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                          O Fragmento na Escultura Portuguesa no Séc. XX 
 
 
 
Resumo 
 
 
 
        Este trabalho de índole teórica constitui uma reflexão sobre o fragmento, tornado 
valor plástico, neste caso escultórico, no século XX, em Portugal. A estranheza que 
pode provocar um tema como o fragmento na escultura será esclarecida ao longo do 
trabalho, onde o fragmento é considerado na sua complexidade, no seu significado, nas 
suas ligações e na sua autonomia.  
        Assim teremos de entender o conceito de fragmento, ligá-lo à produção em arte e 
finalmente determinar as suas variadas expressões no panorama artístico português no 
século XX. 
         Recorrendo à nossa formação e experiência de escultora, será no contexto dos 
processos e das técnicas que enquadraremos as obras “fragmento”. Numa primeira 
abordagem o levantamento do fragmento nos diversos domínios da escultura será feito 
na obra de artistas estrangeiros. Não pretendendo fazer um levantamento histórico 
exaustivo, compararemos obras ligadas pelos processos, matérias e materiais muito 
diversificados, utilizados pelos artistas durante a segunda metade do século nas 
esculturas. De igual modo, no panorama português será a similitude de processos, 
matérias e materiais que permitirá estabelecer uma ordem para as múltiplas expressões 
do fragmento. 
         Sempre que for pertinente, um enquadramento histórico, estético e sociológico 
será feito a propósito das obras em questão. 
         Através das obras perpassa o pensamento teórico e plástico dos seus autores que 
pontualmente assinalaremos com citações e ideias de pensadores da história, da 
literatura, teóricos das artes, filósofos, portugueses e estrangeiros de carisma marcante e 
reconhecido. 
         Por fim a nossa experiência foi campo de escolhas, trabalho, ilusões e desilusões, 
abandonos, recuperação, utopia. 
         Mas usámos também essa experiência como método de trabalho e o fragmento 
como objecto de múltiplas pesquisas, campo aberto para diversas soluções. Ligando-se 
às novas tecnologias, o fragmento aparece com outras expressões, liga-se também à 
contemporaneidade e aos mundos diversos, sendo a ideia fragmentária um conceito 
aberto a soluções inusitadas, surpreendentes. 
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Le fragment dans la sculpture portugaise au XXe  Siècle 
 
 
 
Résumé 
 
 
     Ce travail au caractère théorique constitue une réflexion sur le fragment, devenu 
valeur plastique voire sculpturale au XXe siècle, au Portugal. L’étrangeté qu’un  thème 
tel que le fragment dans la sculpture peut provoquer sera éclaircie au long du travail où  
le fragment est considéré en complexité, signification, liaisons et autonomie. 
      Nous devrons donc comprendre son concept, le rattacher à la production en art et 
finalement déterminer ses diverses expressions dans le panorama artistique portugais au 
XXe siècle. 
      Ayant recours à notre formation et à notre expérience comme sculptrice, c’est dans 
le contexte du processus et des techniques que nous encadrerons les « fragments ».  
      Dans un premier abord, le recueil du fragment dans les divers domaines de la 
sculpture sera puisé à la production d’artistes étrangers. Sans un épuisant prélèvement 
historique, nous comparerons des œuvres affines quant aux processus, matières et 
matériaux très diversifiés, employés pendant la deuxième moitié du siècle. 
      De même, dans le panorama portugais, c’est encore la similitude de processus, 
matières et matériaux qui permettra d’ordonner ses multiples expressions. 
      Lorsqu’il  sera jugé pertinent, on fera un encadrement historique, esthétique et 
sociologique concernant les œuvres dont découle la pensée théorique et plastique de 
leurs auteurs; nous les signalerons ponctuellement avec citations et idées de penseurs de 
l’histoire et de la littérature, de théoriciens des arts, de philosophes, portugais et 
étrangers de renommée marquante et reconnue. 
       Enfin notre expérience a été un champ de choix, travail, illusions et désillusions, 
abandons, récupération, utopie. 
       Mais nous avons aussi utilisé cette expérience comme méthode de travail et le 
fragment comme objet de multiples recherches, espace ouvert à maintes solutions. En 
liaison avec les nouvelles technologies, le fragment se montre sous d’autres expressions, 
il s’attache à la contemporanéité et aux mondes divers, l’idée fragmentaire étant un 
concept ouvert à des solutions inusitées, surprenantes. 
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Para a utopia romântica: na natureza não há fragmentos, “cada migalha é o universo”  

                                                                                                 Quignard 

Os fragmentos são, de facto, “figurações inopinadas” 

                                                                      Quignard 

  

“Fragmentariamente habita o homem esta terra…”  

                                                                 Hölderlin 
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Apresentação – uma pequena história que dá valor à experiência como 

método de investigação 

A hipótese que Bragança de Miranda levanta é que a instauração de uma relação 

dialéctica entre teoria e prática é inseparável de uma ordenação epocológica da 

experiência. Essa ordenação epocológica atravessa segundo o autor toda a 

discursividade moderna, englobando a concepção linear dos iluministas e a concepção 

cíclica dos românticos. Concepções que em vez de se oporem são complementares 

(Bragança de Miranda, 1994, p.180). 

Bragança de Miranda mostra também que a dialéctica do moderno é inseparável duma 

ordenação deste tipo, mas alerta que não se deve confundir a ideia de “época” como 

equivalente a um domínio do tempo porque também o espaço é afectado nesse 

movimento. O moderno é sempre um termo ambivalente afectado pela temporalidade do 

existente e pela idealidade dos projectos. (Bragança de Miranda, 1994, p.181) 

De acordo com a origem da palavra, experiência (peira e ex-periri) é uma tentativa 

praticada sem reservas, entregue ao perigo da sua falta de apoio e segurança; é um 

“objecto” de que ela não é sujeito mas paixão. Na palavra experiência ecoam, pois, dois 

sentidos, duas formas diferentes de relação àquilo que se faz. Por um lado é securização 

ou normalização do conhecido, por outro é risco no desconhecido. A ideia de risco ou 

perigo é, porventura, a ideia que marca a actualidade e que nos permite pensar que a 

experiência não é redutível à tradição do que é conhecido e foi “provado” mas, ao invés 

disso, é a própria tradição que é uma traição da experiência e, ao mesmo tempo, uma 

tradição da experiência que cria todas as tradições possíveis. 

