plano de conteúdo é ele próprio constituído por um 

sistema de representação: “(…) A sociedade desenvolve constantemente, a partir do 

sistema primeiro que lhe é fornecido pela linguagem humana, sistemas segundos de 

sentido, e esta elaboração, umas vezes exibida, outras disfarçada, racionalizada, é quase 

como uma verdadeira antropologia histórica. A conotação compreende significantes, 

significados e o processo que os une uns aos outros.”62  

    Os significados de conotação são sempre múltiplos, na dependência que se nota ao 

comparar dois ou mais objectos entre si, terão sempre um carácter geral, global e difuso, 

pulverizado pela cultura e história como ideologia. A sociedade é a detentora dos sistemas 

de representação e nós próprios podemos ser vistos à luz deles, pois é a história que renova 

as metalinguagens e a sociedade que lhes confere a objectividade. Qualquer análise 

interpretativa que se inicie, olhando a obra à luz do seu título, só poderá ser uma 

construção do simulacro, do objecto alvo de estudo, por parte do espectador/leitor. Os 

efeitos estilísticos de sentido construídos e desejados pelo autor, podem no entanto ser 

estudados atentamente, na articulação sistemática das substâncias em causa e à luz da 

moralidade dos conceitos com vista à morada da palavra, enquanto necessidade do 

simbólico, em que a obra que a recebe é vista como um receptáculo.  

    Segundo Roland Barthes quando um modo de articulação dos dois eixos sintagmático e 

paradigmático está corrompido “(…) por exemplo quando um certo paradigma se 

desdobra em sintagma: há transgressão da divisão normal sistema/sintagma e 

provavelmente é em volta dessa transgressão que se situa um grande número de 

fenómenos artísticos.”63        

    Já vimos anteriormente que a temática das grandes telas dos anos noventa não é o 

motivo figurativo apresentado, mas a representação em si, em estudo, onde se vê julgada, 

bem como o nome/título, dado pela palavra que organizou todo o discurso clássico, onde 

                                                
61 FOUCAULT, Michel – As palavras e as coisas. Ob. cit., p. 343-345. 
62 BARTHES, Roland – Elementos de Semiologia. Lisboa: Edições 70, 2006. p. 88-89.  
63 BARTHES, Roland – Elementos de Semiologia. Ob. cit., p. 83-84. 
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falar ou escrever não é dizer as coisas pela linguagem, é encaminhar-se para o acto 

soberano da nomeação.64 Vemos assim uma aproximação ao discurso clássico e este ligado 

à retórica, a todo o espaço que rodeia o nome e o faz oscilar, em torno daquilo que ele 

representa.  

    O título visto deste modo torna-se um fragmento histórico reflexivo, um espaço de 

análise sobre o qual o tempo e o saber estabelecem um percurso/discurso, um ser histórico 

representativo e simbólico porque contém sentidos figurados, segundos sentidos e sentidos 

metafóricos65. No espaço das representações, o mais importante é a soberania da 

identidade, a denominação mantém-se e permite analisar ou compor as representações mais 

complexas. Ao tomarmos como exemplos, os títulos das obras “A Comédia da Arte”, “La 

Fable de La Fontaine”, “O Sacrifício de Isaac”, “Stabat Mater” ou “O Banquete”, não 

esquecendo que todos os outros seguem esta linha, vemos que eles carregam todo um 

património civilizacional e simbólico fundamental, cedido à representação pictórica, por 

empréstimo. Cada um destes títulos teve a sua história anterior, o seu enquadramento, são 

palavras que carregam um fundo, onde se podem encontrar representadas/figuradas, o seu 

espaço tropológico.66  

    Há todo um depósito e sedimentação do nome, apropriados por Jorge Pinheiro, para em 

torno da função verbal, dar títulos provocatórios às pinturas. O poder da palavra, o poder 

ser do nome ou da expressão ser é poder, é uma visão existencial do artista que nomeia a 

substância com substantivos. Todos os títulos das pinturas de Jorge Pinheiro a partir de 

“Porquê?” são compostos por substantivos, à excepção de “Era uma vez uma Princesa” que 

contém o verbo, mas este título não deve ser visto em forma de proposição, mas de 

expressão, pelo que ficamos reduzidos aos restantes, todos eles títulos demonstrativos, 

construídos com palavras que nomeiam.  

    No sentido de “Porquê?”, a causa, motivo ou razão a que o autor nos quer levar é 

experimentarmos reescrever as mensagens, reestruturando os códigos, através da 

                                                
64 FOUCAULT, Michel – As palavras e as coisas. Ob. cit.,  p. 171. 
65 Ibidem, p. 157. 
66 Ibidem, p. 168. 



 39 

experiência herdada enquanto cultura que torna os sistemas reconhecíveis e predicáveis, 

em modelos.67 

 

 

 

2. EM NOME DO LÓGOS 

 

     Falar da reflexão do pintor, na década de noventa, sobre questões como o Absoluto, o 

Nada e o Sublime é esquecer a reflexão em torno da questão da validade do discurso 

pictórico na era dos media, sobretudo do conceito da tradicional pintura, entendida como 

pintura de cavalete, o quadro de grandes dimensões, objecto de culto desde o 

Renascimento e perpetuado pelos museus, como memória histórica e cultural do Ocidente. 

Há um reconhecimento geral de crise na pintura e na arte em geral com a democratização 

da arte numa sociedade, dominada pelo capitalismo industrial que também dá sinais de 

crise. A crise é visível até nas identidades dos títulos, pois nomear/representar não tem 

necessariamente que determinar uma existência objectiva. A estética do nome próprio 

predicado ergue-se sobre si própria, para se ver a sua forma ser atingida como um raio. 

    Não devemos esquecer-nos que a dimensão temporal é determinante na aparente morte 

da pintura, pois depende da espacial. É o Ocidente que vive este sintoma de crise, a morte 

é dada localizada e não é um dado genérico mas antes, um esgotamento do modelo. Em 

simultâneo, a sociedade ocidental dominada pelo capitalismo industrial, também ela dá 

sinais de estar em crise, padece igualmente do seu modelo de sociedade.      

    Debrucemo-nos sobre a obra “Porquê?”, com a pergunta em causa, a interrogativa com a 

identidade ausente e à exposição Retórica do Indizível. Os nomes e sobrenomes são as 

mais simples e universais marcas de identidade e a obra não a possui. A anomalia 

semântica de Retórica do Indizível é assumida deliberadamente pelo autor como 

provocatória, permitindo estabelecer um conflito ou abalo na combinatória retórica e 

indizível, uma agramaticalidade ou reacção à norma estabelecida do sentido lógico. 

                                                
67 ECO, Umberto – As formas do conteúdo. Ob. cit., p. 128. 
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Estamos perante uma das características dos títulos que vamos encontrar nas obras 

seguintes, a contradição dos termos, o absurdo do seu sentido, considerando que este 

sentido dos contrários ou opostos continua a fazer sentido. As palavras, retórica e indizível 

só são contraditórias no sentir comum porque é pouco provável acontecer. Com esta obra, 

opera-se a mudança, Jorge Pinheiro questiona a razão do Ser e de Ser do acto criador e 

como consequência, as formas e os conteúdos que determinam os fenómenos estéticos, em 

suma, com já vimos anteriormente, coloca em causa os seus modelos. Disse um dia, nos 

anos noventa que o Ensaio de Camus sobre o Absurdo, O Mito de Sísifo, era a obra sempre 

presente na sua mesa-de-cabeceira, aquela que o acompanhava nos bons e maus momentos 

e é nela que lemos: “Acontece que os cenários desabam…só um dia o «porquê» se 

levanta…o movimento da consciência. Acorda-o e provoca a sequência (…) o acordar é 

definitivo (…) a simples «preocupação» está na origem de tudo.”68 No pós modernismo, o 

sujeito mais do que perguntar tem o dever de dar resposta, sujeita-se ao dever ético e moral 

da sociedade. 

    Nos primeiros anos, os críticos sentem dificuldades no entendimento da nova figuração 

de Jorge Pinheiro. Como poderiam os teóricos falar de uma obra, se esta lhes roubou a 

teoria, era como fazer crítica sem objecto, quando este já se apresenta como crítico de si 

próprio. Este é o terreno, em que a partir do início dos anos noventa Jorge Pinheiro traça o 

seu caminho e à semelhança do fenómeno que se manifesta também na literatura, nunca 

antes se vira surgirem tantas obras a falarem sobre as obras, nunca um modelo esgotado 

fora tão produtivo. Vemos surgirem críticas nos jornais da época que nos dão conta, das 

dificuldades sentidas pelos teóricos que sem dizerem mentiras de “Porquê?” pouco mais 

nos dão do que os títulos: Interrogações na Arte Contemporânea, ou Desenho, pintura, 

silêncio, afiguram-se como textos críticos espoliados da sua matéria prima. O primeiro 

reflecte sobre o conjunto de desenhos e pintura dizendo: “…revelam o que parece ser a 

recuperação da metodologia e do conceito clássicos.”69 Limitada a crítica reduz-se a uma 

descrição da figuração. No segundo artigo, o crítico começa por elogiar a localização 

privilegiada da Casa da Cerca, para em seguida descrever pormenorizadamente a 

                                                
68 CAMUS, Albert – O mito de Sísifo. Lisboa: Editora Livros do Brasil, 2005. p. 23.  
69 PINHARANDA, João – Interrogações na arte contemporânea. Público. (18 Mar. 1994) 
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montagem da exposição e aflorando a questão do método, termina a crítica colocando uma 

série de perguntas sem resposta.70  

 

A  B 

 

Figura 10 A  –  Público. (18 Mar. 1994); B – Expresso: Cartaz. (Abr. 1994)   

 

    E porque nem só os teóricos fazem reflexão crítica, o texto de Rocha de Sousa manifesta 

já o reconhecimento profundo do sentido da obra do mestre, da causa e do problema do 

método. Mas é ainda uma voz isolada.71 

     

 

 

Figura 11 – JL. (27 Abr. 1994)  

 

    Anos depois, Óscar Faria escreve sobre a exposição Eternidade Agora e outra vez as 

palavras Eternidade e Agora aparecem ligadas pelo absurdo. O artigo remete também para 

                                                
70 “Que comunica a pintura?... feita de olhares que se cruzam sem se verem? … e assume-se como enigma, 
como lugar da interrogação que cabe no seu título.” PORFÍRIO, José Luís – Desenho, pintura, silêncio. Ob. 
cit.    
71 “Esta exposição reveste-se da maior importância no âmbito das actividades artísticas em curso, ou seja: 
ao questionar a razão de ser do acto criador, e por consequência as formas e os conteúdos que por ele 
determinam os fenómenos estéticos, questiona as problemáticas diversas da arte actual…” Rocha de – 
Retórica do Indizível. JL. (27 Abr. 1994) 
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a Retórica do Indizível: “O termo indizível é por vezes utilizado para caracterizar a sua 

pintura. Esse conceito aproxima-se do de sublime ou tem outras conotações?   

[JP]: O título da exposição «Retórica do Indizível» (1993) é quase provocatório, porque há 

uma contradição entre a retórica e o indizível. Toda a obra de arte, quer seja pintura, 

quer seja a música, aquilo que tem de mais importante é indizível (…) contudo toda a arte 

que se faz hoje não prescinde da palavra. Toda a arte conceptual não existe sem ela.”72 

    O universo indizível estabelece no humano a necessidade de o fazer falar, fala-se dele e 

tenta-se encontrar uma ordem para tudo e quem o faz falar somos nós, a falar dele, a 

descrevê-lo com as nossas representações e nele descobrimos a contradição, a antinomia, a 

angústia e as fragilidades de todos os sistemas representativos, como o da própria 

linguagem. O mundo só seria absurdo se tivesse um sentido que não fosse o nosso. 

    Facilmente as obras de 90 se ligam entre si, a figuração em poses teatrais, aparece 

colocada em cenários de comédia e não é também verdade que o homem se define tão bem 

através das suas comédias como através dos seus impulsos sinceros? Assim é. O 

pensamento de um homem é antes de mais a sua nostalgia. Para o homem afastado do 

eterno, toda a existência não passa de uma imitação desmedida sob a máscara do paradoxo. 

A criação artística é a grande imitação, encenada pela mais paradoxal das personagens, o 

seu produtor. A obra é o seu e o nosso presente, a única possibilidade de manter a 

consciência da aventura. Assinala ao mesmo tempo a morte de uma experiência e a sua 

multiplicação. A perda da eternidade tem o significado de um acréscimo na disponibilidade 

do homem neste mundo, assim o demonstra o texto de autor, no catálogo da exposição 

Retórica do Indizível.73 

    Na imprensa e sobre “O Sono de Eros” lemos: “«O Sono de Eros» é em primeiro lugar, 

o título de um quadro.”74 Não esqueçamos que esta pintura estava acompanhada pelos 36 

estudos preparatórios. Sobre a obra, o autor refere que a escultura helenística que lhe serviu 

                                                
72 FARIA, Óscar – Jorge Pinheiro: Eternidade agora. Ob. cit. 
73 “Ninguém sabe porquê…/ Será o acto de criação a busca do/de um absoluto? /Um absoluto divindade? 
/Entidade autónoma que, existindo por si mesma, seja indizível e prescinda, por isso, da metalinguagem? 
/Mas um absoluto imanente? /porém, talvez a criação arrisque um absoluto transcencental e nos jogue no 
abismo que leva ao sublime, onde o tempo é inquietação, e o espaço infinito lugar do Nada. /E aí, com a 
consciência de «estar-no-mundo», contemplamos, solitários, a nossa finitude. /Mas ninguém sabe porquê.” 
PINHEIRO, Jorge – Retórica do Indizível: Texto de autor. Carcavelos, 2 Abril 1993.  
74 OLIVEIRA, Luísa Soares – Pintura sobre o Tempo que passa. Público. (28 Nov. 1997) 
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de modelo é “Eros Adormecido” e que a partir deste título criou outro semelhante mas com 

significado oposto.75  

       Carlos Vidal entrevistou o pintor em 1995, para a revista Artes e Leilões e sobre os 

títulos das obras “Porquê?” e “Solus Ipse” encontra duas formas de entendimento, a 

primeira a residir nas problemáticas do absoluto, o nada e o sublime e a segunda, mais 

literal relacionada com a famosa morte da pintura.76  

    A consciência e a revolta da condição humana e da arte podem ser produtivas, levando o 

criador produtor a esgotar tudo e a esgotar-se numa tensão extrema de produtividade, 

improdutiva para o mercado da arte (desenhos preparatórios) que mantém, por esforço 

solitário no dia-a-dia, desafiando tudo e todos, para não cair na sua própria armadilha. Luta 

contra o tempo sem amanhã. “Para fazer uma exposição, era necessário esperarmos 

vários anos”77, conta-nos António Bacalhau. A encenação da ideia e da obra com as 

figuras representadas em pose e em palco são uma teatralização para questionarmos a 

representação.      

                                                
75 ”Por exemplo, «O Sono de Eros» (1997) pode ser lido de duas maneiras. O título dado à escultura 
helenística que me serviu de modelo é «Eros Adormecido». Mas o menino tanto pode estar adormecido como 
estar morto. O que sonha ele? Sonha que o estão a cobrir ou não «vemos» o seu sonho? E não se cobre tanto 
um menino adormecido como um menino morto? A figura feminina estará a cobri-lo porque está a 
adormecê-lo ou estará a estender um sudário que irá embrulhar o seu corpo? E no plano meramente formal 
há duas linguagens aqui citadas, com as quais componho o quadro e que, historicamente, se opuseram: o 
romantismo no, digamos, cenário do quadro e o neoclassicismo no tratamento das figuras e na apropriação 
de alguns elementos iconográficos. Do rococó, furtei a aljava com as setas. Em matéria de opostos, é 
misturar o azeite e a água. E, neste caso, nem estava a fazer humor com tal mistura.” FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN –  Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 20 
76 “Sobre a idealização gostaria de desenvolver duas ordens de interpretação tanto para esse quadro 
[“Porquê?”] como para o mais recente «Solus Ipse». (…) Primeiro e como explicou, tal «porquê» refere-se à 
razão por que necessitamos de buscar ou de nos interrogarmos, em arte e como móbil da arte, sobre o 
absoluto, o nada e o sublime. Isto é, porque é que a arte sempre se colocou, ao longo da sua história, desde 
o classicismo até à abstracção mais radical e fenomenológica do séc. XX, em caminhos paralelos a esse tipo 
de valores? 
Em segundo lugar uma outra forma de eu interpretar o seu «Porquê?» ou «Solus Ipse», é, digamos assim, 
mais literal. Aqui, «porquê» referir-se-ia a uma sua busca, de novo solitária e, por vezes, angustiada de 
encontrar as razões da morte da pintura – porque é que a arte morreu ou poderá vir a desaparecer enquanto 
arte, saber autonomizado, tradição transmissível e insuperável?..” VIDAL, Carlos – Resistência Social ou 
Necessidade Interior. In Artes e Leilões Lisboa. Nº 35 (Dez. 1995) p. 65. 
77 Excerto da Entrevista que nos foi concedida por António Bacalhau. 
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     Pinharanda interpreta o “Sono de Eros”: “Trata-se porventura de encenar o 

adormecimento ou a morte de Eros (…) Já em «A Fábula de La Fontaine» vimos como o 

título era muito ambíguo, ou tinha muitos sentidos.”78 

    A tela “O Sono de Eros” marca o fim das exposições, apresentadas com todos os estudos 

preparatórios que antecederam a pintura. Se o sono pode ser entendido como metáfora da 

morte, “O Sono de Eros” seria a metáfora da morte da pintura, interpretação mais que 

provável da obra e do pensamento do artista, face ao estado da arte do momento. A 

aproximação do final do milénio também se prestou a reavivar os mitos de todos os fins. O 

“Sono de Eros” pode ser a obra de arte pensada como filho. A arte requer filiação e é 

pensada a partir da Erológica. A ideia de uma obra de arte é a de uma certa criança que é 

testemunha e dá testemunho de um outro originário. Para que haja obra de arte é preciso 

haver testemunha e deixar testemunho. Joga-se em mitos. O artista denuncia os reinos 

ilusórios e permanece ser inconformado. O absurdo dos títulos das exposições é muito 

mais insensato do que insignificante.   

    A utilização de métodos clássicos de composição e representação, as citações e 

referências à História de Arte Clássica e Romântica e a aparente recusa em aceitar o 

momento presente, questionam o modelo artístico da contemporaneidade, as produções 

instantâneas e manifestam ainda um academismo como forma de resistência. 

 

    A    B 

 

Figura 12 A – O Independente. (19 Dez. 1997); B – Público. (28 Nov. 1997)  

     

                                                
78 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 20. 
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    Não nos podemos esquecer, em relação aos sentidos da imagem e da palavra que Jorge 

Pinheiro investigou durante um longo período a semiótica da pintura que está muito ligada 

à reflexão em torno da palavra. Com o retorno às formas de representação e composição 

reconhecidas e valorizadas, o pintor apropria-se dos modelos estéticos, para transmissão da 

mensagem. Palavras e imagens são apelos humorísticos do pessimismo do artista, face à 

incapacidade de renovação estética na pintura. O que as imagens nos dizem é também, o 

que é dito pela obra fora de si e do seu tempo, pela nostalgia das imagens.  

    A pintura de cavalete é sem dúvida, assumida pelo pintor como forma determinante, 

para produzir uma exploração da arquitectura de mitos e os fragmentos históricos são o 

material de que se serve, para criar uma fábula que é levada a sério, durante uma década. 

No entanto, ao longo da carreira artística e não só nestas duas últimas décadas, pelo 

discurso visual do pintor perpassa a Palavra: vista, falada, sentida, calada, citada, escrita 

ou afirmada. Os críticos também viram na obra do autor a ligação da imagem à palavra. 

Várias produções das fases abstractas continham já pelos títulos, mensagens verbais e 

figurativas. 

    É consciente que o artista questiona o momento e o estado da arte. Do que se vai 

produzindo e mostrando em termos artísticos, percebe que o homem já não desempenha 

activamente o papel de herói da sua própria aventura étnica, limita-se a observar e 

reproduzir o jogo de alguns representantes convencionais. Para satisfazer a sua necessidade 

natural de integração, o artista deixa-se ou quer-se contaminar e assimilar, para aceitação 

do mercado de arte. Mas o criador é homem e nesta condição histórica é também criador 

da memória social. Para que se dê o progresso é necessário que apareça um indivíduo que 

inove, que quebre o circuito estabelecido, se não os símbolos de identificação tendem a 

tornar-se instrumentos intermutáveis, inquestionáveis. Nesta linha de pensamento, Jorge 

Pinheiro inicia o seu percurso auto reflexivo questionando o estado da pintura com pintura. 

Pelo fazer, coloca os valores estéticos da pintura em causa. Durante toda uma década e 

mais ainda, julgará os modelos estéticos de composição e representação. A valorização do 

objecto de arte como objecto ontológico faz-se pelo modelo da sociedade, valorizando a 

fundamentação racional, tendência cada vez mais acentuada no mundo actual, a da 

racionalidade que de alguma forma desmaterializa o objecto e corporiza a razão. 
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     Em 1998 produz “ A Comédia da Arte”, ironiza pela pintura o estado da Pintura. Na 

figuração desta tela estão representados uma figura feminina, citação de um bronze 

helenístico, de olhos e boca vendados dançando sobre um palco e o homem, também ele 

sobre o palco, permanece sentado observando ou contemplando a cena, da qual também 

faz parte. Pelo título é introduzida a comédia, peça teatral em que se põe em acção, de um 

modo jocoso, os costumes e os factos da vida social. A citação enunciada tem por função o 

estímulo da reprodução cénica. O autor dá-nos a ver pelo título como nas peças teatrais, os 

acontecimentos da pintura, há uma tentativa de modelar o leitor/observador, organizando o 

discurso em torno de quem vê, implicando-o na representação/encenação. Cada pintura dá 

continuidade substancial à anterior, a obra de arte passa a ser vista, ela própria como mais 

um elemento simbólico, sendo este a metáfora da arte. Pinharanda tece considerações sobre 

“A Comédia da Arte”: “O julgamento talvez venha do espectador que, ao ler o título, 

desvenda o jogo de sentidos desejado pelo artista.”79   

     

 

 

Figura 13 – “A Comédia da Arte”, 1998 óleo s/tela 130 x 195 cm  

     

    O autor serve-se do título como valor de estímulo. O enunciado funciona como uma 

substância sensível, para o leitor modelado que é simultaneamente o veículo que transporta 

a representação. A mensagem verbal é utilizada para manipulação do discurso 

figurado/representado e vice-versa. Há um chamamento do espectador para aquilo que ele 

vê ou não vê. 

                                                
79 PINHARANDA, João Lima – Jorge Pinheiro. Porto: Edições Asa, 2002. p. 175. 
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     Na viragem do século, são produzidas duas telas de pequenas dimensões com os títulos 

“A Cabeça do Almada” e “A Cabeça do Picasso”.  

 

A    B 

 

Figura 14A – “A Cabeça do Picasso” 1999-2001; B – “A Cabeça do Almada” 1999. 
 

    

    São do ponto de vista figurativo, as primeiras telas de retrato, cujos retratados estão 

identificados pela identidade pessoal, da sua aparência formal. A representação de cabeças 

e cabeças apresentadas em salvas, acompanha a figuração de Jorge Pinheiro desde a década 

de 60 e remete inevitavelmente para a temática religiosa, ligada ao fim trágico do Apóstolo 

S. João Baptista. Facilmente identificados, os dois representados são tratados com ironia, a 

cabeça de Picasso colocada sobre o plano horizontal, não é elevada de forma alguma, 

permanece em atitude séria enquanto o Almada se vai nas nuvens rindo, mas a sua cabeça 

depositada na salva olha-nos de soslaio. Ambas as personalidades foram retiradas da 

História da Arte como ídolos venerados, convocados para serem objecto de manifesto do 

artista. É com estas duas telas que o modelo clássico da figuração é abandonado como 

estilismo. A cabeça que encima e coroa o corpo humano é nestas telas, literalmente 

enunciada em sentido figurado, de poder, mais um elemento simbólico assinalando a razão 

ou por oposição, a falta dela e os pintores retratados na pintura são os grandes senhores da 

pintura nacional e mundial, referências veneradas da História da Pintura e modelos a 

seguir, quando do que se trata é ainda, do estado da arte.  

    “La Fable de La Fontaine”, de 2000, joga com o título e com os elementos figurativos 

representados: Numa só tela são representados sob a forma de ícones a Arte e as 

Emergentes Artes do Espectáculo na figura do Cinema, a Religião e a Ciência, todas as 

grandes referências da cultura do Ocidente. O título em francês é ambíguo porque 
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estabelece na tradução, a aproximação da palavra Fontaine ao urinol de Duchamp 

representado, mas pela associação de palavras Fable e La Fontaine a Jean de La Fontaine, 

o autor das populares fábulas que no final de cada história, nos dá a moral da história. É a 

identidade da pintura a fazer um cruzamento com a identidade histórica e cultural da 

sociedade. Os códigos contaminam-se e mais uma vez estamos a reportarmo-nos mais aos 

códigos do que aos significados.  

    Os recortes históricos citados na “Fable de La Fontaine” narram acontecimentos e 

fazem parte das mitologias que exprimem uma visão do homem e do mundo. Referente ao 

título reflexivo desta pintura, Jorge Pinheiro afirma: “…Para já em termos do discurso, há 

o título, que é extremamente forte, e é condicionante da leitura de todo o quadro. Tudo 

começa aí:”80  

    Em 2003, Jorge Pinheiro realiza com o escultor Rui Sanches a exposição Diálogo, no 

Centro Cultural de Cascais. Os painéis colocados à entrada da exposição mostram-nos já 

no séc. XXI, qual foi o motivo temático das obras do mestre, realizadas na década anterior: 

“Tanto Jorge Pinheiro como Rui Sanches reflectem sobre a morte e sobre a 

representação. Morte física do Homem e morte metafórica da Arte, morte dos modelos e 

das referências civilizacionais…”81  

 

      

 

Figura 15 – Expo Diálogo Pinheiro/Sanches 004 e 005, Cascais. (18 Abr. 2003)  

                                                
80 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 18. 
81 Expo Diálogo Pinheiro/Sanches 0004 e 0005, Cascais: Centro Cultural de Cascais. (18 Abr. 2003) 
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    As telas “O Sacrifício de Isaac”, de 2002 e “Stabat Mater”, de 2006 contêm pelos 

títulos, evocações religiosas poderosas. Ambos os quadros dão conta do conflito armado no 

Médio Oriente. A guerra representa-se ainda nas três telas “O Jogo da Macaca”, de 2004. 

Em jogo estão os jogos de interesse dos cenários de guerra, onde jogar é ser um outro. Os 

jogos sob as suas inumeráveis formas, são sistemas de signos mais ou menos 

convencionados, em que o emissor/jogador constitui ele mesmo um signo. O protagonista 

das três telas é Charlot, figura vinda da película cinematográfica e uma vítima do mundo 

moderno, mas que faz rir pela sátira social, ele é a caricatura e a crítica social e 

representado em tela como ícone transporta a sua identidade para transferência de sentidos, 

desejados pelo autor. Também o cinema mudo à falta de poder reproduzir a voz, transfere a 

significação para os gestos, a mímica e o vestuário; para aquilo que chamamos a 

caracterização. Rocha de Sousa escreve sobre as telas: “A arte continua misteriosa, 

problematizada de enigmas, incluindo aqueles que vimos nestas obras de protesto, seladas 

simbolicamente por um personagem que faz rir…”82 

 

 

 

Figura 16 – JL. (8-21 Dez. 2004)      

 

    Estas telas remetem para o dever de dar resposta a que o sujeito está obrigado na 

contemporaneidade. Num teatro de crueldade, trava-se um combate semântico para a 

produção de sentido da obra que é a condição de verdade do discurso histórico. A guerra 

                                                
82 SOUSA, Rocha de – Jorge Pinheiro: O Jogo da macaca. JL. (8-21 Dez. 2004)   
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de forças na estrutura do sentido, formulado em caleidoscópio, dá-nos a ver uma pintura do 

final do século e início do seguinte como um ofício em vias de extinção, pelo facto de 

serem cada vez mais raros os pintores que saibam do seu ofício devidamente. Num tempo 

marcado por um interminável inventário de desaparecimentos e de fins, a pintura feita com 

nostalgia, sente a perda/falta de modelos organizadores de sentido totalitários.  

 

 

 

         

2. EM NOME DOS MODELOS DE VISIBILIDADE 

 

    Quando o sujeito que julga se encontra determinado por uma série de motivações que 

são responsáveis pelo seu juízo crítico e reflexivo, a obra não pode ficar indiferente. Nas 

telas do período em estudo, realçamos aquelas, em que a palavra que dá título à obra é 

doutro modo inscrita na pintura, gravada/pintada/escrita, em suma visível; assim são todos 

os desenhos de «Anamnese» com o nome gravado na arquitectura e ainda as pinturas 

“Solus Ipse”, “La Fable de La Fontaine”, “Tempus Fugit” ou “O Sacrifício de Isaac”. 

 

A B  C 

 

Figura 17 
 – Imagens manipuladas de «Anamnese»: A  – “Logos”; B – “Eros”; C – “Anamnesis” 

 

    O título, mais ainda do que forma de representação é a manifestação do seu registo 

escrito, uma forma de identidade que expõe o seu estatuto como valor simbólico, uma 

presença inscrita que se quer gravada, memorizada e visível. A obra de pintura incorpora 

as contradições da cultura ocidental, acerca das prioridades do legível sobre o visível, os 
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elementos da antinomia que não são senão formas opostas de experiência, em que uma 

delas se considera mais elevada do que a outra.83 E a obra vê-se mais exposta, ao expor os 

seus modelos de visibilidade.  

    Ao elaborarmos uma listagem significativa dos títulos dados por Jorge Pinheiro às obras 

abstractas e figurativas, nas quais figuram nomes próprios, descobrimos identidades 

nomeadas ao longo dos quase 50 anos de carreira artística e não são poucos os 

encontrados, contendo uma homenagem explícita às personalidades históricas que fazem 

parte do património cultural do mundo ocidental com predominância para a Grécia 

Clássica. A última grande produção conhecida, de título “O Banquete”, cita ou res(suscita) 

a obra de Platão, remetendo para o passado glorioso de uma época da História da Arte que 

também lhe é querida. A pintura é feita de aproximações aos modelos e regressos 

desejados ao academismo. A palavra escrita enquanto termo significativo/representativo 

prevalece sobre a imagem. É o registo verbal de uma forma de identidade citada que marca 

a sua presença estatutária na obra. 

    Na longa carreira artística, em fases figurativas e abstractas, o mestre serviu-se da 

palavra para encaminhar o olhar. Com carácter por vezes irónico, outras vezes alegórico ou 

metafórico, introduz no objecto artístico a identidade do objecto histórico, referindo ou 

apresentando elementos iconográficos reconhecidos. A pintura de cavalete é uma forma de 

resistência e a palavra dada, substantivada, quantas vezes escrita e colocada em causa, 

também se vê exposta com humor.  

    O Retorno pode ser entendido como uma crítica que a pintura expressa, a manifestação 

da reflexão crítica do pintor face ao pós modernismo na arte e na sociedade, mas não só. Se 

entendermos o pós modernismo como aceitação do retorno a formas de expressão 

preexistentes, também o pintor nele se insere e diz-nos do seu tempo contaminado e à 

deriva, ao apropriar-se dos modelos estéticos da arte, sobretudo barroca e neoclássica, para 

as telas da década de noventa e das grandes referências históricas do séc. XX, para as telas 

do séc. XXI. Aposta em mitos, manipulando a citação verbal com carga simbólica 

acentuada, como mais um modelo questionado. A palavra mina a figuração, onde 

questionar os modelos é quase uma forma de exorcismo. 

                                                
83 KRAUSS, Rosalind – La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Ob. cit., p. 108. 
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3º CAPÍTULO 

 

 

A REPRESENTAÇÃO EM FORMAS DE REITERAÇÃO 

 

    Nas vanguardas, a entidade original permitia estabelecer uma distinção absoluta entre o 

presente experimentado de novo e um passado carregado de tradição.84 Dar explicações 

sobre um tipo de arte que desconstrói o seu próprio conteúdo, desaloja os seus 

fundamentos e coloca em causa os seus modelos, equivale a romper com as convenções 

seculares das noções de origem e originalidade da obra. O efeito de originalidade é 

quebrado com a apropriação e citação dos recortes figurativos, arrancados à Pintura, 

Fotografia, Cinema ou Fotojornalismo que colocam problemas convencionais como a 

reprodutibilidade, originalidade e autenticidade do objecto de arte. 

    Os duplos indiciados são recolhidos e acumulados por Jorge Pinheiro numa fórmula 

conceptualmente repensada e plasticamente politizada, uma aventura pedagógica, para 

repensar a obra de arte e o seu estatuto de singularidade. A compressão do espaço de 

representação é feita com o símbolo da tradição, a pintura de cavalete, abalada depois com 

a introdução de outros espaços discursivos. Wölfflin afirmou: “Na história da pintura, a 

influência de um quadro sobre outro é muito mais eficaz como factor estilístico do que 

qualquer coisa que provenha directamente da observação da natureza.”85  

    Numa economia do suplemento,86 os recortes servem para centrar a atenção e questionar 

a dimensão estética da multiplicidade. O pintor trabalha com múltiplos fragmentos 

figurativos que arrastam consigo o seu fundo espacial, não encontrado na representação. A 

pluralidade dos fragmentos icónicos transforma a pintura em composta, em espaços 

divididos e questiona-a também enquanto obra autografada, obra única, feita por uma só 

mão, a do seu autor.87  

                                                
84 Krauss, Rosalind – La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Ob. cit., p. 203. 
85  Wölfflin, cit. por HAUSER, Arnold – Teorias da Arte. Lisboa: Editorial Presença, 1988. p. 162. 
86 Krauss, Rosalind – La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Ob. cit., p. 105. 
87 Ibidem, p. 203. 
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     A citação é uma forma de luto e aceitação do artista contemporâneo que sabe que não 

pode escapar à consciência histórica nem às referências actuais que são as do passado. A 

pensar, no futuro da arte, Jorge Pinheiro vai fazendo uma arte prospectiva da retrospectiva, 

o primeiro dos lutos é a representação. A obra é o seu múltiplo, o objecto que faz a 

transição entre o artista e o corpo social e nessa condição é primeiro um argumento e 

comentário político, a visão existencialista do mundo.88 A pintura mostra-se convertida em 

signo conectado a um referente que é histórico e ideológico, uma construção retrospectiva 

para assegurar a sua identidade como arte.  

 

 

 

1. AUTORIA – OBRA – GÉNERO 

 

    Mascarada, a pintura de Jorge Pinheiro, do final do século passado e ainda mais a do 

presente, evidencia a necessidade de submeter a uma profunda crítica, as categorias 

estéticas ligadas à autoria, obra e género. Também o conceito de artista, implica algo mais 

que o direito de autoria, há que superar uma série de etapas, para adquirir um estatuto e 

afirmar a sua identidade. A própria palavra artista relaciona-se semanticamente com 

vocação, aprendizagem, formação, ofício. É de forma artificiosa e económica que o pintor 

constrói as telas do séc. XXI, grandes planos sem fundo com a citação do ícone figurado, a 

transportar o espectador para esse suplemento em falta, numa experiência de retrocesso 

que funciona como eco e ao pensarmos no que já foi visto, por um grande público, estamos 

a pensar no simulacro como uma representação. 

    O artista da transição do século quer-se na proximidade dos acontecimentos, presente e 

infiltrado no tecido social, participante activo e crítico da realidade. O político e o 

humanista acompanham o artista na construção do discurso verbal, reflectindo a visão 

existencialista do mundo e as inflexões cínicas da sociedade. 

    Encontram-se obras do autor, pertencentes a períodos anteriores que são claramente 

pinturas de intervenção social e política como a tela “Ao Povo Alentejano”, de 1980 que 

                                                
88 VIDAL, Carlos – Resistência Social ou Necessidade Interior. Ob. cit., p.65. 
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remete para a memória de Catarina Eufémia. A crítica política ao regime ditatorial do 

Estado Novo, liderado por Salazar foi expressa na representação do ditador em “O Corvo”, 

de 1989 e na série «Os Reis», de 1973 e será retomada em “O Banquete” de 2008-09. À 

semelhança da arte em geral, Jorge Pinheiro consome a matéria preexistente, reavivando 

uma fórmula estética do passado. O diverso nasce da soma dos fragmentos que jamais 

farão uma totalidade. Instaura uma aparência da variedade estilística e assume-se como 

estética, uma pintura de múltiplos irreconciliáveis e discursos móveis, abertos e relacionais 

de uma arte, pertencente a um Ocidente materializado que dá sinais de crise.  

    No elogio da fotomontagem, expõe as contradições acerca da prioridade da visão ou da 

representação, da presença ou do signo que são típicas da teoria surrealista.89 A imagem 

citada invade os direitos de autor e exibe a prova documental, de um momento 

determinado, arrastando consigo a condição de exterioridade, do seu fundo espacial 

perdido. O resultado da combinação dos recortes expõe o material já impresso e é exemplo 

de construção en abyme.90 A pintura feita de reiteração e eco gira em torno do seu 

referencial. Reproduzir o material humano cristalizado, é pôr fim à servidão das imagens 

sublimadas, em prisão domiciliária no passado, ido e esgotado. O artista adopta uma 

posição de radicalidade e requalifica a pintura, pois a duplicação obriga a que pensemos no 

original, um alerta, para a vigilância do olhar presente, no objecto pictórico. Ao remeter 

para o material preexistente, a representação do segundo, do que vem depois, só pode 

existir como figura, como imagem, mas ao ser contemplado junto com o original, o duplo 

destrói a singularidade do primeiro.91 Abre o original ao efeito da diferença, obriga a que 

pensemos nele e assinala-o como o primeiro elo da cadeia significante, para reflectirmos 

no mimetismo como exemplo da produção natural de signos, na representação de um 

objecto, já constituído como representação. À semelhança da fotomontagem surrealista, é 

um meio para através da imagem questionarmos o seu significado, sabendo que a 

transformação operada no duplo afecta a forma convencional do primeiro significante.  

    Na pintura de Jorge Pinheiro, os ícones citados são retirados dum campo semântico de 

valorização histórica e por isso são emblemáticos e paradigmáticos, são encontrados como 

                                                
89 Krauss, Rosalind – La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Ob. cit., p. 109. 
90 Ibidem, p. 118. 
91 Ibidem, p.124. 
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um signo do desejo e exibem-se como uma paródia da realidade, convertida em signo; uma 

presença transformada em ausência, em representação, em espaço vazio, em escrita.92 

Nesta formulação o que constitui a fonte de autenticidade da representação da pintura é o 

autor e a obra. As citações figurativas produzem estímulos perceptivos com imagens 

veneráveis que funcionam como ruínas arqueológicas. As mutações de sentido, da 

reunificação dos fragmentos icónicos figurados, jogam com os valores humanos e estéticos 

e com a posição do artista, numa intromissão assumida da herança partidária, ligada ao 

estilismo e ao passado da arte. A manipulação das propriedades qualitativas, do fragmento 

icónico citado, emite juízos de valor e cria novas possibilidades de juízo semiótico.  

 

 

 

2. ECOS, FOCOS, LÓGOS, EROS 

     

“La Fable de La Fontaine”, 2000. Óleo s/ tela, 130 x 162 cm    

  

 

 

Figura 17 – Imagem manipulada de 
 
“La Fable de La Fontaine”,93 2000.  

                                                
92 Krauss, Rosalind – La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Ob. cit., p. 126. 
93 A – “Fontaine”, Duchamp, 1964, réplica do original de 1917; B – “Pietà de Villeneuve-lès-Avignon, 
Enguerrand de Quarton, 1455, 162 x 218 cm, Museu do Louvre; C – Marlene Dietrich em O Anjo Azul, de 
Sternberg, 1930; D – Poster do filme O Anjo Azul, 1930. 
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    Em seguida, veremos como existe um discurso ambivalente nas obras do mestre, 

iniciando a análise, pelas telas mais recentes, a partir do novo milénio. 

    A representação figurativa, do quadro “La Fable de La Fontaine”, de 2000, comporta 

de forma estratificada, várias citações simbólicas, retiradas da História da Arte: o “Urinol” 

de Duchamp, o “Anjo Azul”, personagem cinematográfica, encarnada por Marlene 

Dietrich, no filme Der Blaue Engel, de Josef Von Sternberg, (Alemanha, 1930), a 

“Deposição de Cristo”, do quadro medieval “Pietà de Villeneuve-lès-Avignon”, de 

Enguerrand Quarton, (1455), a fórmula de Einstein, atada ao pé de Cristo e o título “La 

Fable de La Fontaine”, inscrito no pedestal, onde se situam as duas citações, de primeiro 

plano. A partir desta obra, datada do novo milénio, os planos da pintura de Jorge Pinheiro, 

são os grandes planos e planos de proximidade, não se encontram mais de três e todos eles 

muito próximos, os cenários de fundo desaparecem e a crítica, expressa na pintura é 

pedagógica, aproximando o artista do ofício e da sociedade. Este quadro marca a transição 

do século e as citações icónicas nele representadas denotam a posição do autor, cada vez 

mais um crítico atento da sociedade e defensor de um dos seus bens culturais, a pintura; 

citando-a, do apogeu ao declínio, reposiciona depreciativamente os símbolos icónicos e 

com ironia, censura o estado a que chegou. 

    Duchamp, o marco de referência na história da pintura do séc. XX, desencadeou uma 

autêntica revolução no conceito de arte com a introdução do ready made com a célebre 

“Fountain”. O sentido de arte em geral e da pintura, em particular, sofre profundas 

viragens, de representação, dos códigos de figuração e suportes. A identidade da obra e o 

conceito de artista também se vêem abalados. O Anjo Azul, representado por Marlene 

Dietrich, contém em si uma história de decadência, revisitando uma parábola tão antiga 

como a humanidade. A citação do ícone do cinema sentado em cima do urinol, de 

Duchamp e símbolo da nova concepção artística do século XX, conota uma relação de 

deboche, da figura com o objecto comum sacralizado e a deposição do Cristo 

dessacralizado, por trás. A composição, combinando as três citações com escalas variadas, 

contribui para uma libertinagem, da cena decadente e corrupta, da imagem pictórica total. 

O despudor do artista pós moderno que tudo questiona, expõe a mudança do conteúdo 
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pictórico passado/presente, o sagrado e o profano e a inversão dos papéis. O símbolo 

supremo da religiosidade medieval é concebido com o seu esplendor arruinado, pelo pé 

etiquetado de cadáver. Os ícones materiais, sublimados no século XX são formalmente 

corrompidos e arruinados, todos são destronados, na representação. O simbolismo da 

ascensão e queda de Avignon como centro político e espiritual do Cristianismo, pela 

citação retirada da Pietà, estabelece o paralelo com o fim da arte ou ainda mais com a 

identidade da pintura, no conceito de produção e autoria. Não há narrativa contínua, nem 

estabilidade no colapso, dos horizontes temporais. O sentido de interioridade choca com o 

da exterioridade dos elementos figurativos e o título humorístico “La Fable de La 

Fontaine”, recorda-nos a liberdade do artista comediante, em mais uma Comédia dell Arte, 

pejando as citações de diálogos irónicos e humorísticos, para ridicularizar/representar os 

símbolos culturais/pictóricos caducos. A obra construída de citações coloca em causa a sua 

legitimidade e o conceito de originalidade, na identidade da obra, bem como identifica os 

autores primeiros e faz pensar na autoria dos segundos.  

 

 “Dasein – A Andrei Tarkovsky”, 2001. Óleo s/ tela, 130 x 162 cm 

 

 
Figura 18 – Imagem manipulada de “Dasein – A Andrei Tarkovsky” 94, 2001. 

 

                                                
94 A – Paul Fusco, prova fotográfica, 1993. Magnum Photos; B – La Tour, “São José Carpinteiro”, c. 1640-
45; C – La Tour, “A Educação da Virgem”; D – David, “Morte de Marat”, 1793. 
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     Em 1991, a United Colors of Benetton, marca italiana de moda promoveu uma 

campanha publicitária, expondo a fotografia de um doente de SIDA, em fase terminal e 

intitulou a imagem de “Pietà”. A campanha gerou enorme controvérsia nos anos noventa, 

sobretudo pelo estigma social da doença e a foto que serviu de base, foi tirada pela 

fotógrafa Thérèse Frare, incluída na Life Magazine (Nov. 1990) e ganhou o World Press 

Photo Award, em 1991. 

    

 A     B 

 

Figura 19 A – Campanha Publicitária da Benetton; B – Thérèse Frare, 1990. David Kirby 

 

        O anúncio publicitário ganhou vários prémios internacionais. Em 2003, a foto foi 

incluída na Life Magazine Collection - “100 Photos that Changed the World”. 

   O duplo indiciado, representado em “Dasein” é de 1993, do fotógrafo Paul Fusco. 

Mostra-nos David Kirby, figura mediática, já retratada por Frare e pela Benetton. A 

fotografia original, a preto e branco foi feita colorida na Campanha, na película de Fusco 

volta ao preto e branco e às mãos de Jorge Pinheiro, adapta-se à coloração de Georges de 

La Tour. Porque foi grandemente difundida, a imagem é conhecida por muitos e da sua 

expansão advém reconhecimento e valorização, um endeusamento da figura humana, dado 

pela imagem fotográfica e pelo que ela representa. 

     Entre a criança, retratada na campanha da Benetton e a criança pintada na tela de Jorge 

Pinheiro, existe um nexo visual, ambas acompanham o sofrimento humano perante a 

morte. O pintor fornece estímulos para o espectador fazer também ele, experiências de 

Retorno, através dos apelos à memória. Há um sermão evangelizador a retirar do discurso 

pictórico e outros conceitos fundamentais em jogo, como o arquivo fotográfico, usado na 

representação do discurso estético. O recorte fotográfico que serve de base à pintura coloca 
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em causa, não só o conceito emblemático do signo demarcado, como os conceitos 

fundamentais do discurso estético, do artista e da obra.  