É nesta perspectiva de experiência que fundamos o nosso método. Fundamos o nosso 

método no que existe, na actualidade da matéria e nas condições sociais de trabalho 

projectando e correndo riscos. Este fundar permanente resultou dum acto livre embora 

limitado pela nossa experiência própria, que descrevemos. Sendo contínua certamente, 

assenta numa auto reflexividade crítica com as necessárias articulações com o vivido e 

com o adquirido. 
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O passado apresenta-nos, através da memória, fragmentos de vivências, em que retemos 

aquilo que foi mais significativo e que nos permite continuar ou mudar de rumo 

conforme os objectivos que temos e a maneira como nos sentimos. O que somos e o que 

fazemos são o resultado daquilo que nos foi possível apreender e que devolvemos de 

alguma maneira para o exterior. Por vezes o percurso não é claro, sobretudo quando se é 

novo e é experimentando e agindo que verificamos que o que produzimos não é casual, 

existe um fio condutor, ligando as sucessivas acções. Como nos diz a fotógrafa 

americana Clarence John Laughlin “Todas as coisas estão ligadas, quer vejamos as 

conexões ou não… Acaso e coincidência são os termos que utilizamos para indicar 

ligações invisíveis entre as coisas – relações que não compreendemos” 1.  

Neste contexto teórico não podemos deixar de mencionar que a nossa experiência foi 

também ela um campo aberto para o que somos e fazemos hoje e que neste trabalho se 

repercute necessariamente. A nossa experiência, sentida e vivida, como pessoa, como 

escultora e como docente, não pode ficar omissa num trabalho de investigação, que é 

sempre um olhar crítico e reflexivo, uma escolha e uma decisão pessoal, sobre uma 

problemática ou temática que nos prende a curiosidade. 

Partimos então da nossa infância. A nossa primeira infância foi passada em Bordéus e a 

França, com a sua língua e as suas regras, não deixou de nos influenciar.  

As imagens arquivadas, tanto as dos livros como todas as outras que víamos expostas 

em lugares de passagem, foram as responsáveis por esse outro lado da realidade que nos 

fascinou e soltou para o mundo de outros possíveis. Transpor para o papel o imaginário 

que uma história sugeria, experimentar cores, materiais e suportes, sempre nos 

animaram e acalentaram na liberdade das vivências que foram passando.  

Foram significativas as visitas aos museus, igrejas, cidades, para a livre escolha de um 

curso de artes ainda mal visto na altura, cujos ofícios se asseveravam complicados. 

Obtivemos desta forma uma visão alargada do mundo com as diferentes expressões e 

interpretações, onde o clássico se funde com o contemporâneo, e onde a apropriação das 

figuras do passado numa vivência do presente nos remeteu, sem dúvida, para uma 

vontade de trabalhar e experimentar a criação artística. Estas singulares experiências 

constituíram-se como uma «cadeia da experiência infinitamente aberta». Na filosofia de 
                                                 
1 Citada por José A.Bragança de Miranda no texto Para uma crítica das ligações técnicas (2002, p.259)  
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Husserl aprendemos que «Toda a experiência pode ser estendida numa cadeia contínua 

de experiências singulares unidas sinteticamente numa experiência única, em que se 

desdobram.”2.  

A Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde entrámos em 1973 depois de uma 

prova de desenho de estátua, tornou-se um campo de experiência fundamental de 

comunidade e de pertença enquanto operadora da experiência estética e do belo. Como 

dizia Gadamer, citado em Gianni Vattimo “a experiência do belo é caracterizada pelo 

reconhecimento numa comunidade de fruidores do mesmo tipo de objectos belos, 

naturais e de arte. A experiência do belo é fundamentalmente experiência de pertença a 

uma comunidade” (Vattimo, 1992, p.71).  

A descoberta da forma tridimensional e das suas possibilidades plásticas determinou a 

escolha pela escultura, mas não fomos indiferentes ao modo de estar dos professores, 

escultores, que mantinham uma atitude de proximidade e diálogo, uma relação 

humanizada potenciadora da inserção e enquadramento num novo mundo de linguagens 

múltiplas e novas utopias.  

Crescemos também como aprendiz de escultora, lutando contra as dificuldades que se 

nos deparavam no curso, naquele antigo convento franciscano, no coração de Lisboa, 

espaço pacífico e luminoso, povoado de escultura, pintura e desenho, que não deixava 

ninguém indiferente. 

Nessa prática escolar, com um ensino académico muito ecléctico, familiarizámo-nos 

com as tecnologias e as técnicas da escultura e da pintura.  

Da produção em escultura que experimentámos, ficámos com a noção clara de que são 

necessários fundamentalmente o espaço, as máquinas, as ferramentas, mas também toda 

uma série de condições logísticas, materiais e de relações comerciais, institucionais e 

económicas, que quem deseja exercer a profissão de escultor não pode menosprezar. 

Sublinhamos o papel relevante que tiveram na nossa formação, Euclides Vaz, António 

Duarte, António Paiva, Hélder Batista, Clara Menéres, António Vidigal, Domingos 

Soares Branco e António Trindade, professores de escultura do nosso tempo.  

                                                 
2 Citado por José A. Bragança de Miranda, Para uma Crítica das Ligações Técnicas, 
op.cit.(p.260) 
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No culminar da experiência formativa na ESBAL, a exposição dos trabalhos dos 

finalistas era o momento simbólico mais expressivo. O trabalho que ali expusemos foi a 

escultura com o título Quotidiano. A envolvência no trabalho com este projecto foi 

grande e dependeu do esforço de várias pessoas. Adoptámos, portanto, uma 

metodologia preconizada pela professora escultora Clara Menéres que defendia e 

defende a participação de outros operadores para a concretização da obra, funcionando 

o escultor, nessa opção, mais como aquele que concebe e gere, e menos como aquele 

que executa.  