 

A   B  C 

 

Figura 20 – Obras de Georges La Tour 95    
 

    Toda a cena de “Dasein” é representada e pintada, reportando-se ao sagrado/religioso 

das figuras místicas de Georges de La Tour, pintor esquecido durante séculos e reabilitado 

já no século XX, pelos cubistas que viram nele um precursor do movimento.96  

    O efeito da luz da vela na modelação dos corpos, nas figuras das cenas bíblicas de La 

Tour é aquela que ilumina a figura de criança na tela de Jorge Pinheiro. A vela, símbolo da 

vigília, tão presente em La Tour é apropriada por Jorge Pinheiro. Ambos os artistas 

exploram nas suas cenas apenas um fragmento do espaço, definindo aí a acção e 

condensando o conteúdo que ela pode transmitir-nos. Com o clima místico e religioso das 

cenas bíblicas de La Tour, aspirando pela fé ao divino, Jorge Pinheiro contrapõe o drama 

humano, demasiado humano e igualmente poderoso. 

 

A     B 

 

Figura 21 A – “Dasein – A Andrei Tarkovsky” (Pormenor); B – David, “Morte de Marat”, 1793 

 

                                                
95 A – “São José Carpinteiro”, c. 1640-45; B – “A Educação da Virgem” (Pormenor); C – “A Vigília de 
Madalena” (Pormenor). 
96 BERGER, John – La Tour e o humanismo. In BERGER, John – Sobre o olhar. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, SA, 2003. p. 101-107. 
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    O título “Dasein – A Andrei Tarkovsky”, incluindo a dedicatória ao cineasta russo é 

mais uma homenagem ao homem que fez história, na História do Cinema, na longa lista de 

personalidades históricas, celebradas nos títulos de Jorge Pinheiro. O segundo maior 

cineasta soviético, depois de Eisenstein, realizou filmes como Andrei Rubliev que mostrava 

uma Rússia dessacralizada. Devido à censura interna de que as suas obras eram alvo, os 

ocidentais e os dissidentes soviéticos apelidaram-no de Mártir Cultural.  

    A representação da cena e o título da pintura remetem igualmente para um dos maiores 

representantes do Neoclassicismo, David e para a pintura “Morte de Marat”, de 1793 com 

a dedicatória inscrita no plinto – à Marat. 

    A “Morte de Marat” é na pintura, o testemunho da filiação política de David e tornou-se 

uma pintura emblemática. Jorge Pinheiro modela a cama como David modelou a banheira, 

ambos representam a última morada dos vivos e prenúncio da morte, o caixão. A obra, ao 

expor a condição humana, encobre/ descobre a condição da obra.  

 

“O Sacrifício de Isaac”, 2002. Óleo s/ tela, 130 x 162 cm  

 

 

 

Figura 22 – Imagem manipulada de “O Sacrifício de Isaac” 97, 2002.  

                                                
97 A – Tom Stoddart, 1988. IPG/London; B – Rodchenko, 1924. Lily Brick, Museum of Modern Art, New 
York. 
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    Com o recorte fotográfico de Lily Brick que deu origem a um muito divulgado cartaz 

publicitário nos anos 20 e uma imagem apropriada do fotojornalismo, dos anos 80, Jorge 

Pinheiro constrói “O Sacrifício de Isaac”. Lily Brick foi das mulheres mais famosas e 

influentes da cultura russa nas três primeiras décadas do século XX. Promovendo uma 

campanha publicitária, a mulher celebrada no Cartaz de Rodchenko, está a gritar/chamar 

“LIVROS”, sensibilizando a população para a alfabetização e encorajando o espectador a 

expandir o seu horizonte, através da leitura.  

    Rodchenko tornar-se-ia num dos expoentes da vanguarda soviética dos anos 30. 

Sobretudo a fotomontagem, mas, também os grandes planos e a perspectiva da imagem em 

profundidade com o fim de obter imagens inovadoras, contribuíram para a difusão do 

Construtivismo e elevaram-no a ícone, uma das figuras mais importantes, no panorama das 

vanguardas artísticas. Trabalhou muito na propaganda, através de cartazes publicitários, 

alguns deles, para divulgação dos filmes do cineasta russo Eisenstein.   

  

A  B 

C  D 

 

Figura 23 A – Rodchenko – Lily Brick, 1924; B – “O Sacrifício de Isaac” (Fragmento); C – Varvara 
Rodchenko, Maquete publicitária, 68 x 86 cm, 1965, cópia sobre o original de 1925 de Rodchenko; D – 
Mikhail Kaufman – Aleksandr  Rodchenko, 1922, prova original em gelatina de sais de prata, 13,1 x 8,6 
cm, Colecção RGALI, Moscovo. 
 

   A pintura “O Sacrifício de Isaac” é feita com fotomontagem, desde o fundo com a 

fotografia que serviu de base do cartaz de Rodchenko, ao primeiro plano com a imagem do 

fotojornalismo. Toda a composição é representada com duplos que simulam um discurso 

humanizado e encobrem o discurso estético que se centra na forma de representação. O 
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grito do apelo, na chamada do feminino, presente no recorte do cartaz de Rodchenko, 

mantém-se apropriado na obra de Jorge Pinheiro, há na pintura uma voz que grita, a 

pintura chama à sua identidade, à originalidade da obra.     

     

A   B   C   D 

 

Figura 24 A – Rodchenko – LEF Magazine. nº 3, 1923, 23,5 x 15,8 cm; B – Rodchenko – Osip Brick. 
1924.Ilustração não publicada para a capa da revista LEF. 23,6 x 18 cm; C – Rodchenko – Kino glaz, de 
Dziga Vertov, 1924. Litografia, 90,8 x 67,9 cm; D – Rodchenko – Pro eto, 1923. Ilustração do poema de 
Vladimir Mayakovsky. Prova fotográfica em gelatina de sais de prata, tinta e guache s/ papel, 24 x 16,5 cm  
 

        Em Dezembro de 1987, a investida palestiniana contra a ocupação israelita nos 

territórios da Faixa de Gaza e Cisjordânia, ficou conhecida como a primeira Intifada e 

custou muitas vítimas, perante a impotência das autoridades israelitas, em chegarem a 

acordo com o chefe da autoridade palestiniana da OLP, Yasser Arafat. A luta desigual, de 

jovens palestinianos arremessando pedras contra tanques israelitas, pelo direito à 

autodeterminação do seu território, recebeu a simpatia do Ocidente. A prova de Tom 

Stoddart, vinda do fotojornalismo é apropriada por Jorge Pinheiro, para construir um 

discurso pictórico composto. O discurso politizado e pedagógico, em forma de chamada de 

atenção, para a identidade de um povo e para o seu direito à autodeterminação, apela 

igualmente, à identidade da obra.  

 

 A   B  C 

 

Figura 25 A – Tom Stoddart/IPG, London, 1987; B – Tom Stoddart/IPG, London, 1987 (Pormenor); C – 
“O Sacrifício de Isaac” (Fragmento)  
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    O título, “O Sacrifício de Isaac” foi um tema religioso largamente tratado na História da 

Pintura Ocidental. O autor representa pelo título, o jogo entre política e religião, numa 

região geográfica assinalada pelo símbolo da sua identidade, o lenço simbólico; revelando 

nele a figura do líder da autoridade palestiniana, Yasser Arafat com o seu reconhecido 

kaffieh. Para o pintor, os títulos assumem-se como formas de identidade.  

   

“Stabat Mater”, 2006. Óleo s/ tela, 162 x 130 cm 

 

 A    B 
                                                                                                                                                                            

Figura 27 A – “Stabat Mater”, 2006; B – Rodchenko – Couraçado Potemkin – Eisenstein, prova 
fotográfica em gelatina de sais de prata.  
 

    Eisenstein foi um cineasta visionário e um dos mais vanguardistas realizadores, da 

História do Cinema, redefiniu muitas das convenções de fazer cinema, especialmente na 

sala de montagem, onde foi um verdadeiro inovador e Rodchenko foi seu colaborador. 

    

A    B    C 

 

Figura 28 A – Rodchenko – Pioner, 1928. Prova fotográfica em gelatina de sais de prata, 12,4 x 12,7 cm; 
B – Kölnische Illustriete Zeitung sobre ilustração de Rodchenko – Novyi Lef nº 9 (1928) p. 30. The Judith 
Rothschild Foundation, New York.; C – Rodchenko – Pionerka, 1930. Prova fotográfica em gelatina de 
sais de prata, 49,6 x 37 cm  
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    O Couraçado Potemkin, de 1925 é um dos “cartazes” mais propagandistas do regime 

comunista soviético, produzido por Rodchenko. Eisenstein foi um dos rostos mais visíveis 

das teorias soviéticas da montagem e defendia que o impacto de um filme estava, não no 

desenrolar das imagens mas, na sua justaposição como forma de “manipular” os 

espectadores.       

    A obra representa os efeitos colaterais, de mais um conflito político, a invasão do Iraque 

pelas tropas americanas. A “fotomontagem” é representada recorrendo outra vez à 

fotografia de Rodchenko, mas agora, a citação reporta-se ao filme Couraçado Potemkin, 

do realizador Eisenstein. A figura feminina é tratada, pelo processo que Rodchenko dava 

às suas fotografias, as perspectivas abruptas de cima para baixo e vice-versa. Mais uma 

vez, os duplos produzem estímulos em forma de ecos aos nomes, às obras, aos autores.   

    O título “Stabat Mater” corresponde às duas primeiras palavras do Hino Mariano, a 

partir de um poema medieval que descreve a dor da Virgem Maria, ao perder o seu único 

filho, Jesus Cristo. A representação da mãe e do soldado americano morto, no conflito do 

Iraque, explícito na fotografia de retrato que a figura feminina carrega com o lençol 

branco, a servir de mortalha ao cadáver do filho e destroçada pela dor, é ela própria a 

representação do destroço, e vem lembrar que a perda de um filho é igual para qualquer 

mãe, em qualquer parte do mundo. A composição pictórica é concebida, em plano central. 

Justapostas, as ruínas humanas escondem/descobrem as pictóricas.  

 

“A Cabeça do Almada”, 1999. Óleo s/ tela, 38 x 46 cm 

 

A  B 

 

Figura 29 A – “A Cabeça do Almada”, 1999; B – Almada Negreiros, por Vitoriano Braga/AFL – CPF  
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    Trocista e desafiador é o rosto que se pode dar, do Almada ao tempo da ofensiva 

modernista. Aos 22 anos «Almada», como passa a ser conhecido, torna-se em Lisboa, a 

mais famosa figura do grupo modernista, não só por ter enfrentado com irreverência a 

cultura estabelecida mas também, pelo seu comportamento exibicionista, a sua forma de 

exteriorizar a oposição aos valores dominantes. A originalidade de Almada agita a 

mentalidade artística portuguesa. É alguém que ousa contestar a cultura instituída e criticar 

a sociedade e o país. Com Almada a simbolizar o início do modernismo, Jorge Pinheiro 

representa-o com o mesmo propósito, mas agora, ele é o símbolo do fim, do modernismo 

acabado, por isso se vai nas nuvens do seu contemporâneo Magritte. 

 

       

 

  

   

Figura 30 – Obras de Magritte  

 

    O surrealista Magritte ousou provocar o pensamento crítico. O seu trabalho é complexo 

e obriga ao raciocínio, à interpretação e ao estudo. O céu é uma marca da representação e 

símbolo pictórico do autor, na identidade das obras. 

    A “Cabeça do Almada” é representada na linha de outras representações de cabeças, 

mesmo quando o autor não pinta retratos. Habituámo-nos a ver na pintura de Jorge 

Pinheiro, as cabeças autónomas e as bandejas com ou sem cabeças. Compor com os 

elementos citados, é já visível em “El-Rei III – A Cabeça de El-Rei”, de 1973, “O Bispo”, 

1981 ou “Soror Salomé”, de 1990. A representação de “Cabeça do Almada” remete ainda, 

para a iconografia de S. João Baptista, evocada em várias obras, ao longo da carreira. Em 

1990, representa assumidamente o destino trágico do santo.  
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A 

                                 B   C 

 

Figura 31 A – “El-Rei III – A Cabeça de El-Rei”, 1973 óleo s/ tela; B – “O Bispo”, 1981 óleo s/ tela; C – 
Público. (24 Jun. 1990)  

 

    É na identidade do Almada enquanto autor que reside a mensagem visual, da “Cabeça 

do Almada” como o são as nuvens de Magritte, o símbolo pictórico do autor, na identidade 

das obras.  

 

“A Cabeça do Picasso”, 1999/2001. Óleo s/ tela, 38 x 46 cm    

 

 

 

Figura 32 –  “A Cabeça do Picasso”, 1999/2001.  

 

    As duas pequenas telas de retrato, “A Cabeça do Almada” e “A Cabeça do Picasso” 

remetem os reconhecidos pintores, do retrato para a obra e desta, para os conceitos de 

Originalidade e Autoria.  
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    Jorge Pinheiro representa a cabeça do Picasso evocando a História, na identificação do 

pintor. Picasso, o Autor, o grande Mestre ia buscar a inspiração na História da Arte, 

inovando a partir da tradição. Nos últimos vinte anos da sua vida, parafraseou os grandes 

mestres, adoptando a pintura como modelo. As variações às obras dos mestres do passado 

são múltiplas, por cada obra como tema ou modelo, Picasso produz em profusão umas 

cem. O nome Picasso ligou profundamente a pessoa ao artista e às obras. A partir do 

momento, em que a obras de Picasso foram colocadas lado a lado com as pinturas de 

David, Goya e Velásquez, o optimismo do pós guerra convenceu as pessoas de que tudo o 

que é novo, vindo de Picasso ou com o toque de Picasso, superaria o antigo. A 

originalidade e identidade da obra em nome de Picasso, é a obra vista em nome do Autor. 

     

A  B 

 

Figura 34 A – “As Meninas”, Velásquez, 1656; B – “As Meninas”, versão Picasso, 1957 
     

    Jorge Pinheiro, adornando o retratado, da tela “A Cabeça do Picasso” com a gola 

palaciana, reporta-o a Velásquez, o pintor do rei que reclamou o estatuto do artista, 

segundo as más línguas «o pintor de cabeças» e do quadro ícone “As Meninas”, tão 

trabalhado por Picasso, em 1957. Fez 58 versões do quadro. Jorge Pinheiro com “A 

Cabeça do Picasso” quer que o espectador reescreva a mensagem, a partir dos ecos 

produzidos pela identidade do artista retratado, em nome de Picasso. A Cabeça do Picasso 

funciona como foco e ornada com a gola palaciana, o elemento da indumentária usada, 

pela nobreza espanhola, à época de Velásquez ecoa o nome de outro grande pintor que 

valorizou o conceito de Autor.  

    Jorge Pinheiro com a tela “El-Rei V, El-Rei olhando um quadro do pintor Jorge Pinheiro 

– O da Metalinguagem”, de 1973, da série «Os Reis», já fizera uma primeira aproximação 

a Velásquez e ao quadro “As Meninas”, através das formas pictóricas representadas, do 

quadro dentro do quadro e da valorização do estatuto do artista com a assinatura, inscrita 
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por três vezes na pintura. Jorge Pinheiro evoca os nomes de Picasso e Velásquez para os 

conceitos de originalidade, autor e identidade da obra. 

 

A    B 

 

Figura 35 A –  “As Meninas”, Velásquez, 1656; B – “El-Rei V, El-Rei olhando um quadro do pintor Jorge 
Pinheiro – O da Metalinguagem”, 1973. 
     

        Em cada elemento citado ou conotado, há já, pela escolha uma lição estética e um 

acto político, cujo significado ideológico não reside nesse elemento mas, na maneira como 

ele é objecto de apropriação e articulação, na nova condição significante. As tonalidades 

do azul, envolvente da cabeça evocativa de Picasso, remetem para a fase azul da obra do 

pintor que teve início com a tela “Enterro de Casagemas”, de 1901. É no contexto 

relacional de significantes codificados e labirínticos que Jorge Pinheiro insere a sua 

“Cabeça de Picasso”. A representação da cabeça é uma cabeça por terra ou ergue-se 

directamente do solo.     

     A célebre frase de Picasso, “A arte é uma mentira que nos faz compreender a 

verdade”98, é apreciada e citada pelo mestre, em várias ocasiões. A cabeça de Picasso é 

uma representação frágil da poderosa cabeça-símbolo do retratado, não correspondente 

com os poderosos olhos negros que nos recordam o filme Le Mistère Picasso, realizado 

por Clouzot, em 1955, para desvendar o processo criativo do autor. Enquanto o realizador 

dialoga com Picasso e o vai pressionando com o tempo, os olhos do artista são focados em 

close-up por várias vezes, esse olhar penetrante, a que José Augusto França intitulou “Los 

tremendos ojos fijos como clavos de acero”.99   

                                                
98 LOBO, Paula – Entre as figuras e as abstracções. DN. (28 Fev. 2002)  
99 FRANÇA, José Augusto – Picasso, 1966 «Los tremendos ojos fijos como clavos de acero». Colóquio. 
Lisboa: F.C.G. nº 42 (Fev. 1967) nº 1 (Jan. 1959) – nº 61 (Dez. 1970) p. 13-20. 
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“O Jogo da Macaca I”, 2004. Óleo s/ tela, 140 x 180 cm, 

“O Jogo da Macaca II”, 2004. Óleo s/ tela, 140 x 180 cm  

“O Jogo da Macaca III”, 2004. Óleo s/ tela, 140 x 220 cm (díptico) 

 

A   B  
 

Figura 36 A – “O Jogo da Macaca I”, 2004; B – Charlie Chaplin em “Charlot” 
     

     “O Jogo da Macaca” ou a pintura em três actos, representada em três painéis, cujo palco 

da acção são os conflitos armados no Médio Oriente, narra um discurso político-social que 

encobre o discurso estético, construído em simultâneo.         

 

 
 

Figura 37 – Imagem manipulada de “O Jogo da Macaca II” 100, 2004.    

                                                
100 A/B – Charlie Chaplin em “Charlot”; C – Fotojornalismo, Prisioneiro de Abu Ghraib; D – 
Fotojornalismo, Funeral na Cisjordânia; E – Fotojornalismo, Manifestação do Hamas; F – Fotojornalismo, 
Manifestação da Fatah. 
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    A encenação revela-nos em primeira mão, um discurso vincadamente político, a guerra e 

os jogos de interesse que se escondem por trás dela, assim como a violação dos direitos 

humanos, praticada pelo povo que se diz libertador, a América, ou ainda Israel, por si 

acobertado. Mas a citação enquanto duplo é imagem em segunda mão e o discurso 

narrativo que constrói em primeiro, revela o discurso estético em segundo, quiçá o mais 

desejado. Charlot transfere-se da tela do cinema para a da pintura. 

    O quadro “O Jogo da Macaca II” com o verde e amarelo predominantes remete para as 

cores emblemáticas do Hamas e da Fatah ou ainda o Hezbollah, cuja bandeira tem as cores 

verde e amarela. As vítimas da guerra e o sofrimento humano com o Ocidente a defender 

interesses no Médio Oriente, são representados pelo autor, manipulando citações 

fotográficas, do passado e do presente, tornadas célebres; figuras ícones de elevada carga 

semântica que emitem juízos de valor e desviam o discurso estético para o nível do 

conteúdo ideológico, extrasemiótico. Apesar de acobertadas, as identidades citadas como 

figuras-símbolo na representação, também se revelam enquanto representações na 

originalidade e identidade da obra.  

    A figura encapuzada, de manto negro que se destaca ao centro do quadro ”O Jogo da 

Macaca II”, onde toda a representação é central, evoca as imagens que correram mundo 

dos abusos na prisão de Abu Ghraib, nos arredores de Bagdad. A América, representada 

pelo seu povo libertador, os soldados, revelou-se ao mundo como o opressor. Ao acto de 

construir um discurso narrativo humanizado e estético em simultâneo, junta-se a 

fragmentação do sujeito, o estatuto múltiplo dos vários papéis desempenhados pelo artista 

com identificações a questões políticas, morais, intelectuais, de género ou etnia. 

        Mascarada, a Arte do século XXI tem de ser entendida como representação de 

significados, cuja interpretação passou a depender mais da compreensão dos códigos 

simbólicos e convenções culturais que circulam, nos contextos da origem da obra, do que 

das aproximações formalistas. A imagem cultural com a sua quota de verdade denuncia um 

Ocidente que se considera com legitimidade para estabelecer os padrões morais, políticos e 

intelectuais para o resto do mundo. O discurso humanizado construído em palco e com 

cenário visível de “O Jogo da Macaca III” revela-nos como o jogo da representação e do 
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discurso estético espreitam em simultâneo dos bastidores, por trás do palco. O palco da 

guerra é o palco do teatro, a tela do cinema é o ecrã da representação e da obra de pintura. 

    A criança que acompanha o Charlot em “O Jogo da Macaca III” é a sua miniatura, um 

duplo e é nesta condição que Jorge Pinheiro adopta os dois vagabundos, ícones do cinema 

americano, da sociedade ocidental e da arte. Os representantes da tela do cinema são 

chamados à representação, para serem actores e observadores dos vários tipos de 

representação. A pintura é construída como signo indiciado. 

 

 

 

Figura 38 – Imagem manipulada de “O Jogo da Macaca III” 101, 2004. (díptico)    

 

    No palco encontra-se outra citação, a imagem que mostra uma criança ainda envolta 

pelos braços do pai, ambos mortos com armas químicas que a fotografia do repórter 

registou e revelou ao mundo, o horror do acto desumano que atingiu o povo curdo, no 

Norte do Iraque, por ordem de Saddam Hussein. Jorge Pinheiro trabalha com duplos, na 

                                                
101 A – Charlie Chaplin, no filme Charles Chaplin The Kid; B – Poster do filme Charles Chaplin The Kid; C 
–  Robert Capa, Morte de Soldado Miliciano, prova fotográfica, 1936; D – “O 3 de Maio”, Goya, 1814; E – 
Corbis Sygma, prova fotográfica, 1988.  
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representação dupla. O efeito dos múltiplos e da exterioridade que os acompanha faz 

pensar no singular, na pintura perdida. 

     Desde a sua publicação, na revista LIFE que foram reconhecidas afinidades simbólicas 

e representativas, da fotografia da morte do soldado miliciano da Guerra Civil Espanhola 

com a pintura de Goya “O 3 de Maio”. A fotografia de Capa comporta a figura simbólica 

da cena dramática pintada por Goya e o seu sucesso como imagem, advém antes de mais, 

da referência pictórica. Jorge Pinheiro vai buscar a referência da fotografia enfatizada de 

pintura, para representar cenários de guerra. A carga semântica que o recorte possui, ligado 

à guerra e pintura preexistentes, é articulada num novo discurso redireccionado a ambas.  

     

A  B 
 

C  D  E 
 

F  G 

 

Figura 39 A – “O Jogo da Macaca III” (Fragmento); B - Robert Capa, Morte de Soldado Miliciano; C –  
Capa de Death in the Making; D – Life. (Jul. 1937); E –  Goya “O 3 de Maio”; F –  “O Jogo da Macaca 

III” (Fragmento); G –  Corbis Sygma, 1988 
 

    As figuras do vagabundo Charlot e do garoto de Charlot pertencem aos ícones da 

galeria de personagens, não só do cinema como da arte moderna. Jorge Pinheiro apropria-
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se de um duplo e da sua miniatura, para aumentar a carga semântica que as citações 

figurativas transportam e infiltra-as no discurso estético de causalidade da obra. A 

representação com citações icónicas figurativas, voltadas do passado e reunidas às do 

presente, lutam na representação dos direitos humanos e estéticos.  