Dizia Husserl "Posso muito bem, em função dos meus objectivos actuais satisfazer-me 

com aquilo que a experiência já me forneceu…mas posso-me convencer facilmente de 

que nenhuma determinação é a última, que aquilo que já foi experimentado tem ainda, 

indefinidamente, um horizonte de experiência possível”3.Nessa medida, também as 

nossas metodologias evoluíram e transformaram-se, sem negar nenhuma delas mas 

procurando as suas interligações potenciadoras.  

Sobre as matérias usadas, a nossa experiência estabelece exactamente uma dinâmica de 

ligações cujo valor emocional é relevante. Sobre o lado afectivo da relação com a 

matéria, já em 1954, Luís Pareyson (citado por Umberto Eco) era claro ao dizer que o 

artista “estuda amorosamente a sua matéria, escruta-a até ao fundo, espreita o seu 

comportamento e as suas acções” 4.  

Daí que nos interroguemos sobre o lugar da matéria no nosso percurso. Hoje a estética 

contemporânea valoriza abertamente a matéria. Umberto Eco reforça essa posição 

quando afirma: “Beleza, verdade, invenção, criação não existem unicamente numa 

espiritualidade angelizada, mas também têm a ver com o universo das coisas que se 

tocam, que se cheiram, que quando caem fazem barulho …” (2004, p. 402).  

Apesar da nossa formação académica ter incidido nos metais como matéria-prima, 

deparámo-nos com condicionantes físicas que nos levaram a outros caminhos que, de 

uma forma inesperada, nos puseram a trabalhar o barro. Também sobre a matéria com 

que se trabalha recai o aleatório.  

                                                 
3 Citado por José A. Bragança de Miranda, Para uma Crítica das Ligações Técnicas, p.260 

4 Citado em Umberto Eco, op.cit. p.402 
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É o Mestre Euclides Vaz que nos convida a trabalhar no seu atelier nos Olivais (Lisboa). 

Foram mais os trabalhos que lhe demos do que o proveito que o Mestre pode ter tirado 

da nossa convivência. Muito aprendemos com ele. Aperfeiçoámos a técnica da 

modelação, configurando e reconfigurando a figura humana, que sempre nos interessou, 

mas que antes não tínhamos tido a coragem de assumir. 

O ensino académico prepara o aluno para saber representar o corpo humano e incentiva-

o também a ser atento aos elementos fundamentais da escultura que são a forma, o 

espaço, a textura, a linha, a cor e o tempo; chama ainda a atenção para princípios como 

sejam o equilíbrio, a proporção, a economia, o movimento. É contudo reconhecido que 

sem prática não se chega à forma. Foi essa prática, feita de muitas conversas, de muitas 

hesitações, de muitos erros e desafios que naquele atelier fomos adquirindo, 

vivenciando.  

Desses anos, em que contactámos Euclides Vaz e em que a produção se resumia à 

modelação de fragmentos do corpo humano, femininos e masculinos em barro, que 

eram depois motivo de conversa, restam dois modelos em gesso, carinhosamente 

guardados, que condensam a nossa determinação de fazer o humano com as marcas das 

correcções do mestre. Essa experiência constitui a traça da nossa contemporaneidade 

como escultora e docente, reflexiva e aberta aos mundos de possibilidade em que o uno 

é múltiplo e a diversidade é possível.  

O que era difícil para nós, em termos de proporções, movimento, distribuição de massas 

e músculos no corpo humano, era óbvio para Euclides Vaz. Toda a experiência de uma 

vida a modelar, a formar para gesso esculturas figurativas que depois seriam passadas a 

bronze ou a pedra, foi a prática do escultor Euclides Vaz. De maneira simples, 

assegurava a complexidade do fazer e do saber-fazer quando nos dizia que se aprende 

ao longo da vida, fazendo e vendo. “As formas entram na cabeça”, dizia muitas vezes 

com a graça e a cumplicidade de quem sabe muito. 

A nossa experiência no trabalho da pedra através dos processos tradicionais de desbaste, 

ainda que interessante, foi interrompida por ser uma técnica morosa. O uso de máquinas 

facilitadoras do corte e desbaste da pedra por João Cutileiro mostraram que é possível 

executar escultura em pedra com maior autonomia do escultor e rapidez no resultado. 

Existindo a matéria pedra com grande variedade no país, pode-se dizer que é suficiente 
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para a autonomia do escultor ter algumas máquinas e um espaço de trabalho próprio. A 

ideia de que um processo difícil e moroso pode ser contrariado pelo uso das tecnologias 

em termos de rapidez de resolução é com Cutileiro perfeitamente demonstrada. Com 

Cutileiro, essa prática torna-se um modelo de acção. Cutileiro executava com as 

máquinas uma série de esculturas em várias escalas e conseguia oferecer, a um novo 

público interessado em objectos de arte, esculturas a preços mais competitivos. O tempo 

está aqui relacionado com as novas tecnologias para a pedra, experimentadas pelo 

escultor, que permitem começar e acabar uma escultura, usando só máquinas, num 

espaço de tempo muito mais curto do que no processo tradicional.  

Na sua escultura, encontramos o fragmento sob a sua forma constitutiva e também 

construtiva ou seja nos processos de redução, nos processos de construção e 

assemblage. Cutileiro faz questão de utilizar bocados da pedra que restaram da 

extracção nas pedreiras, muitos sem valor comercial, e utiliza-os em todas as suas 

potencialidades, seja no plano ou em terceira dimensão. Nele surge naturalmente o/os 

fragmento/os feito/s todo ou parte. Acresce, com alguma particularidade em Cutileiro, a 

valorização da cor natural da pedra. A cor da pedra reforça muitas vezes a sensualidade 

que emana dos seus torsos femininos, acentua a delicadeza das suas árvores com folhas 

ou frutos e convoca a dureza e hermetismo dos seus guerreiros.  

Este escultor deixou-nos um rasto na nossa memória que veio a disseminar-se na nossa 

própria obra escultórica quase sem nos darmos conta. Sabendo-se que a pedra, desde o 

seu uso em instrumentos utilitários à sua utilização em figuras de culto, aparece ligada à 

história da humanidade, também nós, que sempre equacionámos a condição humana 

com esta matéria, pudemos ligar e religar experiências várias num mundo diversificado, 

ordenado, concretizando uma experiência epocológica, assim designada por Bragança 

de Miranda (1994, p.180).   

Com um outro escultor, Jorge Vieira, aprendemos que “a escultura não é apenas uma 

forma mas é também uma moral e só na reunião das duas qualidades se pode afirmar 

com inteireza”5. Como é sabido, vivemos num país onde o chão que pisamos na rua é de 

pedra, de tamanho e forma tornados semelhantes, pedras partidas e colocadas à mão. 

São cubos de pedra ordenados que formam a calçada portuguesa. Pedras brancas 

                                                 
5 Referência ao escultor Jorge Vieira nas palavras de José Fernandes Pereira, no artigo Reflexões sobre as 
teorias da escultura portuguesa (2001, p. 18) 
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(calcário) como fundo, com os desenhos a preto (basalto), que contam histórias do país, 

das suas gentes e das epopeias marítimas. Às vezes, na calçada, o desenho é um símbolo 

que indica uma actividade. Curiosamente nas ilhas, nos Açores por exemplo, a calçada é 

de fundo escuro com os desenhos em pedra branca. 

Em Vila Viçosa, pudemos trabalhar com a comunidade local a pedra da região, o 

mármore, explorando todas as suas potencialidades desde o objecto kitsch ao design 

para comercializar. Conhecemos as pessoas, as actividades, os artistas, os artesãos, os 

operários e os gestores de toda uma indústria ligada a essa nobre matéria escultórica, 

que se encontra nas inúmeras pedreiras da região. Durante quase três anos, lidámos com 

fragmentos de mármore, bocados e estilhaços, esculpimos e apresentámos peças, 

gerámos empatias e sinergias com a comunidade local, deixando no acervo do 

Município, alguma escultura nossa em mármore, resultado de uma experiência que 

usámos como método até hoje.  

Também com a brecha da Arrábida, pedra local que em Setúbal é vista como a pedra 

mais bela do mundo, aderimos a uma matéria que nos colocou quotidianamente perante 

a beleza do fragmento, a contingência do inesperado, e o aleatório da sua forma. Esta 

brecha, quando polida, apresenta toda a riqueza das cores das pedras que a constituem6. 

Podemos vê-la em Setúbal, nas cantarias de algumas portas medievais, no portal da 

entrada do Mosteiro de Jesus e nas belíssimas colunas torsas na igreja do Mosteiro. Não 

sendo polida, esta pedra tem uma cor rósea. Por estar proibida a sua extracção no 

Parque Natural da Arrábida, onde estão localizadas grande parte das pedreiras, os 

bocados ainda hoje utilizados na escultura são restos de pedras, que faziam parte da 

alvenaria, encontrados em obras públicas e privadas. Se o mármore, como matéria, 

remete pela sua luminosidade e uniformidade para a exaltação do etéreo e para a 

escultura antiga, particularmente a clássica a que associamos o Belo, a brecha, já por si 

conjunto de fragmentos, é densa, compactada pelo tempo que cimentou os elementos 

que a compõem. É uma pedra visualmente mais estranha e simultaneamente mais 

dinâmica. Trabalhando de forma singular com ambas as pedras – o mármore e a brecha 

– cimentámos relações com o meio e com a comunidade nas suas entranhas, na sua 

natureza mais íntima.  

                                                 
6 A Brecha da Arrábida, geologicamente, é um conglomerado formado por aglutinação dos grãos 
elementares por um cimento natural, constituída por uma quantidade de fragmentos arredondados de 
outras pedras de várias durezas e cores, consolidada por uma areia que cimentou. 
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Um aspecto, não menos importante na experiência escultórica, tem a ver com a 

comercialização da obra. A escultura tem que ser apresentada ou em galerias, ou 

noutros espaços como lojas, ou mesmo no espaço do artista. Pressupõe-se uma 

produção capaz de responder a esse comércio, bem como a resposta a aspectos de 

gestão cultural que se adquire fazendo e vendo fazer. As encomendas para espaços 

públicos são outra forma de trabalho. Trata-se de projectos pensados, geralmente para 

um sítio específico, colocando-se questões técnicas interessantes como o estudo da 

escala, a estabilidade, a forma e o seu enquadramento urbano ou paisagístico. 

Como muito bem diz Manuel Mendes: «Os materiais impõem ao escultor certa conduta 

no trabalho, determinadas regras.»7. Apesar da facilidade do desbaste da pedra com 

máquinas, isso só constitui um primeiro avanço; é necessário manter um método e um 

disciplina horária, pois só assim se consegue concluir todos os processos inerentes à 

escultura e que consistem em serrar, desbastar, polir.  

Com a escultura em pedra, há que equacionar também a força física e a resistência de 

quem lida com esta matéria, volumosa, pesada e de difícil transporte. Para quem decida 

ser operador da escultura, trabalhando a própria matéria, sempre que se trate de 

esculturas de grandes dimensões, há que projectar cortes industriais para facilidade de 

desbaste que minimizam os nossos esforços. Não tem sentido, em nossa opinião, não 

utilizar estas tecnologias industriais, disponíveis hoje. Usando esta tecnologia, desde o 

desbaste do bloco até à sua transformação em escultura, o escultor ganha autonomia no 

processo. Serrando, esculpindo, deixando marcas, amaciando, polindo, agindo naquela 

matéria dura que se quebra mas também se molda para que o resultado consiga falar por 

si próprio, o escultor tece o seu próprio percurso. De facto, a experiência é um método 

de trabalho inesgotável. E nesse sentido estamos em concordância com Luís Pareyson8 

quando ele reconhece que o artista interroga a matéria para a poder comandar, 

interpreta-a para a poder domar, obedece-lhe para a poder dobrar, aprofunda-a para que 

ela revele as possibilidades latentes e adequadas às suas intenções, escava-a para que ela 

própria sugira novas e inéditas possibilidades a tentar. Assim sendo, o trabalho do 

escultor, dialogante com a matéria, é sempre isolado, ou melhor solitário. 

                                                 
7 In Teresa d’Orey Capucho, Manuel Mendes.Lembranças de um amador de escultura (2001, p.61) 
8 Este autor é citado por Umberto Eco, em História da Beleza, p. 402. 
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Põe-se sempre ao escultor o problema da autoria. A obra, resultado de um processo 

envolvente, só se torna colectiva depois de apresentada publicamente. Sempre que a 

obra é adquirida, deixa de ser propriedade do autor, mas conceptualmente é sempre sua 

pertença. Como tal, há sempre uma nomeação do autor.  