 

A  B 

 

Figura 40 A – “O Jogo da Macaca III” (Fragmento); B – Charlie Chaplin no filme O garoto de Charlot   
 

       “A Comédia da Arte”, 1998. Óleo s/ tela, 130 x 195 cm 

 

 

 

Figura 41 – Imagem manipulada de “A Comédia da Arte” 102, 1998.  

 

    Recuando às telas da última década do séc. XX, “A Comédia da Arte”, de 1998, uma 

representação mascarada de estilo, adoptada durante toda a década, expressa a decadência 

do pós-modernismo, mas não só. O artista é o actor, aquele que representa as personagens 

                                                
102 A – Desenho de Poussin, friso do Parténon; B – Friso oriental do Parténon; C – Bronze helenístico, 
“Dançarina”, Metropolitan Museum, New York.  
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em palco, à maneira da Comédia dell Arte, as companhias itinerantes que possuíam total 

liberdade de criação. Num teatro de escassos recursos materiais, o actor surge como o 

elemento mais importante em cena. A forma de representação mascarada de estilo, 

acentuada pela máscara que a citação figurativa carrega, contribui para reescrever a 

mensagem do discurso do pintor, revisto em actor, na sua condição de Autor. As figuras 

icónicas citadas são duplos de bronzes helenísticos, frisos ou estelas funerárias, peças 

reconhecidas e valorizadas, muitas vezes copiadas e citadas pelos grandes mestres e que se 

encontram expostas nos grandes museus. 

   

 “O Sono de Eros”, 1996/1997. Óleo s/ tela, 130 x 162 cm 

 

 

 

Figura 42 – Imagem manipulada de “O Sono de Eros”, 103 1996/1997.  

 

    Toda a produção artística, da década de noventa, é um simulacro feito com duplos que 

colocam em causa os conceitos fundamentais, ligados à obra de arte e ao seu autor. A 

                                                
103 A – “Madame Récamier”, versão de Magritte, bronze; B – “Madame Récamier”, Jacques-Louis David, 
1800; C/D – “Madame Récamier”, versões de Magritte, 1951; E – “A Morte de Sócrates”, Jacques-Louis 
David, 1787; F – “Eros Adormecido”, bronze, réplica do original séc. III-II A. C., Metropolitan Museum, 
New York.  
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representação é teatralizada, quando não ridicularizada, questiona o estado da pintura, o 

conceito de produção artística, a legitimidade do discurso estético, direitos de autor e 

autoria. A aparente Morte, simbolizada na pintura, por Eros Adormecido e pela lamparina, 

anexada às versões de caixões que Magritte realizou, sobre o quadro “Madame Récamier” 

de David ou ainda “A Morte de Sócrates” donde JP retira a lamparina, remetem-nos para a 

História da Pintura e para os nomes expoentes máximos da representação pictórica. 

Humorística, a pintura “O Sono de Eros” volta-se para si, para a sua causa e os seus fins. A 

obra revista é uma sucessão de ecos sobre o seu destino. 

    O pesar o fim da arte ou de todos os fins ou ainda rever os seus propósitos e princípios, 

nos anos noventa, leva o autor a uma representação em estilo de luto. Aposta nos duplos, 

para a visibilidade das obras e dos autores, revistos neles. 

     

“Homenagem a Josefa de Óbidos”, 1992/1995. Óleo s/ tela, 130 x 162 cm 

 

 
Figura 43 – Imagem manipulada de “Homenagem a Josefa de Óbidos” 104, 1992/1995. 

 

                                                
104 A – “Cordeiro Pascal”, Josefa de Óbidos, c. 1670, Igreja dos Congregados de Braga; B – “Agnus Dei”, 
Zurbáran, c. 1635-1640, Museu do Prado; C – “O Guarda-Sol”, Goya, 1777, Museu do Prado; D – 
“Natureza-Morta”, Josefa de Óbidos, 1676. 
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    “Homenagem a Josefa de Óbidos” é um quadro ao estilo do esplendor barroco, todo ele 

feito com ironia. Josefa pintora, prepara-se para ser coroada, pela sua arte e sapiência, 

resguardada da ofuscante luz divina por um sombrero, a indicar a origem espanhola da 

pintora e do grande pintor Goya. Mais do que retratar humoristicamente a pintora, Jorge 

Pinheiro quer que o espectador a veja rodeada da sua obra. As naturezas-mortas são 

citadas, para que a originalidade da sua obra seja visível, para que pensemos que são elas 

que conferem a identidade da pintura de Josefa. A luz que vai do amarelo, a um escarlate 

que quase incendeia, é o fogo da paixão ou da tentação. É uma pintura sobre uma pintora e 

a sua pintura. Os elementos que rodeiam a autora reportam-se à originalidade da sua obra. 

O discurso humorístico dá visibilidade ao discurso estético, ligado à originalidade da 

criação que confere a identidade da obra e da sua autora.  

 

“Solus Ipse”, 1993/1995. Óleo s/ tela, 162 x 130 cm 

     

 

 

Figura 44 – Imagem manipulada de “Solus Ipse” 105, 1993/1995.   

                                                
105 A – Estela Funerária dita de Filino, séc. II A.C.; B – “A Ilha dos Mortos”, Arnold Böcklin, versão de 
Basel, 1880; C - “A Ilha dos Mortos”, Arnold Böcklin, versão New York, 1880; D – “A Ilha dos Mortos”, 
Arnold Böcklin, terceira versão, 1883; E – “A Ilha dos Mortos”, Arnold Böcklin, quinta versão, 1886; F – 
“The Real Picture of the Isle of the Dead by Arnold Böcklin at the Hour of Angelus”, Salvador Dali, 1932 
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        A composição da tela “Solus Ipse”, de 1993/95, é representada com a citação 

figurativa da estela funerária, dita de Filino do séc.II A. C. e da citação pictórica “Ilha dos 

Mortos”, de Böcklin. “Solus Ipse” é mais uma pintura feita com duplos, a partir de 

escultura e tem como cenário a pintura/obra “Ilha dos Mortos”, a versão mais visível de 

Böcklin. Poder-se-á falar de arte feita com arte ou manobras artísticas para dar mais 

visibilidade à obra que se quer (ex)posta como causa, já que as formas citadas estão lá, 

para abalarem o conceito de originalidade da obra.  

    Várias foram as versões da “Ilha dos Mortos”, de Böcklin e cópias deste quadro, foram 

muito populares na Europa Central, no início do século. A citação dos duplos figurativos é 

ambivalente porque além de servir como estímulo e eco, para a compreensão da tradição, é 

o elo entre o presente e o passado e evidencia em simultâneo, como o artista se posiciona 

com relação à sociedade e ao seu ofício com passado histórico. A relação entre o sujeito e 

o objecto histórico/cultural, através do mecanismo da repetição, funciona como uma 

dobradiça, entre a progressão e a repetição, entre a diferença e a identidade. Questionando 

a ideia de originalidade da obra de arte, através dos duplos, a citação é também o romper 

com a tradição, o primeiro passo rumo à montagem surrealista. A ambiguidade, descoberta 

no sentido da palavra citação, estende-se à citação pictórica, denuncia uma ausência nela 

própria e acusa uma presença, traz em si um resíduo que também pode ser expoente. Esse 

vestígio é tanto o sinal do lugar do desaparecimento do acontecimento como o testemunho 

da sua sobrevivência. O vestígio sinaliza tanto a perda do objecto como possibilita a sua 

existência. É em suma uma qualidade representativa e conceptual que permite trazer o ido 

à existência, celebrando-o, comemorando-o e presentificando-o.  

    Na era do mercantilismo do saber, a que não escapa o mercado da arte, o narcisismo do 

artista é um comportamento verificável, a nível mundial. Com humor e com duplos, Jorge 

Pinheiro constrói na pintura um discurso ambivalente, partindo dos focos semânticos para 

os tão desejados ecos estéticos. O efeito de causalidade é visível e legível nos conceitos de 

originalidade e identidade da obra, autor e autoria.  
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4º CAPÍTULO 

 

 

  “O BANQUETE” 

 

    Passados quase 40 anos após a morte de Salazar, Jorge Pinheiro retrata/cita pela terceira 

vez o Chefe do Regime. O tema recorrente, tantos anos após a morte do ditador, é mais 

uma citação e considera-se agora, volvidas quatro décadas, um acto ponderado e muito 

mais conscientemente crítico. Como uma projecção retrospectiva do Estado Novo, a 

pintura “O Banquete”, 2008/2009, contém a história de vida das personalidades e a 

mentalidade do regime incorporadas na figuração através de múltiplos fragmentos 

espalhados: vistos, ouvidos, escritos, feitos, experimentados, propagandeados, etc. 

    A projecção da citação funciona como um eco, em que a imagem e o nome próprio 

atravessam o canal referencial, constituindo ambos representações e identidades. 

Destilando e extraindo as qualidades estéticas do seu próprio passado artístico, Jorge 

Pinheiro concebe uma obra incorporando elementos estruturais e composicionais 

recorrentes. O seu passado artístico, em retrospectiva, também é projectado pela (re)citação 

dos elementos que se repetem há mais de 40 anos: Salazar, mesa, ramo de flores, cão, 

simetria, encenação, figuração, representação. 

    Quando contactámos o pintor para saber da receptividade da entrevista que gostaríamos 

que nos fosse concedida, pedimos-lhe também uma imagem da tela mais recente, exposta 

na Galeria Fernando Santos, tela de grandes dimensões da qual ouvíramos falar e que nos 

era desconhecida. Na breve conversa telefónica que mantivemos e a propósito desta 

pintura foi adiantando: “…É duma crueldade… má como as cobras e se não for vista com 

esta intenção… então falhou “. Ou terá dito, falhei? A falha de memória não é 

significativa, já que o envio da imagem, por e-mail se fazia acompanhar de uma breve 

nota, alusiva a Fernando Pessoa e considerada muito significativa, acreditamos mesmo que 

o envio vinha acompanhado de uma «chave»: “Que chegue cedo e bem como o menino da 

sua mãe.”   
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Figura 45 – “O Banquete”, 2008/2009. Óleo s/ tela 1,95 x 2,68 m  

 

 

 

1. A OBRA 

 

    Na obra “O Banquete”, os achados físicos dos restos arqueológicos que se encontram 

espalhados no património colectivo, constituem a prova ou índice objectivo da existência 

daquilo que figuram, retratam e dão-nos pistas orientadas, para reconstituição da sociedade 

e da cultura de uma determinada época. Os retratos, assim construídos, pela reunião dos 

achados dispersos, remontam às identidades, são signos (ícones) que se vinculam entre si, 

para através deles, alcançarmos os nomes próprios. Atribuir um nome é atribuir poder e 

substância, já que os nomes designam ideias e porque a tudo se dá nomes, para se poder 

dominar, nesta tela em estudo, das treze figuras em cena, alguns por serem rostos 

colectivos, assim ficariam representados.  
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    O poema O menino da sua mãe tem uma base narrativa simbólica, o menino é um 

menino-símbolo de uma mãe-símbolo e ambos personagens colectivas. A última quintilha 

do poema revela-nos o espaço familiar: “Lá longe, em casa, há a prece:/”Que volte cedo e 

bem!” No entanto, a prece é inútil, pois agora, sem que lá em casa o saibam “o menino de 

sua mãe” “Jaz morto e apodrece”. Da mensagem narrativa do poema, ao poeta da 

Mensagem, obra simbólica que liga Fernando Pessoa à Renascença Portuguesa e ao 

saudosismo do grande império, um nacionalista místico e sebastianista racional, 

procurando fazer «renascer» Portugal com base no retomar do mito sebastianista, do 

Encoberto/Desejado, encontramos uma obra que trata do glorioso passado de Portugal e da 

decadência existente, na época em que o livro foi escrito.  

    A Mensagem está dividida em três partes: “Brasão”, “Mar Português” e “O Encoberto”, 

numa glorificação ao estilo camoniano e ao valor simbólico dos heróis do passado, como 

os descobrimentos. Fernando Pessoa deseja ser um criador/continuador de mitos, 

construindo e renovando o grande mito nacional de El-Rei D. Sebastião.  

   A terceira parte da Mensagem intitulada “O Encoberto” é a mais simbólica, trata-se do 

advento do Quinto Império Mundial, um império de Cultura, Paz e Harmonia entre os 

povos, liderado por um português, O Encoberto, O Desejado, O Rei ou D. Sebastião, como 

é indistintamente chamado. 

    Pessoa parece querer dar-nos a chave para a interpretação dos símbolos e rituais da 

Mensagem, em “Nota preliminar”, segundo ele, a obra deveria ser lida como obra 

simbólica, por “iniciados” nos cultos exotéricos. Este carácter exotérico parece confirmar-

se com a epígrafe inicial do livro: “Benedictus Dominus Deus noster qui dedit nobis 

signum”106 apontando para a ideia de «sinal», «bandeira», «pendão» entregue por Deus. A 

pintura simbólica “O Banquete” com ícones e signos/símbolos de valores míticos 

nacionais, constrói personagens fictícias na representação para o espectador confrontá-las 

com personagens reais, pela caracterização. Da representação na tela, dos símbolos 

colectivos de um Portugal «prostituído» pela teia política do Estado Novo, ao estado actual 

                                                
106 “Bendito Deus, Nosso Senhor, que nos deu o Sinal”, PAIS, Amélia Pinto – Para compreender Fernando 
Pessoa. Porto: Areal Editores, 2003. p. 117. 
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das coisas vai uma distância relativa. A representação dos mitos nacionais é feita de 

representações a que não escapam as suas próprias, em formas reiteradas.  

    Em Março de 2007, no concurso realizado pela RTP1 “Os Grandes Portugueses”, 

Salazar foi a personalidade escolhida pelos telespectadores, para “O maior português de 

sempre”. A figura do ditador surge destacada com 41% dos votos. A pintura “O Banquete” 

é um tríptico e mostra os mais ditosos representantes do regime (jazem mortos e 

apodrecem), numa ditadura de quase meio século em Portugal. Afinal, não veio Salazar em 

1932 salvar Portugal da crise? Afinal não é ele o mais Desejado?  

    Grandiosa, é a solução de Jorge Pinheiro, para representar um Portugal grandioso, na 

solução de um tríptico, cujas dimensões e formato evocam as representações de Última 

Ceia. O painel central, o mais representativo do centro do poder, sobreleva-se com o 

ressalto em tê, remetendo para os princípios formais da cruz mística. 

     À mesa reúnem-se 13 pessoas com o anfitrião ao centro. A representação de “O 

Banquete” assemelha-se a uma “Última Ceia”, pela composição e número de pessoas ali 

reunidas. As dobras das bandeiras possibilitam a ocultação de elementos significativos. A 

fé e a oração expressas nos pendões podem fazer ressus(citar) os mortos. Em ambiente 

infernal, carregado de espessas nuvens, a recepção poderia ter lugar em S. Bento, já que as 

cadeiras são poucas, para os que nelas se querem sentar. 

 

 

 

2. PAINEL CENTRAL 

 

         Salazar e a queda da cadeira que o levaria à morte, conduz agora uma cadeira de 

rodas que o leva e traz, para além dela. Ao centro da mesa, o anfitrião, avançado em idade, 

ainda se faz representar. É chefe do conselho e preside ao banquete, (en)coberto por uma 

manta verde. Quem conhece a tela “O Corvo”, de 1989 com o seu forte cromatismo verde, 

representando Salazar com a manta sobre os joelhos, encontra em “O Banquete”, um 

indício mais subtil do ditador, ligando-o à teia do regime, o verde cromático da manta com 

que está coberto e o significado também de encoberto. 



 82 

 

A B  C 

 

Figura 46 A – “O Corvo”, 1989 óleo s/ tela 130 x 1163 cm; B - “O Banquete”, 2008/2009 óleo s/ tela 1,95 
x 2,68 m (Pormenor); C – Capa do Boletim da Legião Portuguesa.  

     

     Enquanto Chefe do Conselho, era seu costume trabalhar sentado num fauteuil de couro 

com uma manta a cobrir-lhe as pernas, poupando assim no aquecimento. Na representação 

de “O Banquete”, a manta é transferida para as costas que estão agora mais vulneráveis e 

aquele que na vida real não se mostrava, como refere Christine Garnier: “Ninguém o vê 

presidir a banquetes, a cerimónias; não aparece em festas, em recepções!”107 faz a sua 

aparição em “O Banquete” como por milagre. 

    Encontramos também na representação da figura de Salazar traços da sua continuidade, 

pertencentes já a Américo Tomás que esse sim era costume fazer-se representar nos 

banquetes oficiais e até ficou conhecido por “corta-fitas” por inaugurar todo o tipo de 

eventos, adorando também discursar nas cerimónias.  

 

 

Figura 47 – Cartaz 
do ditador, anos 30 

    O olhar do velho ditador fixa-se no espectador, ou não fosse o 

mais Desejado, pelos portugueses, a crer no concurso da RTP, 

realizado em 2007. A oração e penitência que levaram à beatificação 

dos dois Pastorinhos de Fátima, podem também nos tempos que 

correm e devido às preces do povo, restaurar a imagem de Salazar, 

envolvendo-o numa aura de santidade, o que a acontecer, não seria a 

primeira vez. Um dos cartazes, da propaganda do regime 

representava-o como o novo Santo Condestável, Salvador da Pátria. 

    O mentor do Estado Novo, dominando primeiro a pasta das finanças, ascende ao topo da 

hierarquia do Estado e como Chefe do Conselho governará Portugal durante mais de 

quarenta anos, em regime da ditadura. O SPN como máquina da propaganda foi criado 

                                                
107 GARNIER, Christine – Férias com Salazar. Ed. facsimilada da edição de 1952. p. 24. 
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para inculcar novos valores e ideologias, sendo por isso o instrumento mais valioso do 

Estado Novo, a sua eficácia levaria a opinião pública ao “Culto do Chefe”, vendo-o como 

o Salvador da Pátria.  

 

A   B   C 

 

Figura 48 A – “O Maior Português de Sempre”: Professor Oliveira Salazar eleito em 2007, no programa 
televisivo da RTP1, “Grandes Portugueses”; B – Time. (1946); D/E – Focus. (24 - 31/7/2007).                             
     

    À mesa de “O Banquete”, Salazar rodeia-se dos seus amores, são duas as figuras 

femininas que o ladeiam, ambas tomaram assento como primeiras damas e a criança junto 

a si também, mas esta com assentimento, no seu colo, representada na figura de uma 

menina de bruços, sobre a mesa e próxima do ramo de açucenas. Os Amores de Salazar, 

abafados pela máquina do estado e recentemente descobertos, são denunciados pelo pintor 

e simbolizados por duas figuras femininas. A criança remete para as suas afilhadas, porém, 

a representação pictórica está carregada de ambiguidade e ironia. A posição da criança, 

junto da figura de Salazar remete para o motivo de S. João a dormir no ombro de Cristo ou 

no seu regaço como é frequentemente encontrado nas representações de “Última Ceia”, 

temática religiosa muito explorada pelos grandes mestres da pintura que representaram o 

Apóstolo, segundo a referência bíblica do Evangelho Segundo S. João: “Estava à mesa, ao 

lado de Jesus, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava (…) Ele, então, reclinando-

se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: «Quem é, Senhor?» …”108   

    A criança com o laçarote identificativo do sexo, sugere também, o escândalo de 

pedofilia, designado «Ballet Rose», envolvendo diversos aristocratas, um ministro e altos 

funcionários estatais do antigo regime. O laçarote indicia as fitas coloridas que eram 

colocadas nas cabeleiras das jovens de idade inferior a catorze anos, antes de serem soltas 

nos jardins da mansão do Estoril, completamente despidas, preliminares dos jogos sexuais 

                                                
108 BÍBLIA de Jerusalém. Evangelho Segundo S. João 13:23 São Paulo: Editora Paulus, 2008. 
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chamados “Caça à Lolita no jardim do ministro”, perpetrados na casa, propriedade de um 

ministro do governo, também ele envolvido no escândalo. Em outras ocasiões, as jovens 

dançavam nuas, sob holofotes de luz rosa, prática que daria nome ao caso como ficou 

conhecido: “Ballet Rose”. A figura feminina, de plumas cor-de-laranja, situada à esquerda 

do ditador com a capeline de cor rosa, ornamentada com rosas, aludirá certamente a este 

escândalo, abafado na imprensa nacional, mas publicado na internacional e por mérito ou 

não de Mário Soares, ao fundador do conhecido partido da rosa, o pretexto da fuga de 

informação, ditar-lhe-ia o exílio.  

    As plumas ligam-se irredutivelmente às dançarinas de salões, talvez uma descoberta 

feita no Maxim’s, conhecido dancing-restaurant. Maria Emília Vieira, figura boémia 

regressada de Paris abrilhanta este conhecido espaço e é vizinha do ditador. Seria mais 

uma das suas conquistas, representada pela figura alegórica com os dedos na boca, pode 

ser vista como a “Guloseima” do Ministro das Finanças, nos anos 30, como é referida pela 

jornalista Felícia Cabrita109 ou a roer as unhas, devido ao nervosismo, causado pela fuga de 

informação, do escândalo de pedofilia que abalou o governo nos anos 60 e que afinal, hoje 

continua um tema actual com o Escândalo Casa Pia. 

    A figura de cabeleira ruiva com a peça de roupa pendurada nas costas da cadeira, segura 

um copo com vinho, é o símbolo da orgia, por alturas de alguma cerimónia festiva, 

banquete ou bacanal. Copo d’água não o será porque a boda de casamento não se 

concretizaria para Felismina de Oliveira, a dos cabelos ruivos, descrita na obra de Felícia 

Cabrita “Tem um ar exótico e os cabelos completamente ruivos são a sua vergonha…um 

dia soltou os cabelos, o sol atravessou a densa cabeleira que parecia um braseiro…”110. 

Desde Felismina, o primeiro dos amores de Salazar, muitas outras mulheres ficaram 

enredadas na teia que o ditador lhes estendia. Umas, não passaram de amor platónico, 

outras sabe-se, pelos estudos recentes que o homem que o país supunha casto e solteiro, a 

bem da nação, manteve relações carnais com várias mulheres, entre elas algumas casadas. 

Felícia Cabrita descreve os casos mais documentados: Felismina, o primeiro amor de 

Salazar; Júlia Perestrelo, a fugaz paixão de um explicador; Maria Laura Campos, um amor 

                                                
109 CABRITA, Felícia – Os Amores de Salazar. 10ª ed. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2007. p. 105. 
110 CABRITA, Felícia – Os Amores de Salazar. Ob. cit., p. 32-33. 
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fatal e pecaminoso; Maria Emília Vieira, a astróloga fiel; Maria de Jesus, a governanta de 

Portugal; Carolina Asseca, o raio de luz que atingiu Salazar; Christine Garnier, a única que 

o fez perder a cabeça; Maria da Conceição Santana Marques, o amor platónico e Mercedes 

de Castro Feijó, uma relação de conveniência. 111  

      

A  B  C 

D  E  F 

 

Figura 49 A – Maria Emília Vieira; B – Felismina de Oliveira; C – Maria Laura Campos; D – Maria de 
Jesus Caetano Freire; E – Mercedes de Castro Feijó; F – Christine Garnier. 