O nosso trabalho escultórico, com todas as suas metamorfoses e vertentes resultantes de 

uma longa caminhada, constitui uma matéria de reflexão incessante, que não pode ser 

iludida neste trabalho académico em que está em análise a escultura portuguesa do 

Séc.XX. Por isso, de forma sintética, relevamos alguns dos traços determinantes desse 

percurso. Para além da matéria e dos processos com que lidamos, temos como 

referentes: o humano e seus sentidos, a condição feminina e todas as suas ligações e 

desligações possíveis. Ou seja, aquilo que perturba na condição humana, o que é próprio 

do feminino, as relações com os outros e as suas marcas são as temáticas para a nossa 

produção artística e as de tantos escultores portugueses contemporâneos. Para dar corpo 

a essas preocupações, o fragmento humano aparece sob forma de cabeças, torsos, 

bocados de corpos, funcionando per si ou em grupo, sugerindo ligações a si mesmo, aos 

outros e aos mundos. De facto, com a experimentação em torno das várias posições do 

corpo, mantendo os paradigmas de peso e massa oferecemos como dado permanente um 

carácter de uma sucessão de fragmentos9 que ao mesmo tempo nos permitem reflectir 

sobre um mundo de inacabamentos, sobre a natureza aleatória das fronteiras ou a 

violência das rupturas. Pascal Quignard reconhece “um certo incómodo técnico”10 

provocado pela presença do fragmento, essa coisa estilhaçada que parte a natureza e 

arranca mundos ao mundo. Para nós, que vivemos épocas longas imersos nesses 

bocados inertes que soubemos ou vimos transformar em coisas belas e significantes, os 

fragmentos não geram incómodos mas não deixam de ser peças arrepiantes, estranhas, 

plenas de cambiantes e que nos deixam múltiplas sugestões.  

Por último, cabe uma palavra sobre a experiência de escultora e professora de escultura 

no ensino superior, onde nos tem sido permitido demonstrar junto dos estudantes as 

particularidades inerentes aos processos de produção de uma peça escultórica, 

atravessada pelos procedimentos da comercialização, exposição e mercado das artes 

                                                 
9 In José Fernandes Pereira, Dicionário de Escultura Portuguesa, 2005, p. 450. 
10 Vejamos a importância que Pascal Quignard dá ao fragmento em Une gêne technique à l’égard des 
fragments : "Durant des centaines de millénaires, des mains humaines martelant des petits galets.Mains  
rompant, brisant la nature, arrachant une sorte de morceau de monde au monde. Dans les carrières 
archanthropiennes, des milliers d’éclats pour chaque petit hachereau "(2005, p.30). 
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com que precisamos de nos confrontar. Damo-nos conta que, na relação pedagógica, é 

exigível, simultaneamente, um saber teórico a par de um saber-fazer que, circularmente, 

se contaminam. Nessa relação podemos sempre ver como o fragmento resulta como 

elemento estratégico constitutivo ou construtivo de uma peça escultórica que se 

reconheça obra de arte digna de nota. 

 Para além disso, na nossa experiência criativa e de investigação, fomos constatando que 

o fragmento foi uma alavanca da modernidade com um continuum na 

contemporaneidade e expressão própria na linguagem escultórica ao longo do Sec.XX 

em Portugal. Trataremos de o provar com o estudo de várias obras onde o fragmento e o 

fragmentário, na sua diversidade e pluralidade de expressões, são o elemento estético e 

plástico determinante.    

Não sem ponta de orgulho, porque assentamos a investigação na experiência como 

método, onde o fragmento, a fragmentação e a cesura ocupam uma inegável 

centralidade, citamos o aforismo de Walter Benjamin:  

Para os grandes, as obras acabadas têm menos peso do que aqueles fragmentos ao fio 

dos quais o trabalho atravessa as suas vidas. Só os mais fracos, os mais distraídos, 

sentem uma alegria incomparável ao terminar alguma coisa, sentindo-se, com isso, 

restituídos à sua vida. Para o génio, toda e qual cesura, os pesados golpes do destino, e 

também o sono sereno, são parte do trabalho diligente da sua oficina. O campo de 

acção desta traça-o ele no fragmento. «Génio é trabalho diligente.». (2004, p. 12).  
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Introdução 
 

Para o senso comum fragmento é uma parte de qualquer coisa e, como acontece com o 

pormenor, através dele temos a lembrança de um todo. O par parte/todo é um par de 

termos interdefinidos. Um não se explica sem o outro. O mesmo se passa com os termos 

pormenor e fragmento relacionados que são com ideias de todo e parte. No entanto, 

fragmento, do latim frangere ou seja quebrar, difere do pormenor por ter fronteiras 

aleatórias. Desprezado, por ser um bocado, um resto, malquerido porque é o resultado 

de uma quebra, e a quebra é sempre dolorosa, o fragmento foi tido durante séculos 

como uma marca do tempo que muitas vezes ajudava na reconstituição de marcos 

cronológicos. 

Olhando para o fragmento tornado obra de arte ou fazendo parte dela, reparamos que ele 

é autónomo como objecto, não necessita do inteiro anterior para ser definido. Como 

escreve Omar Calabrese ”O inteiro está in absentia”. Assim, “O fragmento torna-se 

então um material, por assim dizer desarqueologizado, mantém a forma fractal devida 

ao acaso, mas não é reconduzido ao seu hipotético inteiro, mantendo-se antes na sua 

forma doravante autónoma”(Calabrese, 1988, p.101). 

O conceito de fractal, criado por Benoit Mandelbrot, matemático do Séc. XX, como 

meio de descrever, calcular e pensar as formas irregulares e fragmentárias, complexas e 

recortadas como são as formas na natureza, sugere obras escultóricas que nos aparecem 

como composição de fracções que podem ir até ao infinito. A arte fractal estará a passar 

da simples geração de imagens fractais em computadores para invadir o espaço 

tradicional de pintores e outros artistas plásticos, uma vez que a sua fragmentação 

arborescente também se adapta à criação na escultura, na música ou nas obras literárias.  

Tudo o que encontramos através dos tempos como manifestações do fragmento, quer na 

arte, quer na literatura, vai concorrer para a construção/constituição da ideia de 

fragmento que, de facto, poderemos considerar tomar forma no início do Séc. XIX. 

 

Com o romantismo, segundo João Barrento, “o fragmento acolhe todas as manifestações 

dispersas e múltiplas do ser e reenvia para momentos de uma totalidade ideal, que não é 

a do todo do ente, mas a de um lugar futuro de onde nasce cada fragmento”. É o que se 

observa no romantismo alemão, com Novalis e os irmãos Schlegel, onde o fragmento se 
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torna uma forma de escrita e de poesia, ou em autores como João Barrento que traduz, 

interpreta e trabalha o fragmento a partir da poesia romântica alemã. Mencionando 

outros autores e filósofos no seu ensaio-fragmento, Fragmentos são Sementes, Barrento 

dá-nos as diversas interpretações do fragmento ligado à linguagem, à escrita e à filosofia 

nas suas diferentes correntes.  

 

Por sua vez, o filósofo Marchán Fiz trata a fragmentação e o fragmentário como 

categorias estéticas da modernidade e Pascal Quignard, “escritor de fragmentos”, 

apresenta os traços do texto fragmentário em diversas obras literárias em contraponto 

com o texto tradicional.  

 

No campo da escultura, a ideia de fragmento chegou-nos quando se encontraram 

esculturas gregas não completas como o Torso do Belvedere mas que, de per si, tinham 

todo o significado, estético e plástico, não sendo necessário o resto dos fragmentos para 

sua interpretação e fruição. Com a redescoberta dos objectos de arte da Antiguidade, os 

avatares de que foram alvo, desde mutilações à erosão, estão longe de terem terminado. 

Completados por razões estéticas de uma época, desmontados novamente pelas mesmas 

razões um pouco mais tarde, os fragmentos só são aceites como tal a partir do 

Séc.XVIII.  

Alguns escultores completaram fragmentos antigos. Thorvaldsen completa os frontões 

de Egina do século VI A.C, adquiridos em 1812 por Luís I da Baviera. Outros 

recusaram-se a tocar nos fragmentos. Por exemplo, no começo do Séc. XIX, Canova 

recusa-se a tocar no Friso das Panateneias e Rodin, no fim do Séc.XIX, não imagina 

sequer completar os fragmentos gregos e romanos declarando:” Não me sinto capaz de 

o fazer; mesmo se o fosse não ousaria nunca”(Pingeot, 1990, p.18).  

 

Para André Malraux “Le fragment est un maître de l’école des arts fictifs. La Victoire 

de Samothrace ne suggère-t-elle pas un style grec en marge du vrai? La statuaire Kmer a 

multiplié les têtes admirables sur des corps de convention: les têtes Kmers isolées sont 

la gloire du musée Guimet. Le Saint Jean-Baptiste du porche de Reims est loin 

d’atteindre au génie de son visage isolé". (Malraux, 1996, p.118). 
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Os romanos, por seu turno, utilizavam na sua escultura funerária uma representação 

convencional de corpos togados onde encaixavam depois a cabeça que identificava a 

pessoa. 

O fragmento do corpo humano, a partir do Renascimento, constitui tema de estudo de 

desenho de modelo vivo. A partir do desenho de pés, mãos, extremidades, verdadeiros 

fragmentos aproximavam-se ao desenho do corpo completo. Da Vinci desenhava 

fragmentos anatómicos e Miguel Ângelo desenhava fragmentos como estudos prévios, 

como se pode ver por exemplo em Étude d’une tête de femme.Fig.1. São atribuídos a 

Miguel Ângelo alguns fragmentos escultóricos (em terracota), torsos, membros como 

braços e pernas. Nos seus Escravos, que podemos admirar na Academia de Florença, 

parece evidente ainda uma certa ligação entre a ideia de escultura fragmentada e 

escultura inacabada: quando esculpidos no mármore, a partir da aresta do sólido, temos 

corpos não inteiros, em que grande parte é absorvida pela massa do bloco. 

No Séc. XVIII, Henry Fuseli desenha fragmentos de esculturas da antiguidade, de 

grandes dimensões, um pé e uma mão e representa-se ao pé destes elementos numa 

atitude nostálgica de perda. 

A ideia da perda da totalidade, neste caso do corpo humano, começa a ser mais forte 

com a Revolução Francesa. A guilhotina, rápida, corta o corpo, neste caso a cabeça, 

tornando-a fragmento e objecto de representação. 

Théodore Géricaultutiliza na sua pintura cabeças humanas e outros membros como 

braços e pés, genialmente iluminados, escultóricos na modelação que a luz lhes 

imprime, contrastando com o fundo escuro11. 

Linda Nochlin, num excelente ensaio denominado The Body in Pieces procura mostrar 

que a ideia de fragmentação do corpo, de corpo em pedaços, pode servir de metáfora 

para a compreensão da modernidade, dando ao próprio ensaio o sub-título “The 

fragment as a metaphor of modernity”. É na modernidade com Rodin que o fragmento é 

reconhecido como obra de arte acabada. Tony Cragg, também considerado um escultor 

do fragmento, nos anos 70/80 do Sec.XX utiliza o fragmento na sua forma 

contemporânea de bocados e desperdício da sociedade de consumo. Em Rodin o 

fragmento aparece como conceito per se na sua forma constitutiva, ao passo que em 

Cragg ele torna-se compositivo porque faz parte do processo de formalização e 

                                                 
11 Referido em Linda Nochlin (2001, p.19) 
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apresentação da escultura. O fragmento torna-se construtivo quando faz parte de um 

processo de construção como se pode observar em Cutileiro no Guerreiro Pequeno 

(1986). Fig.2. 

A produção artística em Portugal no Séc. XX acompanha com uma linguagem própria, 

quer conceptual quer plástica, os resultados desse universo escultórico e artístico global. 

O começo da investigação sobre o fragmento converge com o estudo do fragmento do 

corpo humano que na escultura portuguesa aparece por volta dos anos trinta.  