 

    Nas costas da cadeira pertencente à figura feminina, de ofuscante cabeleira ruiva, 

encontra-se uma peça de roupa que pela sua grandeza, inviabiliza ser peça de vestuário, 

não há capa ou manto com tamanha amplitude e densidade, assemelha-se sim a uma manta 

ou cobertor, abafo de alcova, como abafados seriam os casos amorosos de Salazar, durante 

o regime do Estado Novo.  

    Atrelada a Salazar, a figura da Igreja faz-se representar na pintura, por um amigo dos 

tempos de Coimbra, as vestes não enganam, são as de um Cardeal, certamente o Cardeal 

Patriarca de Lisboa, Cerejeira, visto como um pai, pelos seus súbditos. Os padres, 

formados no Seminário dos Olivais, consideravam-se filhos do Cardeal Cerejeira, numa 

filiação, em que não havia data de maioridade nem prazo, para emancipação.112 Por trás de 

si, o acólito enfezado, representado na figura de um anão, é ajudante nas missas, foi quem 

certamente transportou as velas e as colocou na mesa, para dar início à cerimónia. Os círios 
                                                
111 CABRITA, Felícia – Os Amores de Salazar. Ob. cit., índice. 
112 PIMENTEL, Irene Flunser – Cardeal Cerejeira: O príncipe da igreja. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010. 
p. 288. 
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estão acesos e uma leve brisa, vinda da direita do ditador, inclina a chama, para a sua 

esquerda. A mesa da cerimónia está preparada, para celebração do culto e a não ter havido 

ofício litúrgico, houve um pequeno discurso inaugural que pela brevidade, não foi 

transmitido pela Emissora Nacional. Cerejeira é mais um representante que no jogo das 

cadeiras, à mesa de “O Banquete” perdeu o assento. Permanecendo de pé, lembra o 

cadeirão, tantas vezes visto na RTP, durante as mensagens natalícias que proferia à Nação. 

 

 

 

Figura 50 – Foto: Colecção Particular – Salazar e Cerejeira, quando este é sagrado arcebispo de Mitilene 
(23 de Março de 1928).     

 

    Conheceram-se em Coimbra, ambos seminaristas, ambos continuariam solteiros, Salazar 

por opção, a bem da Nação, Cerejeira por vocação, enveredando o primeiro pela política e 

o segundo professando a religião. O Cardeal Patriarca de Lisboa, Gonçalves Cerejeira, 

esteve à frente da Igreja, de 1930 a 1971, acompanhando toda a vigência da ditadura de 

Salazar no Estado Novo e mantendo amizade e correspondência com o Chefe do Conselho. 

Na publicação de Irene Pimentel113 sabe-se que felicitava o amigo pelo seu aniversário e 

não tinha dúvidas de que Deus o escolhera para fazer grandes obras, acreditava que o nome 

de Salazar ficaria como “Um dos maiores entre todos os portugueses”114. Em 1943, depois 

de saber que Churchill aplaudira no parlamento inglês, a atitude de Portugal, sobre o 

acordo da cedência das bases nas Lajes, Cerejeira alertou o amigo, para não se esquecer 

                                                
113 PIMENTEL, Irene Flunser – Cardeal Cerejeira: O príncipe da igreja. Ob. cit., p. 148.  
114 Ibidem, p. 144. 
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que tudo devia a Deus e à Igreja, pois havia sido “O escolhido, entre muitos milhões de 

portugueses”115. A julgar, pelo concurso da RTP, foi profético. 

    A separação da igreja face ao estado, pela assinatura da Concordata, em 1940, acabaria 

por se revelar também uma subordinação política da Igreja ao regime. Quanto ao Santuário 

de Fátima, o Cardeal Cerejeira afirmaria que a Igreja não havia imposto Fátima, mas 

Fátima é que se impusera à Igreja e a 13 de Maio de 1931, Cerejeira presidiria pela 

primeira vez, a uma peregrinação de consagração de Portugal ao Imaculado Coração de 

Maria. 

    A bandeira com o seu formato rectangular é definida classicamente como sendo o 

símbolo representativo dum estado soberano, país ou reino. A cor branca usada para 

discutir condições de paz ou pedir tréguas, é representada com o remate das hastes, em 

ponta de lança, remetendo igualmente para as armas militares e como tal pode também 

ligar-se a um reino soberano. As dobras do pavilhão por vezes escondem representações, 

como é o caso da bandeira monárquica que contém ao centro o brasão. As dobras 

intencionais podem esconder o sinal como escondida e não assumida, mas por todos era 

conhecida, uma certa simpatia monárquica de Salazar.   

    Os três estandartes religiosos portugueses suportados pelas varas horizontais que 

formam uma cruz com a haste e com o remate em esfera armilar simbolizam três 

momentos da nossa história religiosa do séc. XX. Simbólicos, desde logo, pelo número 

com que se fazem representar, enaltecem a religião e a fé: o primeiro em fundo azul 

contém A Aparição de Fátima, (Cova de Iria), o segundo branco e roxo, A Beatificação dos 

Pastorinhos (o)RAR e por último, O Amor do Imaculado Coração de Maria. 

    Em primeiro plano, o pendão azul contém a representação da Aparição da Virgem aos 

Pastorinhos, no dia 13 de Maio, na Cova de Iria, Fátima, segundo os testemunhos da Irmã 

Lúcia, quando a Virgem apareceu flutuando numa nuvem, rodeada de uma luz brilhante. 

No pendão estão representados os elementos narrativos da 1ª Aparição: luz brilhante, junto 

a uma azinheira grande, sobre uma carrasqueira, uma “Senhora mais brilhante que o sol”, 

flutuando numa nuvem.  

                                                
115 PIMENTEL, Irene Flunser – Cardeal Cerejeira: O príncipe da igreja. Ob. cit., p.148. 
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    A representação formal e simbólica resulta da narrativa mística, a nuvem, a bola de luz 

com raios luminosos, as duas árvores situadas numa baixa, a cova, avistando-se o morro 

mais acima. As duas árvores podem ser a azinheira grande e a carrasqueira, mais pequena, 

sobre a qual a Virgem fez a sua aparição. Todos os elementos iconográficos estão 

presentes, Nossa Senhora em falta, não aparece. Da representação da Aparição de Fátima, 

no pendão a todo o quadro poder ser a representação de uma aparição, onde não faltam 

sequer, os círios acesos para evocação das almas. O Encoberto, do mito sebastianista, 

encontrado na Mensagem de Fernando Pessoa, O Desejado no concurso televisivo da RTP 

e o Cristo Salvador que preside à Última Ceia, todos reunidos na figura do Chefe do 

Conselho, Salazar, o mito nacional.  

    Por trás do primeiro, surge um segundo pendão, meio tapado pelo primeiro, deixa ver 

no campo da representação figura e meia e as letras RAR. O debrum roxo é ornamentado 

com flores de lírio brancas, para assinalar a inocência e a pureza das figuras representadas 

e pressupõe-se o significado espiritual da palavra meio encoberta: ORAR. A oração e a 

penitência tão características dos Pastorinhos são apregoadas como remédios soberanos 

para a paz no mundo. O pendão da oração representa certamente a beatificação dos 

Pastorinhos, Francisco e Jacinta, à qual se juntará em breve a irmã Lúcia, em processo 

acelerado pelo Vaticano.  

   Mais encoberto, o pendão encarnado contém uma representação central, deixando 

visível, apenas uma pequena mancha também vermelha e mais não seria necessário, para a 

identificação do Imaculado Coração de Maria e do respectivo culto mariano, em Portugal. 

    Curiosa é a forma como os três pendões estão suportados, as cordas que os mantêm em 

equilíbrio, exageradamente inclinadas, saem mesmo do painel central e prolongam-se em 

linhas de força, para o painel situado à direita do observador e à esquerda do ditador e não 

devemos esquecer que numa pintura tão simbólica, as cordas também são um motivo 

temático. Vistos no conjunto da composição, os pendões e as cordas que os suportam 

relacionados com a mesa, remetem ainda, para as velas desfraldadas, das naus e caravelas 

dos Descobrimentos e consequente evangelização, dos povos descobertos. São 

representativos dos feitos do grande Império Colonial. 
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    Depois de consultar as floristas do Alto de S. João, para identificação do ramo de flores, 

deposto sobre a mesa e de não haver consenso entre elas, as coroas imperiais, símbolo de 

majestade e poder, avançadas pela primeira profissional contactada, foi hipótese refutada 

pelas restantes porque segundo o seu conhecimento, as coroas imperiais «não caem assim». 

Assim, e por maioria elegeram-se as açucenas, embora por umas designadas bordões-de-

são-josé, por outras vulgo açucenas, ou ainda copos-de-leite. A definição encontrada para a 

popular açucena que também é chamada de lírio da Páscoa, por florir na altura em que os 

cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo, é por isso a flor tradicional desta festa 

religiosa. O lírio branco simboliza as virtudes, da Castidade e da Pureza.  

 
 

 
 

Figura 51 – “O Banquete” (pormenor” 

 

 

Figura 52 – lilium candidum L. 

    O ramo de flores é colocado perto da criança 

ou a criança aproximada dele e como tal, 

relacionando-se com este elemento que 

permanece a seu lado. Também não devemos 

esquecer que a ser a flor em causa, a floração 

indica a data do acontecimento, no calendário 

juliano: “O Banquete” realizou-se por alturas da 

Páscoa, representando a Última Ceia, a 

Ressurreição de Cristo e a Ressus(citação) do 

Estado Novo. A simbologia ligada ao ramo de 

flores, deposto sobre a mesa, é uma 

representação recorrente na obra do autor.  

    A Mocidade Portuguesa é representada por dois jovens em parada. Perfilam-se na 

retaguarda do painel central e estão fardados a rigor, o uniforme contém todos os 

distintivos e emblemas regulamentares, incluindo o bivaque e não falta sequer a fivela do 

cinto com a decoração em S, visível na figura da direita. 

    Com raízes no modelo fascista de Mussolini, a MP é motivo de orgulho nacional. A 

farda tem um incontestável sentido educativo, reconhecido desde há muitas gerações. Nas 

camadas jovens, representavam parte da formação da juventude que poderia mais tarde 

integrar o corpo do exército, quando a Pátria necessitasse de soldados, para a nobre função 

da guerra.  
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A  B  

  

Figura 53 A – H. M. L. – Foto de Jorge Nogueira, O jornal da MP. nº 6 (16 Fev. 1938); B – Boletim do 
MDF. nº 25 (Mai. 1941). 

 

    Os 3 cães pretos, representados no primeiro plano de “O Banquete” e disputando entre si 

os restos das carcaças evocam a famosa canção de intervenção Vampiros, de Zeca Afonso: 

“Eles comem tudo/ Eles comem tudo/ Eles comem tudo/ E não deixam nada/”, proibida 

pela censura do regime. À população não compete reclamar, apenas produzir e poupar, o 

lema do regime dirigido a um povo, em que a maioria das famílias vive na pobreza. Em 

sentido figurado, os que comeram a carne são também os que roem os ossos, acabarão por 

comer tudo e não deixarão vestígios do festim.  

     

 

3. PAINÉIS LATERAIS 

  

     
 
Figura 54 – Imagem manipulada de 
“O Banquete” 

 

    Em representação da monarquia, comparece a 

rainha Dona Amélia. Depois de perdidos marido e 

filhos, resta-lhe o cão por companhia enquanto vai 

tomando chá, exilada em Inglaterra. Já sua mãe vivia 

rodeada de cães. Vestida de roxa mortalha, conserva 

ainda a estola negra que trazia no dia do regicídio e 

vista nas gravuras, da imprensa da época que 

documentaram a tragédia. 

    Salazar manteve correspondência regular com D. Amélia de Orleães e Bragança. A 

soberana aceitara o convite do ditador, feito em 1945, para visitar Portugal. Salazar 
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prepara-lhe um chá em S. Bento e para a surpreender, convida as suas amigas e antigas 

damas da corte.  

 

A  B C 

D E  

 

Figura 55 A – Retrato da Rainha Dona Amélia; B – Capa de O Século Ilustrado. (1951); C – Dona Amélia 
com um dos seus muitos cães (Divisão de Documentação Fotográfica/IMC); D – Ilustração do dia do 
regicídio, publicada no Illustrated London News. (5 Fev. 1908); E – Ilustração do regicídio, publicada no 
Petit Journal Illustré (Ilustração Portuguesa. – Hemeroteca Municipal de Lisboa). 

 

    Em representação do teatro, encontra-se a identidade de uma grande senhora, Amélia 

Rey Colaço que pode ver-se continuada na figura de sua filha, Mariana Rey Monteiro, não 

fosse esta ainda pertencer ao reino dos vivos, na altura da representação. Situada à direita 

do observador e à esquerda do ditador, aproximada na idade da figura que lhe está oposta, 

é outra grande figura em destaque. Homónimas, as velhas senhoras, Amélias de seu nome, 

aparentam a mesma idade, ambas rainhas, uma destronada, a outra reina nos palcos. Será 

lembrada como a chama do teatro. Foi a personalidade mais importante do teatro português 

do século XX. Salazar admirava-a e é considerada um dos símbolos do Estado Novo. Nos 

anos 30 incendiou plateias com peças de carácter histórico e nacionalista. Acarinhada ao 

longo da sua carreira, funda com Robles Monteiro a Companhia Rey Colaço-Robles 

Monteiro e dirige até 1966 o Teatro Nacional D. Maria II. A magra bolsa que a figura 

representada, mantém no regaço, dá-nos o indício do que foram os problemas financeiros 
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por que a companhia passou, ao longo da sua existência, sempre em crise económica, na 

teia armadilhada do regime de concessão. Frequentemente, recorreu Amélia Rey Colaço a 

Oliveira Salazar para ajuda monetária à companhia. Os magros contributos, em forma de 

subsídios do Chefe do Conselho viabilizavam a continuidade do projecto que durou quase 

meio século.  

    É a única figura com sorriso aberto, a única que representada voltou ao seu meio, o da 

representação. Atrás de si, está quem lhe deu uma mãozinha, ajudando na criação e 

projecção da sua imagem com a imprensa e o SPN, a figura de António Ferro.  

     

A  B   C 

 

Figura 56 – Fotografias de Amélia Rey Colaço em palco; A – Década de 30, à frente do Teatro Nacional 
Dona Maria II; B – Em A Visita da Velha Senhora, anos 60; C – Na peça El - Rei Dom Sebastião, em 
1985. 
 

    Os incêndios em teatros, por onde passou pareciam uma predestinação trágica. Quatro 

edifícios, onde actuou foram destruídos pelas chamas, ruindo dois por completo. A cor do 

seu vestido é o indício da sua passagem pelos teatros e remete para os acontecimentos 

trágicos ligados aos vários incêndios.   

    António Ferro foi quem projectou a imagem da rainha dos palcos. De porte volumoso é 

o dirigente do Secretariado da Propaganda Nacional de 1933 a 1949 e responsável, pelo 

sector cultural do Estado Novo. Foi jornalista em O Jornal, O Século e o Diário de 

Notícias, dirigiu a Ilustração Portuguesa e fundou a Panorama. Esteve ligado às áreas do 

espectáculo e foi quem sugeriu a Salazar, a criação de um organismo que fizesse a 

propaganda dos feitos do regime.  
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    Como presidente da Emissora 

Nacional, jornalista, ficcionista, cronista 

e político constitui uma figura 

incontornável, para o conhecimento das 

políticas culturais do Estado Novo, é ele 

quem promove a projecção das figuras 

do regime salazarista, incluindo a do 

próprio ditador. Anteriormente esteve 

ligado ao movimento modernista e foi 

editor da revista Orpheu. 

 Figura 57 – Sob a vigilância atenta de 
Ferro, Francisco Franco trabalha num 
busto de Salazar, 1934. 

 

    António Ferro pode ser visto como o mentor da estrutura que controlou todas as formas 

de comunicação do país, durante o Estado Novo, a Propaganda. Salazar quer formar 

mentalidades e para isso recorre à propaganda através de cartazes, folhetos e folhas 

volantes. Nos anos 30, faltando ainda a imagem televisiva, os cartazes seriam o meio mais 

eficaz e imediato de manipular a opinião pública e o Estado Novo vai requisitar os serviços 

dos artistas modernistas e ilustradores como Stuart de Carvalhais, Jorge Barradas ou 

Almada Negreiros. A propaganda do regime faz com que tudo o que saia à rua venha 

fortemente impregnado da “Política do espírito” do Estado Novo.  

 

 

 

 
Figura 58 – «A Lição de Salazar», 
Cartaz VII, 1938.  

 

    No conjunto de sete cartazes «A Lição de Salazar», 

colaboraram Raquel Roque Gameiro, Emérico Nunes 

e Martins Barata, sendo o último um acérrimo 

defensor do regime, seria ele quem realizaria o último 

cartaz da série com a feliz legenda “Deus, Pátria, 

Família: A Trilogia da Educação Nacional”, síntese 

perfeita, do espírito pedagógico da ditadura que 

obrigou todas as escolas primárias a afixarem os 

cartazes. 

    A ambiguidade de Óscar Carmona face à oposição e da oposição face a ele, durante o 

período do Estado Novo, parece marcar a imagem que dele tem o próprio Salazar, presente 

na forma como o descreve a Franco Nogueira: “Um príncipe. Uma figura muito aliciante, 
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atraente e insinuante […] Nunca tive a certeza durante o muito tempo que trabalhámos 

juntos, que ele estivesse comigo. Estou mesmo convencido de que não estava comigo a 

maior parte do tempo.”116  

    A representação das barbas, como convém a um verdadeiro príncipe dificultaria, a 

identificação da representação, do Ministro da Guerra do Estado Novo, aos militares do 

Museu Militar e do Estado Maior General das Forças Armadas porque ao esconderem a 

gola do uniforme, ocultaram a identidade da pessoa. Dúvidas não restaram, quanto à 

representação da patente militar ser a de marechal, embora fizessem o reparo ao azul do 

uniforme que devia ser em tom mais escuro, mas o tom do uniforme está de acordo com a 

condição do homem que o veste, próximo das «cores da monarquia». O grande bigode, tão 

seu característico, fazia parte do reconhecimento da sua imagem e conservá-lo-ia até final 

da vida. Foi um longo reinado, de 1926 até 1951. Morre em pleno exercício de funções e 

será o Presidente da República que mais tempo estará no poder.  

    A sua ligação à Maçonaria e ambiguidade face à oposição e da oposição face a ele, 

relegariam Carmona para fora do «núcleo duro» do painel central, ou seria ele quem assim 

o desejava? Ocupar um lugar, no espaço destinado à realeza, estaria mais de acordo com os 

seus desejos e Jorge Pinheiro aí o coloca, ainda que ao lugar não lhe sobre cadeira. 

     

A   B     

    

Figura 59 A – Postal ilustrado, finais dos anos 30; B – Postal ilustrado, 1935. 

     

    Decisivo durante o conturbado processo político-militar que por intervenção sua a favor 

de Salazar, levaria à institucionalização do Estado Novo, é uma peça fundamental para a 

                                                
116 NOGUEIRA, Franco – Um político confessa-se. Porto: Editora Civilização, 1986. p. 179. 
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ascensão do Chefe do Conselho, protegendo-o dos diversos ataques de que é alvo, no 

interior da ditadura. Ver-se-ia ultrapassado, pelos plenos poderes que a nova Constituição 

concedera ao Chefe do Conselho.    

     A pessoa que se encontra representada no extremo direito da mesa, para o observador e 

na esquerda para o ditador, possui uma imagem de marca que tem forçosamente de ser 

quebrada. O chapéu, tão característico desta personagem, é-lhe de todo vedado, quando se 

senta à mesa. O laço usava-o normalmente e o colete cinzento continua a ser o pintado por 

Almada, no retrato de 1954, para o Restaurante Irmãos Unidos, bem como o da réplica dez 

anos mais tarde, para a Fundação Gulbenkian. Deve responsabilizar o amigo Almada, pela 

imagem criada. Calça luvas brancas a indicar-nos que apesar de sentado à mesa, as suas 

mãos permanecem limpas ou diz-nos ainda que vem em defesa da maçonaria que o regime 

pretende erradicar. Descobrimos enfim o poeta fingidor, sentado à mesa e passando a 

Mensagem, Fernando Pessoa vestido pelos traços da mão do Almada que a propaganda 

haveria de divulgar e glorificar. 

 

A  B   C   

  

Figura 60 A – Retrato de Fernando Pessoa, aos 26 anos de idade, Janeiro de 1914; B – Réplica do retrato a 
óleo pintado por Almada Negreiros em 1954, para o Restaurante Irmãos Unidos e dez anos mais tarde este, 
para a Fundação Calouste Gulbenkian; C – Retrato de Fernando Pessoa, feito por Almada após o funeral 
do poeta.  
 

 

 

4. A REPRESENTAÇÃO DO MITO  

 

    Volvidos 38 anos após a morte de Salazar e 34 depois da queda da ditadura em Portugal, 

Jorge Pinheiro constrói “O Banquete”, em representação do antigo regime ou das formas 
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de poder de que se reveste. Deseja à semelhança de Pessoa, ser um criador/continuador de 

mitos, construindo e renovando o grande mito da representação nacional. A composição é 

uma representação nacional, construída no mito nacionalista e saudosista, da ditadura do 

século XX, no Portugal do século XXI. As figuras, em nome individual ou colectivo, 

evocam formas de identidade e são representações colectivas do povo português. Os mitos, 

e os valores simbólicos fazem-se representar na pintura. São representações de 

representações, em nome das formas de poder e da Representação.  

    O objecto artístico evoca a simbologia religiosa e remete para os famosos painéis de São 

Vicente, encontrados no Paço Patriarcal de São Vicente de Fora, em finais do século XIX. 

A obra de enorme importância simbólica, na cultura portuguesa, foi amplamente divulgada 

durante o regime do Estado Novo. Os famosos painéis reabilitados no século XX, têm uma 

estrutura horizontal e a figuração das personalidades individuais é distribuída em torno da 

figura do Santo, constituindo uma solene e monumental assembleia, representativa da 

Corte e da sociedade portuguesa da época, em acto de veneração ao patrono S. Vicente, 

inspirador da expansão militar da dinastia de Avis no Norte de África.  

 

 

 
Figura 61 – O Notícias Ilustrado 
- c.p. (1932)   

 

    Com a redescoberta do Retábulo de São Vicente, a 

propaganda do Estado Novo encontrara o objecto de 

culto colectivo, considerado o retrato nacionalista do 

povo lusitano, símbolo patriótico e emblemático da 

grande nação que viria a ser a dos Descobrimentos. O 

orgulho nacional nos painéis foi tal que a máquina do 

Estado Novo promoveu a imagem do Chefe do Conselho 

na imprensa, através da descoberta de Leitão de Barros, 

colocando lado a lado a fotografia de Salazar e um 

fragmento dos referidos painéis, demonstrando as 

semelhanças existentes entre as feições do ditador e uma 

das figuras da grandiosa pintura. 

    A representação do regime ditatorial do século XX em Portugal, vai às fontes 

biográficas das personalidades e Jorge Pinheiro recorre também à sua antologia, para a 

composição e representação. A visibilidade é total. Recheia a obra de autoria. 
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Figura 62 A – “El-Rei IV – O do 
Banquete”, 1973; B – “O Corvo”, 1989; C – 
“O Banquete”, 2008/09. 