Na escultura contemporânea são ainda de salientar o uso das novas tecnologias como o 

vídeo, a tecnologia digital, funcionando em paralelo e estabelecendo ligações com o 

mundo e suas formas de vida social, política, cultural.  

Muito presente no corpo humano verificamos que o fragmento, como entidade, passa a 

existir na escultura noutros contextos assumindo outras materialidades, sendo processo 

e resultado, como parte autónoma ou fazendo parte de um conjunto.  

Procuraremos demonstrar que o fragmento no séc. XX exprime uma ruptura com a 

escultura anterior abrindo caminho para outras realidades, constituindo por si próprio 

essa realidade. 

Sendo escultora de formação e trabalhando nessa prática, a escultura do fragmento 

tornou-se tema e processo de trabalho desde o início da nossa actividade, como já 

assinalámos na Apresentação. Proporcionando outra atitude ao escultor face à sua 

especificidade de fronteiras aleatórias, o fragmento está em aberto e sugere múltiplas 

resoluções. Por estar, em nossa opinião, no cerne de várias rupturas pensámos fazer do 

fragmento a investigação desta tese, procurando encontrar a multidimensionalidade do 

fragmento que consideramos estar presente na escultura portuguesa do Séc. XX. Sem 

pretendermos tratar com exaustão toda a escultura do Séc. XX, não podemos deixar de 

referir alguns marcos, que foram determinantes desde o início do século, sobretudo a 

partir de Rodin. Podendo parecer um período demasiado longo para uma investigação 

académica sobre o fragmento, a verdade é que há um consenso em vários historiadores 

para o considerarem determinante na escultura e para verem na escultura “a principal 

linguagem artística do século” (Cros, 2003, p.13). 

Segundo Caroline Cros, a escultura desenvolveu-se e renovou-se incessantemente neste 

período, no contacto com outras disciplinas, e não cessou de ser um veículo das 

principais revoluções artísticas do século: por um lado, explorando os mais inovadores 
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aspectos ligados à velocidade, à máquina, à fotografia e ao cinema e, por outro lado, 

com os questionamentos dos anos 60-70 (período marcado pela aproximação de outras 

linguagens, outros materiais e outros territórios), desenvolvendo-se em diferentes 

direcções quer sejam elas o espaço, a performance, as formas neutras e anónimas, o 

afecto, a memória, a política ou a utopia. (Cros, 2003, p.14).  

É, pois, neste quadro multidimensional que inserimos a nossa investigação. Numa 

primeira fase procuraremos definir a linguagem do fragmento ligada à sua historicidade. 

Em seguida, trataremos das suas formas de representação situando-o nos respectivos 

géneros artísticos ou categorias estéticas. Defendemos que o fragmento existe como 

entidade própria na escultura portuguesa no Séc. XX e que, sendo parte, o fragmento 

está presente na escultura portuguesa como um todo, com as suas configurações e 

reconfigurações que o remetem para uma totalidade como obra de arte. Rodearemos a 

questão central do valor escultórico do fragmento com ligações múltiplas da escultura 

clássica ao multimédia, onde ele aparece com grande relevo, incidindo mormente no 

pensamento estético contemporâneo e nas reflexões e produtos resultantes da nossa 

própria experiência. Na nossa experiência própria há um mundo de ligações do pessoal 

ao colectivo que não podem deixar de influenciar a nossa análise. É com toda a nossa 

experiência que perpetramos sobre a escultura portuguesa um olhar próprio que 

esperamos comprometido, singular e denso. Fazemos parte da geração de artistas do 

pós-25 de Abril que, como Sílvia Chicó analisa, foram anos de inesquecível 

produtividade artística. Como ela diz: “datam dos anos imediatos à Revolução a 

organização de encontros internacionais de arte contemporânea, em que a comunidade 

artística, talvez a mais jovem, era chamada a participar, trocando experiências, o que foi 

sem dúvida benéfico e produtivo, instituindo uma tradição de instauração de períodos de 

trabalho artístico colectivo que continuaria nas bienais de Vila Nova de Cerveira e 

outras” (Chicó, 1999, p.264). 

Ao longo do trabalho mostraremos como, em torno do fragmento escultórico, existem 

expressões multiformes de acordo com as diferentes teorias da escultura, mas também 

em função dos processos, das técnicas e dos materiais, respondendo aos desafios do 

espaço e do tempo contemporâneos. Ficará patente no nosso trabalho que o fragmento 

atravessou e absorveu as múltiplas rupturas da história da escultura que conduziram a 

“innombrables renouvellements et ouvertures utopiques et sociales” (Cros, 2003, p. 13), 

rupturas que levaram ao abandono do sujeito, da narrativa, das matérias nobres, da 
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perenidade, da estabilidade e do lugar. Rupturas estas que, sem dúvida, estão na origem 

de um renovar da própria escultura onde ressurgem processos e técnicas que, 

revigorando o passado, se tornam actuais no presente. Podemos dizer que essas 

mutações vão, desde a ruptura com a autoridade que encomendava a obra para quem o 

artista era o intérprete, à perda da função alegórica, narrativa, inerte e fixa da obra, ao 

abandono da estática e das técnicas tradicionais, às mutações ligadas aos lugares de 

exposição e às alterações ligadas ao espaço. Em consequência destas rupturas e com o 

emprego de materiais perecíveis e fragmentados, a escultura acaba por aceitar um outro 

estado onde o efémero e a fragilidade são possíveis. São rupturas que fazem uma 

renovação da escultura que as absorve e que correspondem à tendência actual da 

descompartimentação disciplinar e ao cruzamento com novas áreas do conhecimento. 

 

O nosso trabalho de investigação comporta uma metodologia de comparação das obras 

fragmentárias que, no plano histórico e geográfico e no plano processual, marcaram o 

Sec.XX em Portugal.  

O mapeamento das obras fragmentárias portuguesas e seus autores será feito segundo os 

processos, matérias e materiais utilizados, no seu funcionamento dinâmico, nas suas 

relações e circulações. Procuramos os elementos caracterizadores das referidas obras e 

as marcas das peculiaridades inerentes a cada autor ainda que contextualizados no 

tempo e no espaço onde operam.  