 

    Recuando na obra do pintor, encontramos 

uma primeira representação de Salazar na 

série «Os Reis», de 1973 e no conjunto dos 

seis quadros, um foi intitulado “El-Rei IV - O 

do Banquete” (também contém a mesa e um 

ramo de flores depositado sobre ela), em 1989 

realiza a segunda em “O Corvo” com o 

ditador à época já morto, mas representado 

com a aparência conservada em vida e vem 

agora com “O Banquete”, de 2008/09 

completar a trilogia, desenterrando-o e 

demonstrando que o desencarnado pode 

readquirir a encarnação, ainda que seja no 

quinto dos infernos, ao qual não é alheio o 

ambiente rubro e nebuloso do plano de fundo.  

    Os representados de “O Banquete”, são figuras cruelmente caracterizadas/retratadas pela 

concentração dos adereços, carregando cada uma a sua história de vida. Concebida a partir 

da horizontalidade da mesa, a composição da pintura contém uma encenação cerimonial 

votiva e evocativa, em torno da figura do Chefe do Regime à semelhança das figuras em 

torno do Santo, nos Painéis de São Vicente. 

   
 

 
 

    A solução de JP para a representação de “O 

Banquete”, em formato de tríptico com o painel 

central sobrelevado, como um retábulo, não é 

novidade, vamos encontrá-la em “O Retrato de 

Bernarda Alba”, de 1986/87 e nesta 

representação também marcam presença os 

elementos recorrentes, a mesa com a toalha 

branca e as flores. 

 Figura 63 – “O Retrato de Bernarda 
Alba”, 1986-87. 

 

    A representação da mesa sem vão, aproxima-a do caixão; o bloco opaco impõe a 

horizontalidade e é em torno dele que são distribuídas as figuras que jazem mortas e 
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apodrecem. A mesa é objecto íman no quadro, o lugar de reunião e comunhão e funciona 

como elemento chave ou solução nesta e em muitas outras obras do autor.   

    O título da pintura “O Banquete”, remete para a orgia festiva de O Banquete, de Platão, 

cujo tema é a celebração e o louvor de Eros. Louvar o Amor ou o Amor à Mesa é uma obra 

reflexiva sobre a natureza humana. O Amor visto como desejo pelo perdido porque o amor 

é amor de algo desejado e implica a falta. O odiado Salazar, depois de perdido também 

passa a ser O Desejado porque Eros ou o Amor tem a natureza da falta. Na obra de Platão, 

Sócrates chega atrasado para o jantar em casa de Ágaton, os convivas terminaram já a 

refeição e preparam-se para as bebidas. Pausânias propõe que após uma véspera de muitos 

excessos, em vez de continuarem a beber se dediquem à filosofia e Erixímaco sugere o 

nobre tema do Amor. Quando é chegada a vez de Sócrates discursar sobre Eros, o orador 

recorre à citação do diálogo tido entre ele e Diotima, para concluir que o objecto do amor 

só é desejado enquanto falta, pois ninguém deseja aquilo que já possui. O objecto do amor 

está sempre ausente. Eros teria a natureza da falta por ser filho do Engenho e da Pobreza, o 

filho do Deus e do humano será eternamente um intermediário. 117       

    Em “O Banquete”, de Jorge Pinheiro também a refeição já terminou, as carcaças que os 

cães devoram são já os restos do repasto e a bebida também não permite grandes excessos, 

pois é-nos dada pela chávena de chá e único copo de vinho que servem como marcação do 

tempo, na representação pictórica e coincide com os tempos da narração, na obra de Platão. 

    A Representação, como elemento fundamental da pintura, é (re)citada em “O Banquete” 

pelo autor. Instalada no espaço formal do discurso estético há 20 anos, emite chamamentos 

às obras, aos idos, aos nomes e ao autor. Evidencia o mistério e a ocultação da obra como 

objecto iniciático, de natureza representativa. Representar o poder e os vários tipos de 

poder, nas várias formas com que se atavia, é a mensagem emanada desta última obra que 

supera todas as outras, pois representa o Grande Mito Nacional, os valores colectivos e 

simbólicos de um povo, aos quais se juntam os seus, criando ou continuando o grande mito 

da Representação.  

 

  

                                                
117 PLATÃO – O Banquete. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 71. 
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     5º CAPÍTULO 

 

 

A ORIGEM DO REFERENCIAL: DA CADEIRA DE COMPOSIÇÃO À DISCIPLINA 

DE COMPOSIÇÃO DO PINTOR 

 

    O resultado estético da Composição Artística, na História da Arte Ocidental, influenciou 

directamente o processo de composição de imagens na Fotografia, Cinema e outros meios 

Audiovisuais. Os elementos estruturais conhecidos e utilizados ao longo dos séculos, pelos 

grandes mestres da pintura, surgem nas imagens mediáticas que chegam ao grande público, 

atraindo e influenciando o observador.  

     Pressupondo que na origem da obra de arte está o processo criativo e que este nos 

fornece dados importantes, na explicação do produto final – o objecto artístico –  e que o 

autor possa ser ainda antes de emissor, um transmissor, tentaremos neste capítulo, 

estabelecer e demonstrar a relação estreita, revelada entre a proposta apresentada pelo 

docente Jorge Pinheiro, para o ano lectivo de 1980/1981, do Programa de Trabalho da 

Cadeira de Composição do 4º Ano do Curso de Pintura e Disciplina por si leccionada, na 

então denominada Escola Superior de Belas Artes de Lisboa com a prática artística que o 

mesmo vem desenvolvendo nos últimos vinte anos. 

    O modelo de ensino pedagógico como método estrutural proposto, para a Cadeira de 

Composição, é-nos apresentado como PROGRAMA DE TRABALHO, ao longo de vinte e 

sete páginas dactilografadas, mais fotocópias do desenho “Maria lê o jornal à varanda”, 

contendo ainda bibliografia específica. Nas duas primeiras páginas, encontram-se os 

objectivos e a metodologia propostos, surgindo a sinopse esquematizada, duas páginas à 

frente.118  

    Nos objectivos estabelecidos para o Programa de Trabalho, encontra-se já a preocupação 

do mestre com a formação dos seus alunos, quer em termos de criadores de obras de arte, 

                                                
118 PINHEIRO, Jorge – Cadeira de Composição: Programa de Trabalho: Ano lectivo 1980-1981: Programa. 
Lisboa: ESBAL, 1980. O documento encontra-se reproduzido em anexo. 



 100 

quer como futuros professores de comunicação visual, não descuidando a componente 

científico/pedagógica, ligada ao ensino.  

    Respeitante ainda aos objectivos da Cadeira, o Professor refere: “Partir-se-á sempre da 

materialidade do signo plástico com o objectivo de atingir uma substância de conteúdo, 

mas na convicção de que só no «regresso» à forma nos recolocamos no plano real de 

qualquer linguagem.” 119   A proposta de análise do «signo plástico» partindo da matéria 

sensível, «formal», aproxima-se inexoravelmente dos conceitos de Linguagem, sobretudo 

do estudo da linguagem escrita, sabendo de antemão que é mais forma do que substância. 

Ao descrever o método de análise da obra de arte denominada «signo plástico» como um 

percurso vectorial não disposto em sentido único, mas submetido a etapas para atingir o 

conhecimento da linguagem plástica, o mesmo é reconhecê-lo como um processo 

evolutivo, desde a partida até uma chegada, já no regresso; concomitante, a forma regressa 

também já conformada, alcançando uma configuração substancial de conteúdo, no plano 

estrutural de referência. Há uma convicção de que só se conhece a provável ou possível 

substância de conteúdo de qualquer linguagem no «regresso» à forma que pode ser figura, 

numa adaptação clara da Semiologia e da articulação dos planos sintáctico e semântico da 

linguagem verbal, ao funcionamento da linguagem plástica, como forma de expressão.  

    A sedimentação, em camadas estratificadas das mensagens visuais e verbais 

preexistentes e depositadas nos signos plásticos são dadas a ver e a ler em simultâneo e o 

interesse reside na mediação de forças, entre elas acordado. Despertadas e valorizadas pela 

percepção, influenciam as apreensões de sentido e propagam-se na tentativa de captação e 

apropriação da possível ou provável mensagem oculta. Desvendar o processo criativo, ou 

apenas, explorar mecanismos ocultos, da forma de expressão plástica, através da obra 

nomeada «signo plástico» para ampliação de conhecimentos, é o que nos é dado a ver e a 

ler, no Programa de Trabalho da Cadeira de Composição com um exemplo concreto, 

aplicado ao Desenho: “Maria lê o jornal à varanda” 

    A metamorfose e transubstanciação do texto verbal em pretexto plástico, no caso o 

desenho, são possibilitadas pela temática motivada do assunto. Cabe à 

                                                
119 PINHEIRO, Jorge – Cadeira de Composição: Programa de Trabalho: Ano lectivo 1980-1981. Ob. cit., 
p.1. 
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composição/representação, o papel activo de motivar a figura e colocá-la um passo à frente 

do simples motivo, tornando-a imagem temática, para quem a observa. A Composição 

como disciplina considerada estrutural, no resultado do efeito estético das obras plásticas, 

pode conduzir-nos a um propósito, partir de uma coisa que é e está, para uma coisa que é, 

mas não está. Referimo-nos à imagem representada poder não ser necessariamente a 

figurativa120.  

    A metáfora, alegoria e metonímia catalizadas pelas ressonâncias da forma citada121 são 

actos de presença, mobilidade centralizadora, enraizada no pensamento ocidental pelos 

muitos séculos de cultura e liturgia. 

 

 

 

1. AS DUAS COORDENADAS: O VISÍVEL E O LEGÍVEL 

 

    Acreditamos que na pintura figurativa, Jorge Pinheiro compõe a mensagem visual 

“sobre” a mensagem verbal, dada pelo título das obras, como no exemplo do desenho 

“Maria lê o jornal à varanda”, servindo-se do desenho como simples modelo e sabendo que 

o referente de um signo icónico, mesmo sendo, como é, analógico, é sempre uma unidade 

cultural e a substância de conteúdo de uma mensagem é transmissível, pelo menos no 

essencial, por linguagens diferentes. Assim sendo, o discurso plástico do autor sustenta-se 

na articulação de duas coordenadas: o visível e o legível, e cabe ao ícone impregnado de 

projecções de valor indiciar todas as variações de sentido e suportar a acção da mensagem, 

determinando-lhe uma função, não esquecendo que devido à ambiguidade dos signos 

icónicos com as várias leituras possíveis ou prováveis, as virtualidades e capacidades da 

mensagem têm que ser procuradas. Jorge Pinheiro centra a obra no discurso e procura 

envolver o espectador/observador no percurso da mensagem, chamando-o à “leitura”. 

    Não devemos esquecer que a investigação teórica proposta pelo autor, para Programa de 

Trabalho da Cadeira de Composição apresenta como ponto de partida, para o processo 

                                                
120 CALABRESE, Omar – A Linguagem da Arte. Lisboa: Editorial Presença, 1986. p. 132-137. 
121 ECO, Umberto – As Formas do Conteúdo. Ob. cit., p. 122-123. 
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criativo o discurso verbal, dado pela frase que se constitui em título “Maria lê o jornal à 

varanda”, escolha interessante desde logo, por conter na acção o verbo ler e a mensagem 

discursiva ser deste modo, reforçada pela dupla leitura, de quem lê a frase e do significado 

do exemplo escolhido, implicando ainda e necessariamente o percurso da visão, para que a 

dupla leitura se efectue. Até na preferência da frase encontramos a tão característica 

ambiguidade e ambivalência patente no trabalho artístico do autor. Acreditamos também 

que esta opção de proposição não terá sido ao acaso, para um estudioso da semiótica como 

sabemos que o foi Jorge Pinheiro e que outros factores o influenciaram na escolha, como o 

saber que o discurso verbal se tornou um fenómeno social no último quartel do séc. XX e 

que nós fazemos parte dele, como ouvintes ou leitores.  

    O texto “Maria lê o jornal à varanda” remete para a leitura com outras leituras 

subjacentes: a de Maria que lê o jornal, o leitor que toma conhecimento da leitura de Maria 

porque lê o texto e o texto que para ser lido, necessita de ser visto, pelos olhos de Maria e 

pelos do leitor. Encontramos desde o início, o ver incorporado no processo do ler sem ser 

como acção expressa, mas já como um primeiro ausente presente. O texto de aparência 

estrutural simples esconde informação crítica e pode ser considerado um exemplo de 

metatexto, linguagem que fala sobre a própria linguagem ou seja, metalinguagem. Desde a 

partida, Jorge Pinheiro escolhe um exemplo ambivalente e mimético de linguagem, para 

transposição noutra linguagem, a do desenho. Ao estabelecer à partida uma mensagem para 

a imagem e sabendo que os signos icónicos contêm em si a metáfora, o autor está também 

a centralizar a mensagem visual no sujeito que a vê e lê e sobretudo a procura. O sujeito 

subjectivo e esforçado acabará sempre encontrando uma mensagem oculta nos objectos, 

porque também ele é mensageiro.  

    Com uma aparente subordinação da imagem ao texto inicial, o autor efectuará pelo 

processo criativo, um desenho correspondente que será em seguida objecto de análise 

aprofundada, enquanto objecto plástico, na procura de uma substância de conteúdo da 

obra. Durante o processo operativo de transformação da mensagem verbal em visual, o ler 

passa a situar-se numa camada subterrânea da linguagem, em “baixo”, mas com tendência 

para subir e o ver estará ao de “cima” com tendência para descer. Vamos encontrar a obra 

de arte falando da própria arte, desvendando o processo criativo ou reinventando a 
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mimésis. A metalinguagem leva-nos ainda, a recuar na obra figurativa do autor e remete-

nos para a década de 70, em que realizou a série «Os Reis» e desta série o quadro “El-Rei 

V, El-Rei olhando um quadro de Jorge Pinheiro – O da Metalinguagem”, de 1974, 

considerado por alguns autores122 como auto-retrato do pintor. O título dado à obra 

expressa em si um rótulo sobre o artista: O da Metalinguagem, numa pintura que “fala” 

sobre a própria pintura e sobre o pintor. 

    Na página quatro do Programa, o autor estabelece o estudo da obra de arte, por etapas de 

aprofundamento. A primeira desenvolve-se em quatro momentos: Primeiro apreender o 

sentido que se desprende da expressão global do objecto, segundo procurar um 

aprofundamento de sentido, dado pelo título e eventualmente pelo desenho, terceiro 

efectuar um percurso até à apreensão da substância de conteúdo e por último, chegar num 

“regresso” ao enunciado revelado na alínea d) “partimos de uma coisa que é, e está, para 

uma coisa que é, mas não está.”123 A alínea expressa o momento do encontro com a 

ausência e encontramos a analogia de sentidos desejada e presente nas mensagens verbal e 

visual, a ausência. Assim se estabelece o processo criativo de Jorge Pinheiro, construindo a 

obra baseada numa procura, a imagem apresentada pelo modo de ver, esconde o modo de 

ler, apesar de se fazer acompanhada pelo título. A ausência mantém-se, pois ninguém 

procura e deseja o que já tem e possui. O ver que é presente emite “chamamentos” ao ler e 

ao leitor na procura da mensagem.  

    No Catálogo do CAMJAP, encontramos declarações de Jorge Pinheiro em relação à tela 

“La Fable de La Fontaine”: “…em termos de discurso, há o título, que é extremamente 

forte, e é condicionante da leitura de todo o quadro. Tudo começa por aí; vou buscar à 

literatura o título e tudo, por arrastamento, se transforma numa metalinguagem. 

                                                
122 No catálogo do CAMJAP pode ler-se o excerto do diálogo de João Lima Pinharanda com Jorge Pinheiro: 
“J.L.P.: …«El-Rei» ou os sucessivos Reis compõem uma galeria complexa… 
J.P.: A minha vontade era a de me distanciar desse fulano. Por acaso o José Luís Porfírio refere-se-lhes como 
auto-retratos, o que eu, obviamente, não desejo; e a Maria Augusta Babo tem uma tese muito interessante em 
que considera todo o retrato como um auto-retrato. Realmente, o desejo de me distanciar do Rei era real, 
porque não foi amado por mim. Aliás, o conjunto não foi acabado porque, com o 25 de Abril, «El-Rei» 
deixou de fazer sentido. Nestas criaturas que pintei, reis, bispos, etc., há ironia e crítica subtis, mas há 
também uma irresistível tentação, ou uma atracção. Antipatizo tanto com eles como me deixo seduzir pela 
imagem ataviada com que o poder se ornamenta.” FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge 
Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 34.  
123 PINHEIRO, Jorge – Cadeira de Composição: Programa de Trabalho. Ano lectivo 1980-1981. Ob. cit., p. 
4. 
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Desencadeia-se uma sucessão quase infinita de leituras.”124 E pouco mais à frente, o autor 

acrescenta sobre a mesma tela: “…em que quase digo: «por favor, fale», porque este 

quadro suscita a palavra. É um quadro provocador, no sentido em que, para além da 

contemplação, promove a verbalização.”125 Encontramos ainda nos diálogos do Catálogo: 

“…No fim da abstracção, que é a fase das pinturas designadas por «série Ulisses», eu 

começo a tentar «dizer coisas». Antes disso não pretendia dizer coisa nenhuma.”126 Com a 

tela “Porquê?”, de 1991-92, o autor interroga o quadro e como resposta obtém o silêncio 

indizível, a viragem na linguagem plástica é real e os quadros que lhe sucedem são feitos 

para falar. Chamam a si pela representação. 

    Sobre o discurso da obra e em relação ao acrescentar dos títulos, o mesmo refere: “Essa 

inclusão de elementos que pertencem a universos diferentes dentro do mesmo quadro 

criam a impossibilidade de, com eles, se reconstruir as histórias das quais foram 

descontextualizados.”127 A necessidade de não ser confundido com um contador de 

histórias é em vários momentos, por si declarada: “Mas há um discurso. Não é história, 

não há ilustração. Mas há, evidentemente, a possibilidade de construir sentidos, 

exactamente na medida em [sic.] cada uma das figuras é um signo, (…)”128 Quando Nuno 

Faria em relação à tela “Soror Salomé”, de 1990, refere a existência da narrativa, Jorge 

Pinheiro refuta-a: “N.F.: É uma história de desejo. Se há desejo, há narrativa. J.P.: Ou 

vice-versa. (…) e eu não quero contar histórias.”129 A aparente conotação narrativa da 

pintura figurativa de Jorge Pinheiro que o mesmo não deseja, pode ser o resultado dos 

muitos títulos que o próprio atribuiu às obras, séries e exposições relacionando-as com a 

palavra e que alguns críticos associaram ao discurso narrativo. Estamos a lembrar-nos de 

títulos como “Era uma vez uma Princesa”, texto considerado como o único começo 

possível, já que enuncia a «regra de ouro» de toda e qualquer narrativa. Ainda em 2009, 

podemos ler uma crítica sobre a obra do autor na Arte y Parte: ”Sus composiciones 

                                                
124 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 18. 
125 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 22. 
126 Ibidem, p. 45. 
127 Ibidem, p. 52. 
128 Ibidem, p. 74. 
129 Ibidem, p. 35. 
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pictóricas, de carácter profundamente narrativo (…)”130  Esta tendência de rotulagem 

artística é, a partir de certa altura, incomodativa e contrariada pelo autor, quer por 

declarações prestadas quer utilizando o mesmo meio que eventualmente o marcou e os 

títulos mais recentes saem para descolar o rótulo, como o dado à exposição Discursos sem 

histórias dentro…, realizada em 2009, na Casa Museu Teixeira Lopes. 

    A ligação da produção artística com a prática pedagógica é reconhecida pelo pintor: “ 

Foi por necessidade de preparar as aulas que a reflexão sobre a Gestalt veio a reflectir-se 

na minha pintura. Neste período inicia-se a consciência de que existia uma contaminação 

entre a necessidade de estudar para ensinar, o prazer de o fazer e a necessidade de levar à 

prática como obra autónoma, como reflexão individual, aquilo a que esse estudo me 

conduzia. A partir daí estabeleceu-se, para sempre, o princípio dos vasos 

comunicantes.”131 Sobre a necessidade de reflexão teórica continua: “ E depois da bolsa 

da Fundação Gulbenkian em 1966, volto a Paris em 1979 para estudar. Nessa altura a 

minha paixão, na sequência óbvia do estruturalismo, era a semiótica. 

J.L.J.: Há uma voluntária continuação de formação teórica.”132 

    O Professor que aprofundou conhecimentos na semiótica da pintura, em 1979, regressa a 

Portugal e propõe aos seus alunos, para o ano lectivo 1980-1981, um estudo da obra de 

arte, segundo o modelo estudado. Na prática, a sua paixão pela semiótica é já visível pelo 

regresso à figuração, em obras como “Ao Povo Alentejano”, de 1980 ou “Os Bispos”, de 

1981, “Retrato de Bernarda Alba” de 1986-87 e “O Pão e o Silêncio”, de 1988 e a reflexão 

teórica continua na investigação académica, a pretexto da preparação das aulas para os seus 

alunos. Na Cadeira de Composição, a proposta apresentada é a análise do objecto artístico, 

baseada na procura da mensagem, numa clara investigação semiótica. O mestre faz do 

Programa de Trabalho, um convite à leitura da obra de arte, uma investigação teórica que 

passa também pelo estudo do oculto, na busca de uma mensagem que mais não é do que 

uma natureza invisível. A partida do objecto linguístico: título, materializado em objecto 

extra linguístico: desenho, serve de ponte para um segundo momento de reflexão sobre a 

representação de signos codificados e para a tão desejada meta-representação ou ainda, 

                                                
130 C. C. – Cosas Varias. Arte y Parte. nº  79 (Mar. 2009) p. 129 nº 1 (Março 1996)-  
131 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 43. 
132 Ibidem, p. 45. 
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para os mecanismos com que esta se constrói. O percurso reflexivo pretendido, evidencia o 

discurso da mensagem visual, mostrando que a leitura de superfície leva ao diálogo 

profundo, primeiro seduzindo o observador na forma como este olha e vê o lugar 

planificado, para depois de enredado se encontrar com a forma desenhada ou pintada, 

estrategicamente colocada. É pelo ícone “pesado” com ambiguidade, metáfora e discursos 

verbais preexistentes que a libertação da mensagem deve ser efectuada. O autor acredita 

que com o aumento da informação e diminuição da comunicação, possa chegar-se por fim, 

à articulação de um discurso verbal, independente do desenho. A imagem frontal e central 

obedece a um modelo estrutural do processo de fruição que reforça a intencionalidade da 

linguagem. A mensagem emanada da obra é uma tendência histórica, baseada na visão do 

texto documental, numa perspectiva de legitimação do objecto de arte. 

    Com o entendimento alargado dos conceitos de texto e escrita adaptados à arte, o 

discurso da obra é muitas vezes sinónimo de “fala” e insere-se numa rede de 

intertextualidades que leva ao estudo do objecto artístico como se de um documento 

histórico se tratasse, podendo ser analisado, confrontado, balizado ou interpretado 

enquanto matéria textual, o mesmo é dizer, circunscrito como significante. O termo 

discurso é inúmeras vezes citado pelo autor e estamos a lembrar-nos também de títulos de 

obras ou exposições como: “Discurso para uma Mulher da Palestina”, de 1987 ou 

Discursos sem histórias dentro…de 2009, em que a figuração serve a realidade histórica e 

demonstra que o olhar sobre a arte e a história é sempre retroactivo e arqueológico, 

reescrevendo a mensagem pela adição de novas leituras sobre a matéria sensível.  

    Em 1979, depois do regresso da segunda bolsa de estudo e com o aprofundar de 

conhecimentos em semiótica, Jorge Pinheiro constrói as formas ou figuras em termos de 

discurso, enunciadas para serem decifradas e o título é já fabricação de sedução e de 

utilidade, pois serve a linguagem verbal preexistente. Nas últimas duas décadas, pinta a 

natureza da pintura, “fala” das suas convenções com o objecto experimentado 

esteticamente e utiliza os cânones reconhecidos. É uma arte feita com arte ou a arte falando 

da própria arte, um pintor inovador porque “pinta o preexistente pintado”. Despertar a 

atenção, reinventar a pintura ou reescrevê-la revela à semelhança da arqueologia do 
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conhecimento, a visão da actualidade sobre a necessidade de se reescrever a História, 

reequacionando-a. 

    A procura da mensagem existe e o encontro é feito de desencontros das múltiplas 

leituras que o discurso icónico promove entre o visível e o legível do objecto plástico que 

não encontra lugar na natureza do objecto pintado ou desenhado e porque é sensível a 

mensagem permanece invisível, mas não deixa de ser promovida. Das leituras do ver e do 

ler resultam aporias com a obra a revelar do autor que o seu modo de fazer é também o seu 

modo de ver “sobre” o ler. O objecto plástico feito de superfície para ser visualizada e 

contemplada é contentor substancial do objecto teórico.   

     Durante muitos séculos valorizada, e desacreditada já no século XX com a substituição 

de novas categorias estéticas, a Composição é um dos conceitos que está ligado à História 

da Arte e à carreira artística do autor. O modelo clássico com provas dadas é aplicado na 

obra, cuja representação figurativa obedece ao poder do centro e horizontalidade. Ambos 

valem como elementos estruturais poderosos, para transmitir mensagens no plano.  

  

 

 

2. A FIGURA, PRETEXTO E TEXTO 

 

    Uma das funções primordiais da imagem é a função pedagógica133. A imagem revela-

nos toda a nossa história, tanto ao nível das mitologias como ao nível da representação. A 

acumulação dos diferentes tipos de signos joga com o saber cultural e sócio-cultural do 

espectador, a quem é exigido grande esforço de associações mentais. 

    A função metalinguística encontrada na representação de Jorge Pinheiro, tem por 

objectivo o exame do código empregue, uma ambivalência dada pelo objecto plástico que 

se revela como objecto teórico. A sua obra expressa intencionalidade, “pintar a natureza da 

pintura” é a construção da pintura feita de pintura, já desconstrução e reequação, um 

discurso de segunda ordem que reflecte sobre os discursos de primeira ordem.  

                                                
133 HUYGHE, René – O poder da imagem. Lisboa: Edições 70, 2009. p. 52. 
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    Discursos, diálogos, mensagens, inscrições, títulos, representação, composição e 

figuração são inseparáveis do processo criativo do artista. Na sua obra, a mensagem verbal 

e visual alimentam-se uma da outra. Dobrada, a palavra escrita dos títulos aparece também 

inscrita na representação de algumas obras: “La Fable de La Fontaine”, “Solus Ipse”, “O 

Sacrifício de Isaac” ou “Tempus Fugit”. Sobre as obras de pintura, o artista revela-nos: 

“Eu necessito, primeiro, de coragem para o começar e depois para o acabar. Porque 

frequentemente o seu discurso incomoda-me.”134 Noutro momento da entrevista, 

acrescenta: “Depois, do que se trata é de perceber como é que a pintura se resolve (…) 

como se organizam os elementos eventualmente significantes para estruturar a 

composição no segundo nível: o nível semântico, etc.…Porque na última fase figurativa eu 

não me comporto como o pintor que vai gradualmente construindo o quadro, num fazer e 

desfazer de formas. Pelo contrário, tudo é projectado previamente. No quadro não há, 

praticamente, emendas. Trata-se, no essencial, de executar o que havia sido 

projectado…”135 

    A percepção da mensagem estética no trabalho de Jorge Pinheiro é um percurso por si 

criado, como um convite ao diálogo que nos leva a percorrer os códigos de reconhecimento 

da mensagem estética, pelos caminhos da semântica, para chegar ao Lógos. O diálogo 

estabelece-se como estrutura essencial do discurso e este atesta a intencionalidade, no 

regresso à linguagem. A imagem metafórica não pode ser interpretada literalmente como 

se apresenta, não é aceitável em 1ª mão, até porque não há ícones puros e a semiótica é já 

metalinguagem, também ela definida mais por percurso do que pelo objecto O mecanismo 

da substituição na metáfora permite relacionar imagens com signos e inverter ou desviar 

circuitos, fazendo da conotação, um discurso aberto. A própria noção de modelo remete 

para o signo icónico e a palavra ícone para as imagens religiosas pintadas. Há toda uma 

arqueologia do conhecimento ligada à linguagem, pela palavra136. 

    O peso da Palavra é suportado na religião cristã há mais de 2000 anos, pela Bíblia, a 

Palavra Sagrada e dimensionado no Evangelho Segundo S. João:  

“No princípio era o Verbo 

                                                
134 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Jorge Pinheiro: 1961-2001. Ob. cit., p. 54. 
135 Ibidem, p. 58. 
136 Cf. JOLY, Martine – Introdução à Análise da Imagem. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 58-64. 
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 e o Verbo estava com Deus 

e o Verbo era Deus.”137 

    Com a invenção da Imprensa, a escrita revolucionou o conhecimento e tornou a palavra 

silenciosa mais poderosa. Não admira pois que os discursos pesem e que o olho siga 

sempre os caminhos que lhe foram preparados na obra, uma vez que a interpretação das 

formas138 é essencialmente antropológica e cultural. O pintor não pode ter a certeza de 

estar a passar a mensagem porque a formulação discursiva é uma abstracção que depende 

de um todo concreto e fundado num elo predicativo, entre pelo menos duas entidades 

diferentes, o nome e o verbo. Cabe ao espectador a fruição e contemplação da obra, mas 

também a tarefa de apreender, decifrar, interpretar ou enunciar o Lógos do objecto plástico 

e projectá-lo sob a forma de uma discursividade verbal.  

  

 

 

3. “O PODER DO CENTRO”139 

 

    As linhas diagonais que traçámos sobre o planos de algumas pinturas recentes de Jorge 

Pinheiro e que em seguida se apresentam, mais não pretendem ser, do que uma construção 

rápida para determinar o centro das superfícies pintadas e verificar que é neste centro que 

devemos procurar o sentido profundo da mensagem visual, pelos elementos que ali foram 

colocados ou aproximados. A leitura da mensagem visual nas obras realizadas pelo pintor, 

no século XXI, começa por uma “leitura de superfície” da superfície pintada com o centro 

de análise da mensagem, situado a montante da representação figurativa, no próprio plano 

de representação. A colocação central é usada pelo artista para designar algo na 

composição que seja mais importante, o alvo ou a chave da mensagem, pois o simbolismo 

da centralidade está enraizado na nossa cultura e percepção, pela ligação ao divino ou às 

várias formas de poder. O observador é também um centro e um alvo e Jorge Pinheiro faz 

                                                
137 BÍBLIA  de Jerusalém. Ob. cit.Evangelho Segundo S. João 1:1. 
138 JOLY, Martine – Introdução à análise da imagem. Ob. cit., p. 115. 
139 Cf. ARNHEIM, Rudolf – O poder do centro: Um estudo da composição nas artes visuais. Lisboa: 
Edições 70, 1990. 
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uso deste conhecimento. Seduzindo-o, convida-o a juntar-se à cena, quere-lo participante e 

interagindo como poderoso centro entre outros centros, na apreensão das coisas.  

    Se tomarmos como exemplo a tela “O Banquete” verificamos que a figura colocada em 

posição central é a chave de toda a cena, ainda que esta seja composta com muita gente, a 

predominância vai para uma figura em especial, a que está na posição central. Tal figura 

tem o poder de como um íman, magnetizar todas as outras que são por ela mais ou menos 

atraídas. A composição revela-se a si própria enquanto combinação de formas definidas ou 

predefinidas, nos termos filosóficos, místicos ou sociais. A imagem colocada no centro do 

plano, mostra-nos como a natureza da superfície e a composição influenciam todos os 

outros elementos. A Composição de Jorge Pinheiro é a subordinação da construção a um 

fim pictórico preciso e a representação da figuração obedece a uma rigorosa geometria do 

plano. A superfície é chamada a suportar a obra. As fases de pintura figurativa das últimas 

duas décadas incorporam o saber das fases abstractas, sobretudo a produzida na década de 

70, em que explorou o comportamento do plano e das formas no plano com formas 

geométricas simples. Estamos a lembrar-nos da série de trabalhos sobre o ponto 

estruturado “Quinze Ensaios sobre um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel 

Duchamp” que obedecia à malha fibonacciana, a progressão matemática também 

explorada por alguns autores nas suas composições musicais.    

     

 
 
 

Figura 64 – “O Banquete”; 2008/09. 
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A  B  C   
 

D  E  F  G  
  
 
Figura 65 A – “O Sacrifício de Isaac”, 2002; B – “Stabat Mater”, 2006; C – “O Jogo da Macaca II”, 2004; 
D – “A Cabeça do Almada”, 1999; E – “A Cabeça do Picasso”, 1999/2001; F – “Porquê?”, 1991/92; G – 
“Solus Ipse”, 1993/95.  
 
    Jorge Pinheiro utiliza o princípio gestáltico da simplicidade, ao colocar o centro de 

equilíbrio no meio do campo da percepção. A tendência do olhar para o centro primário da 

superfície como um impulso poderoso da percepção visual, revela-se por exemplo na tela 

“Stabat Mater”, de 2006 com o objecto colocado no meio, a fotografia, mas não é uma 

fotografia qualquer, é a do soldado americano morto, um retrato funcionando como centro 

magnético da tensão ou conflito. Na tela “O Sacrifício de Isaac”, de 2002, a representação 

da cabeça do jovem morto é aproximada do centro primário e por ele magnetizada. A força 

do meio actua na representação da morte e nas relações psicológicas do jogo de cabeças. 

Observando a tela “O jogo da Macaca II”, de 2004 vemos que no centro do plano se 

encontra outra cabeça, a da figura de Charlot e este centro encontra também num segundo 

plano a morte, dada na forma do cadáver amortalhado. Vemos ainda nas telas de pequenas 

dimensões “A Cabeça do Almada”, de 1999 e “A Cabeça do Picasso”, de 1999-2001 que 

aquilo que tem o seu lugar no centro primário é um alvo, a visão ou o cérebro das cabeças 

representadas, estando estes centros carregados de energia potencial, irradiada para o 

observador.  
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    São as cabeças, sobretudo pela exposição da face e também as mãos, partes do corpo 

predispostas para acrescentar à figuração humana centros composicionais fortes, a 

explicação mais que provável para que Jorge Pinheiro execute em quantidade estudos 

preparatórios de cabeças e mãos antes da pintura. Na década de 90, quando ainda utilizava 

a perspectiva central e expunha a pintura juntamente com os estudos preparatórios, os 

desenhos revelaram-nos uma preocupação extrema com a colocação da figuração no plano. 

São muitos os estudos em que o autor subdivide a superfície com redes ou malhas 

estruturantes e nelas regista os cálculos e anotações, para uma rigorosa colocação das 

figuras como aconteceu com as telas “Porquê?”, de 1991-92 ou “Solus Ipse”, de 1993-95. 

Concluímos assim que a Composição encerra uma primeira mensagem, ainda antes do 

tema do quadro ter sido decifrado, é a mensagem que impressiona, dada pela disposição 

estrutural das figuras no plano porque somos culturalmente iniciados, na compreensão das 

imagens. Este factor revela também como o olhar que temos sobre a arte é sempre, de 

alguma forma retroactivo. O autor na década de noventa recorria à perspectiva, para 

introduzir o espectador no quadro, nas telas do século XXI opta por o seduzir e atrair, 

encaminhando-o para a centralidade e frontalidade da representação.  

    Encontramos na maior parte do trabalho figurativo do autor, uma tendência para a 

simetria da estrutura espacial e predominância da representação frontal com ligações 

culturais, apropriadas das representações religiosas. A disposição cultural bíblica e 

hierárquica dada pela representação da mesa em obras de “Última Ceia”, amplamente 

presente em toda a história da pintura ocidental, expressa o domínio do que tem lugar ao 

centro, o poder140. O meio é intermediário e mediador de toda a representação. O objecto 

mesa aparece na pintura de Jorge Pinheiro com “A Ceia”, em 1963 e acompanha a obra do 

pintor há mais de quatro décadas como um objecto chave ou íman e porque não dizê-lo, 

querido. A mesa é também um objecto central no trabalho do autor, fazendo depender dela 

a restante representação no plano.  

     

 

 

                                                
140 Cf. HUYGHE, René – O poder da imagem. Ob. cit., 4º cap. 
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Figura 66 A – “A Ceia”, 1963; B – “El-Rei III, A Cabeça de El-Rei””, 1973; C – “El-Rei IV, O do 
Banquete”, 1974; D – S/ título, 1986; E – “Retrato de Bernarda Alba”, 1986-87; F – “O Guarda, o Pão e 
o Camponês”, 1982; G – “O Pão e o Silêncio II”, 1988; H – S/título, não dat.; I – “O Sentido das 
Coisas”, não dat.; J – “O Jogo da Macaca II”, 2004; L – “O Banquete”, 2008-09. 
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Figura 67 – Leonardo Da Vinci 
– “Última Ceia”, c. 1493-98.  

 

    

    Em Jorge Pinheiro, a mesa pode ser vista como um 

objecto apropriado/amado da representação e ligado ao 

Amor, remetendo igualmente para a cena bíblica da 

Última Ceia do Evangelho Segundo S. João, em que o 

Apóstolo pela primeira vez, põe explicitamente a vida e a 

morte de Jesus sob o signo do amor que ele tem aos seus: 

 “Tendo amado os seus”141, Jesus expressa abertamente o amor pelos seus discípulos 

querendo com eles partilhar a “Última Ceia”. A cena fez parte da temática dos grandes 

mestres da História da Pintura Ocidental e o lugar mesa encontra-se culturalmente 

associado à comunhão e à reunião. Discursos sobre o Amor ou o Amor à mesa, é também a 

representação da obra de Platão O Banquete. Vemos um pintor envolvido pelo objecto 

estético que faz várias aparições e como objecto ontológico tem toda uma história, tanto ao 

nível das mitologias, quanto ao nível da representação, sendo por isso já auto-reflexivo. 

Optou-se por incluir na mostra da representação do objecto mesa, a tela “Jogo da Macaca 

II”, não por a conter, mas pela sua ausência. 

         No desenho “Maria lê o jornal à varanda”, o autor representa a cena com a figura de 

Maria segundo o género retrato de figura em pose e a varanda é representada por duas 

linhas horizontais, princípio comum à representação do objecto mesa. A figura de Maria 

tanto podia estar à varanda como à mesa. O retrato é desenhado com a parte mais 

significante, a cabeça, e esta guarnecida com uma touca, para arredondar a forma, de 

maneira a ficar circular, o nódulo que passará a funcionar como um centro também ele 

poderoso pelas dimensões que possui, entrando no jogo representativo com o centro 

topográfico do desenho, situado na linha horizontal da varanda/mesa. 

   O centro “neutro” e neste exemplo não expresso, é um ponto sobre a linha horizontal da 

varanda que chama a si o princípio de todo o desenho, noção que já tinha sido verificada 

pelos estudos teóricos de Kandinsky: “Um ponto no centro de um plano é a imagem 

primeira de toda a expressão pictural”142. Kandinsky analisou o comportamento do ponto 

                                                
141 BÍBLIA de Jerusalém. Ob. cit., Evangelho Segundo S. João 13:1.  
142 KANDINSKY, Wassily – Ponto, linha, plano. Lisboa: Edições 70, 2006. p. 8. 
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sobretudo em relação à pintura abstracta, mas é válido também, para a pintura figurativa e 

para o ponto expresso ou determinado pela percepção. Na obra deste autor, são igualmente 

analisados o peso dos elementos consoante a sua posição no plano original e as dimensões 

do suporte, sabendo que o primeiro varia consoante a posição na rede geométrica estrutural 

e que as últimas influenciam todos os elementos nelas inscritos. Na investigação, o 

primeiro exemplo escolhido foi o considerado mais “primitivo”, um ponto colocado no 

centro do plano original quadrado. O espaço para o desenho “Maria lê o jornal à varanda” 

foi transformado por Jorge Pinheiro, pois no formato rectangular da folha inscreveu um 

quadrado, subordinando o campo do desenho à forma mais objectiva do plano original. À 

mediana horizontal do quadrado fez corresponder a linha horizontal da varanda, situando o 

lugar da cena. Para análise da representação, Jorge Pinheiro anexa uma série de fotocópias 

do desenho “Maria lê o jornal à varanda”, sobre as quais traça linhas direccionais e 

vectores, sempre e de alguma forma relacionados com o centro do quadrado, o ponto não 

expresso, mas percepcionado e que o autor determinou, traçando a mediana vertical.  

  

A B 

C D E 
 
 

Figura 68 A – PINHEIRO, Jorge – Cadeira de Composição: Programa de Trabalho. Fotocópia nº 1; B – 
Imagem manipulada: Determinação do centro do desenho existente na fotocópia nº1; C/D/E – Alguns 
esquemas para estudo do desenho “Maria lê o jornal à varanda”; fotocópias nº 5, 6 e 7. 
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    Nas considerações teóricas do Programa de Trabalho de Jorge Pinheiro, encontramos na 

página 6 as linhas fundamentais do discurso verbal do objecto linguístico título e o 

discurso do desenho como sistema semiótico extra-linguístico, em que o autor estabelece 

as especificidades de cada um. Assim refere:  

“- o acto de criação de uma obra de arte é uma substancialização da matéria inicial; 

- e que tratando-se de uma mensagem icónica podemos reduzir a sua dimensão icónica a 

uma verbalização; 

- que o autor compôs a mensagem visual «sobre» a mensagem verbal do título; 

(…) 

- estamos a trabalhar sobre um texto metalinguístico; 

- que aos ícones do nosso desenho correspondem objectos reais designados, por sua vez, 

pelo discurso verbal do título 

- a articulação dos ícones no plano sintáctico cria um discurso.”143 

    Chegados a este ponto, devemos acrescentar que o título “Maria lê o jornal à varanda” 

enquanto discurso verbal é uma frase e não um texto, correspondendo visualmente a um 

traço do todo texto que não existe e a mensagem semântica é informativa e nada tem de 

descritiva, mas que o autor transformou em desenho descritivo. Os nomes designados no 

discurso verbal, Maria, jornal e varanda são pelo autor predicados no discurso visual sem 

que o sejam no verbal, interferindo no modo de ler pelo seu modo de ver/ler/ser. Nada na 

frase descreve o sujeito Maria nem indicia a representação de Maria, segundo o seu retrato 

em pose ou como figura usando uma touca, também nada refere as qualidades do objecto 

jornal ou as características da varanda. O desenho enquanto “matéria textual” infere ao 

discurso verbal uma leitura descritiva que ele não possui e que não é lida, mas vista. 

Mostrar é ao mesmo tempo criar um novo modo de/o ser. O acto de ler é a contrapartida do 

acto de escrever/ver/reescrever144. 

                                                
143 PINHEIRO, Jorge – Cadeira de Composição: Programa de Trabalho. Ano lectivo 1980-1981. Ob. cit., p. 
6. 
144 RICOEUR, Paul – Teoria da interpretação: O discurso e o excesso de significação. Lisboa: Edições 70, 
2009. p. 102-106. 
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    A construção da imagem pictórica de Jorge Pinheiro obedece em primeiro lugar, à 

codificação da mensagem, no plano original, tela ou suporte papel. O conhecimento dos 

meios operativos para a ocultar é revelado pela desconstrução da imagem que nos levam a 

refazer o caminho da construção. Do fim para o princípio, o efeito é efectuado num 

percurso de ida e volta já num “regresso” da obra acabada. O artista vê a superfície a pintar 

como essencialmente geométrica, uma vez que aproveita o paralelismo das verticais e 

horizontais que a constituem e delimitam, para traçar esquemas orientadores, seguindo 

uma rede de linhas principais ordenadas. A construção do desenho “Maria lê o jornal à 

varanda” não é excepção a esta regra, exibe o quadrado como uma superfície delimitada 

por duas horizontais e duas verticais, influenciando todos os elementos nela inscritos. A 

figuração estrategicamente posicionada é influenciada por centros de poder, tensão ou 

conflito a que se vem juntar a acção da luz; todos os elementos jogam com o poder central, 

o centro do plano percepcionado. O plano de expressão é o primeiro estímulo perceptivo 

para o plano do conteúdo. Assim o Mestre nos ensinou a ler, assim nós como seus 

discípulos, aprendemos a ver.  

 

 

  

4. OCULTAÇÃO/REVELAÇÃO 

 

    Na civilização ocidental tudo se ordena e categoriza e a superfície plástica não foge a 

esta regra, obedece ao princípio ordenador. Os progressos mais importantes da arte 

ocidental produziram-se na esfera da civilização mediterrânica ou à volta dela e o espírito 

estático e geométrico que a caracterizava e dominava, forneceu os princípios mais 

importantes da composição artística.   

    A viagem do olhar, pela materialidade da superfície pintada ou desenhada, permite 

penetrarmos no espaço metafórico da imagem. A rede relacional de traçados, definidora de 

sentidos no plano original, é também definidora de substância, no plano do conteúdo. A 

imagem estrategicamente colocada torna-se predicativa, para quem a vê e sabendo lê-la, 

produz-se um desaparecimento gradual da opacidade da matéria plástica. As palavras do 
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Mestre não deixam dúvidas: “Creio, segundo o conceito que perfilho de composição, que 

essa geometria [oculta] deve organizar uma estrutura que, por si só, seja a geradora 

fundamental do sentido.”145 

    A Composição é o ponto de apoio, um referencial que coordena todos os meios postos 

em acção no plano, unifica o efeito e tem o poder de impressionar, provoca sensações e 

introduz-nos no domínio da expressão, levando-nos da manifestação visível à dizível. O 

“texto” plástico permite a construção gradual de um texto dizível que não é único. O 

“texto” de que se parte para o “texto” a que se chega, é ainda a arte vista com a sua função 

pedagógica e o artista ainda antes de ser emissor é um transmissor. A representação tem 

uma finalidade que pode ser um fim em si e a figuração, um sem fim de possibilidades 

existenciais. 

    Os modelos com provas dadas são a causa mais que provável da representação de Jorge 

Pinheiro que a eles torna e com eles trabalha à sua maneira e mostrando-os, também se 

mostra. A figura que ficou presa na armadilha da representação mostra-nos o outro lado da 

teia, também ele existencial. Na tela “O Banquete”, a figura central que nos encara com um 

sorriso malicioso, é com esse mesmo sorriso que encara o pintor, ao olhar a obra acabada.  

     

    A actividade de Professor terá sempre um lugar de relevo no percurso artístico de Jorge 

Pinheiro. Iniciou funções como Segundo Assistente na Escola Superior de Belas-Artes do 

Porto de 1963 a Novembro de 1972, rescindindo o contrato por não concordar com o 

modelo de ensino vigente. No momento da despedida, escreve uma carta aberta aos 

estudantes, explicando as razões do abandono da escola.146 Nesse documento, datado de 

1976, ainda em época pós revolucionária, o pintor evoca a realidade histórica.147 É visível 

na escrita, a euforia da revolução de Abril, presente na memória colectiva, bem como, a 

vincada ideologia politica do autor. O pintor com alma de professor, refere: “O estudante é 

                                                
145 VIDAL, Carlos – Entrevista Jorge Pinheiro. In Revista de Estética n.º 1 (Jan. 1990) p. 57-59. 
146 PINHEIRO, Jorge – Aos Estudantes da Escola Superior de Belas Artes do Porto: Carta aberta. Porto: 
ESBAP, Jul. 1976. O documento encontra-se reproduzido em anexo. 
147 “… burocracia é antítese de revolução; e impedir esta, embaraçado por aquela, é ter que poder vir a 
assumir, perante a ESBAP e o País, a responsabilidade histórica de ter, de facto, impedido esta Escola de 
iniciar finalmente um caminho que a levasse à tão apregoada Escola Renovada. Este é para mim o facto 
fundamental, e no qual se radica a tomada de posição que agora assumo.” PINHEIRO, Jorge – Aos 
Estudantes da Escola Superior de Belas Artes do Porto. Ob. cit., p. 6. 
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a razão de ser de uma escola.”148 E termina a carta, citando o poeta: “… O conceito 

implícito no verso de Camões «O fraco rei faz fraca a forte gente» tem de deixar de ter 

validade nesta Escola. Para tanto, basta que a «gente», porque é forte e porque é gente, 

tenha um dia a coragem de dizer: 

- o fraco rei vai nu.”149  

    Vem para Lisboa, onde continuará como 1º Assistente na Escola e depois ascende a 

Professor Auxiliar na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, de 1976 a 

1996. Quando lhe perguntam se costuma integrar júris, responde: Basta-me ser júri dos 

meus alunos – a parte mais antipática deste belo ofício que é ensinar.”150 De 1996 a 2001 

será ainda, Professor Catedrático convidado da Universidade de Évora.  

    O modelo pedagógico aproxima o Professor do modelo artístico. Não há limites de 

separação disciplinar. Voltar aos modelos, supõe reconhecer que a nossa actividade 

depende do seu sentido, da sua capacidade de reordenar os textos herdados, submetendo à 

prova a sua aptidão, para operar no presente. Para Jorge Pinheiro o ideal estético nasce do 

Homem e a ele se destina: “A pintura tem a forma que as vossas mãos de artista quiserem 

modelar-lhe.”151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
148 PINHEIRO, Jorge – Aos Estudantes da Escola Superior de Belas Artes do Porto. Ob. cit., p. 8. 
149 Ibidem, p. 8.  
150  Retrato. A Capital. (20 Fev. 1992). 
151 PINHEIRO, Jorge – Abertura solene do ano lectivo 1993/1994 na FBAUL: Conferência. Lisboa: FBAUL, 
3 Nov. 1993. p. 8.  
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CONCLUSÃO 

 

   

        Os princípios estéticos que presidem à produção pictórica de Jorge Pinheiro na década 

de 90, são os modelos culturalmente e historicamente reconhecidos, ao longo dos séculos e 

abalados no séc. XX. É no seu reforço acentuado e rebuscado que reside a forma do artista, 

justificar e legitimar o objecto artístico, provocando o observador e incitando o meio 

artístico. 

    Voluntariamente afastado dos modos de fazer e de consumir da década, marca a sua 

contemporaneidade, numa pintura feita de memória, num cruzamento entre a memória 

pessoal codificada, numa disciplina académica e a memória cultural que a atravessa. A 

pintura de cavalete do final do século faz-se do desenho de estátua, disciplina retornada da 

sua formação académica. A viragem figurativa é feita de livre escolha, independentemente 

dos vários tipos de poder que pressionam os artistas. Jorge Pinheiro não tem ilusões, pois 

sabe que o artista está sempre sujeito à trela do poder ou do mercado e não se reconhece 

nesse ofício de impossível liberdade, nem é aderente da chamada vida artística, prefere ser 

o Professor.  

    Nas telas de noventa encontramos expressa uma vontade do artista, na imposição para 

exposição, da pintura arrastando consigo os estudos preparatórios, uma forma de 

legitimação da arte, através do passado da arte. Sabendo que no presente, o escrito pode ser 

o omitido que supera de longe o exposto e o descritivo, a pintura, vista como obra acabada, 

esconde o processo de produção que o pintor intencionalmente quer revelar e valorizar, 

fazendo do desenho o que em tempos foi, um instrumento crítico e modelo de visibilidade. 

O todo agregado e reunido em espaço próprio, tece uma rede relacional de referentes e 

tende do objecto plástico para o objecto teórico, numa clara intencionalidade e necessidade 

de legitimação da arte, pela Disciplina Programática do Desenho. 

    Mas os desenhos não podem ser vistos como inocente valor estético, eles estão lá para 

afirmar um tipo de poder, expressão de uma civilização, também ela com valores 

ideológicos que remetem para a Escola, Universidade ou Academias. Voltar à aura de 

respeito, ligada ao objecto plástico, ao passado da arte e ao valor estético adquirido pelo 
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desenho, ao estatuto de cânone civilizacional, é o modelo de ensinamento proposto por 

Jorge Pinheiro. 

    As grandes telas mascaradas de estilismo representam figuras em pose e em palco, num 

lugar onde não acontece nada, além do facto apresentado, uma exibição para lá da 

representação, para exposição e enunciação dos princípios artísticos, articulados em 

citações, reproduzidas nos interstícios dos signos e dos géneros.  

    A perspectiva central das telas produzidas na década de noventa nunca foi um fim em si 

mesmo, foi tão só, um meio. O fim tem que ser outro, mais racional e evidente com uma 

melhor evocação dramática, de tal forma que o possível observador do quadro, possa 

situar-se diante dele ou até dentro dele, como um espectador dentro da cena representada. 

A perspectiva é mais um meio que revela na obra, o pensamento do autor, bem como as 

várias formas de poder usadas em pintura, ligando a arte com poder a outras formas/tipos 

de poder. A representação em perspectiva, mais não é do que a apropriação/repetição de 

uma fórmula com sentido, a forma simbólica citada como uma conquista da representação. 

    O motivo central da pintura nas grandes telas de noventa, não é a representação em 

perspectiva, este é apenas um recurso, a estratégia para segundos sentidos que o ligam à 

composição e às marcas do modelo como marco. É mais uma forma citada no canal 

referencial. A estrutura composicional dominante da obra de Jorge Pinheiro é algo que 

centrando-se no mais radical materialismo, esconde um insuspeito misticismo, fabricado na 

memória colectiva.   

    O título de uma pintura vale como juízo, valor representativo da cultura, portadora de 

história da palavra, experimentada, significada e sedimentada. Como meio formal, na 

construção da obra de pintura contamina os dizeres, de duas linguagens representativas. 

Nesta mistura cria-se uma rede em que qualquer delas pode desempenhar em relação à 

outra, o papel predominante da leitura. 

    O entrelaçamento dos discursos, do nome com a coisa nomeada, num espaço de 

coabitação, supõe um privilégio absoluto da escrita que dominou o mundo do 

Renascimento e foi um dos grandes acontecimentos da cultura do Ocidente. O homem ao 

empregar a função de utilidade, dada pelos nomes, não só os concebe como os julga. Não 

são os críticos que julgam a obra de arte, mas a própria obra que se assume como crítica. O 
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título pode ser visto como modelo de visibilidade. A obra trata sobre as suas próprias 

estratégias de construção. Representar pelo título é remeter um código a outro código e ver 

estes como múltiplos fragmentos de algo que já foi escrito, visto, feito ou experimentado. 

A força das combinações realizadas no interior de um mesmo nome remete da 

representação do nome à identidade da forma, em profundidade; do mesmo modo 

entendemos a pintura de Jorge Pinheiro, a obra vista em profundidade, como algo 

profundo, em nome do método, da ideia. 

    Provocador, o título colado à representação atinge o observador. A sua função crítica é o 

espaço de debate, citação, partidarismo, oposição e reconciliação, sem constrangimentos de 

coerência, unidade ou resolução formal do objecto plástico, visto este como miscelânea de 

múltiplas vozes, citações, comentários e divagações. A manifestação utilitária do título 

serve a metalinguística da representação. Reflectir “sobre” as formas representativas de 

uma obra, em nome do método é uma atitude pós moderna, convertida em efeito de 

causalidade, produto ou fenómeno, em que a teoria crítica se enquadra, como enquadradas 

são as formas do conteúdo. 

    Entre o visível e o legível, regressamos à forma revista e recolocamos o observador, no 

plano real da linguagem catalizada e desejada, o código valorizado pelo autor e pela 

sociedade actual, a morada da palavra a residir na escrita e todos os outros códigos, 

incluindo a expressão icónica representada, dependentes desta, reflectindo a ideologia da 

ordem do racional, para que tendem os sistemas e a sociedade actual. A Palavra com o seu 

poder de representar pode compor e decompor. É o valor de estímulo para decifrar a obra. 

O objecto plástico e o objecto linguístico efectuam trocas representativas, num princípio da 

alternância que fundamenta a oposição dos sentidos e estimula a esfera associativa, 

instaurando a ambiguidade e a metáfora. 

    Com o teatro do nome próprio, em nome da representação ou da reversibilidade 

representativa da figura citada, o mestre utiliza o lugar de convergência do nome/título do 

quadro como ponto, para o qual convergem todas as estruturas do discurso, um centro onde 

a linguagem aparece como um lugar de estudo, das regras para a construir, utilizar e 

reorganizar na sua função representativa. A soberania do nome/título está ligada à 

identidade como uma filiação, em que a escrita e a palavra se revestiram do peso da sua 
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história material, o valor histórico enquanto objecto de saber, para ser objecto do 

conhecimento. 

    A sociedade é a detentora dos sistemas de representação e nós próprios podemos ser 

vistos à luz deles, pois é a história que renova as metalinguagens e a sociedade que lhes 

confere a objectividade. Qualquer análise interpretativa que se inicie, olhando a obra à luz 

do seu título, só poderá ser uma construção do simulacro, do objecto alvo de estudo, por 

parte do espectador/leitor. 

    O título torna-se um fragmento histórico reflexivo, um espaço de análise sobre o qual o 

tempo e o saber estabelecem um percurso/discurso, um ser histórico representativo e 

simbólico porque contém sentidos figurados, segundos sentidos e sentidos metafóricos. Ao 

tomarmos como exemplos, os títulos das obras “A Comédia da Arte”, “La Fable de La 

Fontaine”, “O Sacrifício de Isaac”, “Stabat Mater” ou “O Banquete”, não esquecendo que 

todos os outros seguem esta linha, vemos que eles carregam todo um património 

civilizacional e simbólico fundamental, cedido à representação pictórica, por empréstimo. 

Cada um destes títulos teve a sua história anterior, o seu enquadramento, são palavras que 

carregam um fundo, onde se podem encontrar representadas/figuradas. Há todo um 

depósito e sedimentação do nome, apropriados por Jorge Pinheiro, para em torno da função 

verbal, dar títulos provocatórios às pinturas. O poder da palavra, o poder ser do nome ou da 

expressão ser é poder, é uma visão existencial do artista que nomeia a substância com 

substantivos. 

    A causa, motivo ou razão a que o autor nos quer levar é experimentarmos reescrever as 

mensagens, reestruturando os códigos, através da experiência herdada enquanto cultura que 

torna os sistemas reconhecíveis e predicáveis, em modelos. Joga em mitos.  

    Durante duas décadas julgará os modelos estéticos de composição e representação. A 

valorização do objecto de arte, como objecto ontológico, faz-se pelo modelo da sociedade, 

valorizando a fundamentação racional, tendência cada vez mais acentuada no mundo 

actual, a da racionalidade que de alguma forma, desmaterializa o objecto e corporiza a 

razão. 

    O autor serve-se do título como valor de estímulo. O enunciado funciona como uma 

substância sensível, para o leitor modelado que é simultaneamente o veículo que transporta 
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a representação. A mensagem verbal é utilizada para manipulação do discurso 

figurado/representado e vice-versa. Há um chamamento do espectador para aquilo que ele 

vê ou não vê. 

    O título, mais ainda do que forma de representação é a manifestação do seu registo 

escrito, uma forma de identidade que expõe o seu estatuto como valor simbólico, uma 

presença inscrita que se quer gravada, memorizada e visível.  

    Mascarada, a pintura de Jorge Pinheiro, do final do século passado e ainda mais a do 

presente, evidencia a necessidade de submeter a uma profunda crítica, as categorias 

estéticas ligadas à autoria, obra e género. Também o conceito de artista, implica algo mais 

que o direito de autoria, há que superar uma série de etapas, para adquirir um estatuto, para 

afirmar a sua identidade. A própria palavra artista relaciona-se semanticamente com 

vocação, aprendizagem, formação, ofício. É de forma artificiosa e económica que o pintor 

constrói as telas do séc. XXI, grandes planos sem fundo com a citação do ícone figurado, a 

transportar o espectador para esse suplemento em falta, numa experiência de retrocesso 

que funciona como eco e ao pensarmos no que já foi visto, por um grande público, estamos 

a pensar no simulacro, como uma representação.  

    Dar explicações sobre um tipo de arte que desconstrói o seu próprio conteúdo, desaloja 

os seus fundamentos e coloca em causa os seus modelos, equivale a romper com as 

convenções seculares das noções de origem e originalidade da obra. O efeito de 

originalidade é quebrado com a apropriação e citação dos recortes figurativos, arrancados à 

Pintura, Fotografia, Cinema ou Fotojornalismo que colocam problemas convencionais 

como a reprodutibilidade, originalidade e autenticidade do objecto de arte. Os duplos 

indiciados são recolhidos e acumulados por Jorge Pinheiro, numa fórmula 

conceptualmente repensada e plasticamente politizada, uma aventura pedagógica, para 

repensar a obra de arte e o seu estatuto de singularidade. A compressão do espaço de 

representação é feita com o símbolo da tradição, a pintura de cavalete, abalada depois com 

a introdução de outros espaços discursivos. 

    Numa economia do suplemento, os recortes servem para centrar a atenção e questionar a 

dimensão estética da multiplicidade. O pintor trabalha com múltiplos fragmentos 

figurativos que arrastam consigo o seu fundo espacial, não encontrado na representação. A 
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pluralidade dos fragmentos icónicos transforma a pintura em composta, em espaços 

divididos e questiona-a também enquanto obra autografada, obra única, feita por uma só 

mão, a do seu autor. A pintura mostra-se convertida em signo conectado a um referente 

que é histórico e ideológico, uma construção retrospectiva para assegurar a sua identidade 

como arte. 

    No elogio da fotomontagem, expõe as contradições acerca da prioridade da visão ou da 

representação, da presença ou do signo que são típicas da teoria surrealista. A imagem 

citada invade os direitos de autor e exibe a prova documental, de um momento 

determinado, arrastando consigo a condição de exterioridade, do seu fundo espacial 

perdido. A pintura feita de reiteração e eco gira em torno do seu referencial.  

    Na pintura de Jorge Pinheiro, os ícones citados são retirados dum campo semântico de 

valorização histórica e por isso são emblemáticos e paradigmáticos. São encontrados como 

um signo do desejo e exibem-se como uma paródia da realidade, convertida em signo; uma 

presença transformada em ausência, em representação, em espaço vazio, em escrita. Nesta 

formulação, o que constitui a fonte de autenticidade da representação da pintura, é o autor 

e a obra.  

    As mutações de sentido, da reunificação dos fragmentos icónicos figurados, jogam com 

os valores humanos e estéticos e com a posição do artista, numa intromissão assumida da 

herança partidária, ligada ao estilismo e ao passado da arte. A manipulação das 

propriedades qualitativas, do fragmento icónico citado, emite juízos de valor e cria novas 

possibilidades de juízo semiótico. A obra construída com citações coloca em causa a sua 

legitimidade e o conceito de originalidade, na identidade da obra, bem como identifica os 

autores primeiros e faz pensar na autoria dos segundos.  

    Os recortes fotográficos que servem de base à pintura colocam em causa, não só o 

conceito emblemático do signo demarcado, como os conceitos fundamentais do discurso 

estético, do artista e da obra. Em cada elemento citado ou conotado, há já, pela escolha 

uma lição estética e um acto político, cujo significado ideológico não reside nesse 

elemento mas, na maneira como ele é objecto de apropriação e articulação, na nova 

condição significante. A pintura é construída como signo indiciado. 
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    Com humor e com duplos, Jorge Pinheiro constrói na pintura um discurso ambivalente, 

partindo dos focos semânticos para os tão desejados ecos estéticos. O efeito de causalidade 

é visível e legível nos conceitos de originalidade e identidade da obra, autor e autoria.  

    Destilando e extraindo as qualidades estéticas do seu próprio passado artístico, Jorge 

Pinheiro concebe em 2008/09, “O Banquete”, obra incorporando elementos estruturais e 

composicionais recorrentes. O seu passado artístico, em retrospectiva, é projectado pela 

(re)citação dos elementos que se repetem há mais de 40 anos: Salazar, mesa, ramo de 

flores, cão, simetria, encenação, figuração, representação. 

    Volvidos 38 anos após a morte de Salazar e 34 depois da queda da ditadura em Portugal, 

Jorge Pinheiro constrói “O Banquete”, uma representação do regime e das representações 

de grande visibilidade nacional. Deseja à semelhança de Pessoa, ser um 

criador/continuador de mitos, construindo e renovando o grande mito da representação 

nacional/pictural.   

    “O Banquete”, em forma de Última Ceia, é uma representação nacional, construída no 

mito nacionalista e saudosista, da ditadura do século XX, no Portugal do século XXI. 

Querida ou desejada, assim é a representação e as formas de que se reveste. Representadas 

em nome individual ou colectivo, as figuras evocam formas de identidade e representações 

colectivas do povo português. 

    Os representados de “O Banquete”, são figuras cruelmente caracterizadas/retratadas pela 

concentração dos adereços, carregando cada uma a sua história de vida. Concebida a partir 

da horizontalidade da mesa, a composição da pintura contém uma encenação cerimonial 

votiva e evocativa, em torno da figura do Chefe do Regime à semelhança das figuras em 

torno do Santo, nos Painéis de São Vicente ou ainda de culto a Cristo, em representações 

de “Última Ceia”. 

    A Representação, como elemento fundamental da pintura “O Banquete”, de Jorge 

Pinheiro, está instalada no espaço formal do discurso estético há 20 anos, emite 

chamamentos às obras, aos idos, aos nomes e ao autor. Representar o poder e os vários 

tipos de poder, nas várias formas com que se atavia, é a mensagem emanada desta última 

obra que supera todas as outras, pois representa o Grande Mito Nacional, os valores 
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colectivos e simbólicos de um povo, aos quais se juntam os seus, criando ou continuando o 

grande mito da Representação. 

    Durante muitos séculos valorizada, e desacreditada já no século XX com a substituição 

de novas categorias estéticas, a Composição é um dos conceitos que está ligado à História 

da Arte e à carreira artística do autor. O modelo clássico com provas dadas é aplicado na 

obra, cuja representação figurativa obedece ao poder do centro e horizontalidade. Ambos 

valem como elementos estruturais poderosos, para transmitir mensagens no plano. A 

imagem revela-nos toda a nossa história, tanto ao nível das mitologias como ao nível da 

representação. 

     A actividade de Professor terá sempre um lugar de relevo no percurso artístico de Jorge 

Pinheiro. O modelo pedagógico aproxima o Professor do modelo artístico. Não há limites 

de separação disciplinar. Voltar aos modelos, supõe reconhecer que a nossa actividade 

depende do seu sentido, da sua capacidade de reordenar os textos herdados, submetendo à 

prova a sua aptidão, para operar no presente. 

    O discurso plástico do autor sustenta-se na articulação de duas coordenadas: o visível e o 

legível. A leitura da mensagem visual nas obras realizadas pelo pintor, no novo milénio, 

começa por uma “leitura de superfície” no próprio plano de representação. A colocação 

central é usada pelo artista para designar algo na composição que seja mais importante, o 

alvo ou a chave da mensagem, pois o simbolismo da centralidade está enraizado na nossa 

cultura e percepção, pela ligação ao divino ou às várias formas de poder. O observador é 

também um centro e um alvo e Jorge Pinheiro faz uso deste conhecimento. Seduzindo-o, 

convida-o a juntar-se à cena, quere-lo participante e interagindo como poderoso centro 

entre outros centros, na apreensão das coisas.  

    A Composição revela-se a si própria enquanto combinação de formas definidas ou 

predefinidas, nos termos filosóficos, místicos ou sociais. A imagem colocada no centro do 

plano, mostra-nos como a natureza da superfície e a composição influenciam todos os 

outros elementos. A Composição de Jorge Pinheiro é a subordinação da construção a um 

fim pictórico preciso e a representação da figuração obedece a uma rigorosa geometria do 

plano. A superfície é chamada a suportar a obra e encerra uma primeira mensagem, ainda 

antes do tema do quadro ter sido decifrado, é a mensagem que impressiona, dada pela 
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disposição estrutural das figuras no plano porque somos culturalmente iniciados, na 

compreensão das imagens. 

    O autor na década de noventa recorria à perspectiva, para introduzir o espectador no 

quadro, nas telas do século XXI opta por o seduzir e atrair, encaminhando-o para a 

centralidade e frontalidade da representação. Encontramos na maior parte do trabalho 

figurativo do autor, uma tendência para a simetria da estrutura espacial e predominância da 

representação frontal com ligações culturais, apropriadas das representações religiosas. 

    A figuração estrategicamente posicionada é influenciada por centros de poder, tensão ou 

conflito a que se vem juntar a acção da luz; todos os elementos jogam com o poder central, 

o centro do plano percepcionado. O plano de expressão é o primeiro estímulo perceptivo 

para o plano do conteúdo. A representação tem uma finalidade que pode ser um fim em si e 

a figuração, um sem fim de possibilidades existenciais. Os modelos com provas dadas são 

a causa mais que provável da representação de Jorge Pinheiro que a eles torna e com eles 

trabalha à sua maneira e mostrando-os, também se mostra. 

    Esta é uma leitura possível da sua obra. A outros leitores deixamos outras perspectivas, 

também legítimas. 
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ANEXO 1 

 

    Reprodução do PROGRAMA DE TRABALHO do Professor Jorge Pinheiro para a 

Cadeira de Composição, do 4º ano do curso de Pintura, na então designada Escola Superior 

de Belas Artes de Lisboa. 
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ANEXO 2 

 

    Reprodução da Carta aberta Aos Estudantes da Escola Superior de Belas Artes do 

Porto, aquando da rescisão do contrato de docente na ESBAP, em Julho de 1976. 
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