Salientamos, por fim, a importância dos novos processos, técnicas e materiais para uma 

escultura fragmentária, conceptualmente e plasticamente inovadora, que consideramos 

ter sido uma alavanca da modernidade na escultura que, em Portugal, teve o seu apogeu 

no Séc.XX e que tem hoje uma expressão irrefutável12.   

                                                 
12 Para Lúcia Almeida Matos in Escultura em Portugal no Sec.XX (1910-1969), a autonomia estética do 
fragmento teria consequências assinaláveis para a escultura do novo século prestes a começar, algumas 
delas a serem exploradas pelo próprio Rodin. 
Um outro escultor de fama mundial, o inglês Antony Cragg já citado, é inicialmente designado como o 
escultor de “fragmentos”. Ao contrário de Rodin que trabalha o fragmento humano, Cragg trabalha os 
fragmentos que os humanos produzem na sociedade de consumo. Durante a década de 1970, Cragg 
começou a coleccionar objectos que encontrava na rua, normalmente materiais em plástico. Escolheu-os, 
ordenou-os, classificou-os e amontoou-os por cores e tamanho. Isto levou-o ao seu primeiro trabalho que 
apresentou numa das mais importantes galerias londrinas numa exposição intitulada New Stones - 
Newton's Tones, em 1978. Esta instalação consistia em fragmentos de plástico encontrados organizados 
por cores. Este trabalho levou Cragg ao reconhecimento internacional. 
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Capítulo I - Investigação sobre o tema 
 

Investigação sobre o tema “fragmento” 

 

O conceito de fragmento 

 
O fragmento existe desde a Antiguidade, bem longe na história do Homem. Se 

pensarmos no homem pré-histórico, nos despojos que dele restam nas cavernas, nos 

bocados de pedra para a caça, encontramos o fragmento. 

Quando falamos de fragmento, de coisa que já pertenceu a um todo mas que se 

apresenta como unidade fracturada, a nossa imaginação visualiza-o de muitas maneiras. 

Algo que é partido, fracturado, estilhaço de osso, de madeira, de matérias e cores, e 

formas diferentes. Contudo, é desde logo nos clássicos que situamos esta noção nas suas 

multidimensionalidades.  

Lucrécio, poeta e filósofo latino, escreve:  

”Arma antiqua, manus, ungues, dentesque fuerunt   

Et lapides, item sylvarum fragmina rami….”  

Ou seja: “As armas antigas foram a mão, as unhas, os dentes, as pedras e também os 

bocados quebrados dos ramos das árvores das florestas” (Quignard, 2005, p. 29-30). 

A palavra fragmento é usada por Lucrécio condensando bruscamente a primeira figura 

do Homem sob a forma de uma mão suportando um fragmento de pedra ou de floresta. 

 

Etimologia  

 

Fragmento deriva da palavra latina fragmentum. Do latim frangere deriva “franger”que 

significa quebrar, violar, partir, e fracção deriva de fractione; e fractura vem do latim 

fractura. Em italiano frangere, igual à palavra latina, significa quebrar, romper, 

fracassar, por em migalhas, partir em bocados, fazer em pó, destruir inteiramente. 
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Em grego, o fragmento é o klasma, lapoklasma, lapospasma; é o bocado destacado por 

fractura, o extracto, qualquer coisa de arrancado, de tirado com violência. O espasmo 

vem daí: convulsão, ataque nervoso que puxa, que desloca. 

Na sua génese, o fragmento significa fractura mas ligada a essa ideia que é violenta e 

porque implica destruição encontramos uma série de atributos, qualidades e defeitos que 

o definem e caracterizam. Ao longo do trabalho, detalhadamente, serão repescados e 

caracterizados.  

 

Definições. Equívocos. Contradições 

 

Na literatura, diz-se fragmento a uma forma de escrita na qual o escritor se recusa a 

desenvolver o pensamento e a exprimi-lo de maneira contínua e acabada. Entre nós 

temos o exemplo dos fragmentos pessoanos do Livro do Desassossego. Em Nietzche, o 

fragmento é concebido como concentração, núcleo do pensamento, plenitude essencial, 

ideal, platónica, limada, brunida. Como nos adverte Quignard (2005), muitas vezes o 

termo fragmento é usado de forma abusiva e nem sempre quer dizer obras voluntárias. 

Trata-se simplesmente de extractos perdidos ou incompletos. 

São textos fraccionários os “fragmentos de Heráclito”. 

 Estes famosos fragmentos de Heráclito são cento e vinte e seis frases, fulgurantes como 

relâmpagos, cortantes como uma navalha. Não são pedaços retirados de um texto 

contínuo, linear. Nasceram sob a forma de aforismos. São frases densas, concisas, que 

lhe valeram, desde cedo, a fama de "obscuro". O que nos chegou de Heráclito foram 

fragmentos cujas fontes são citações, referências e comentários de vários autores dos 

mais conhecidos, embora não os mais confiáveis. Muitos desses fragmentos parecem 

completos de modo que o próprio estilo de Heráclito dá a impressão de ser fragmentário 

ou melhor lapidar. 

 Contrariamente, nas conversas de Blanchot o que interessa cada vez mais ao ensaísta é 

o entre que surge entre os interlocutores. Essa parte secreta e inominável é aquela que 

os fragmentos designam. Os fragmentos são como os restos de uma conversa 

impossível, a começar pela conversa de uma civilização que chega ao desastre da 

Shoah, o acontecimento “absoluto”, como diz Blanchot (1980), no seu texto L’Écriture 

du désastre (A escrita do desastre), escrito em fragmentos.  
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Pormenor e fragmento 

 

Omar Calabrese distingue o pormenor do fragmento entendendo que entre os dois 

termos há relações de reciprocidade, implicação e pressuposição. Dito de outra maneira, 

a relação entre eles não se esgota numa oposição simples. Fragmento é uma parte de 

qualquer coisa e, como acontece com o pormenor, através deles temos a lembrança de 

um todo. O par parte/todo é um par de termos interdefinidos. Um não se explica sem o 

outro. O mesmo se passa com os termos pormenor e fragmento relacionados com ideias 

de todo e parte. Quando pensamos em pormenor visualizamos exactamente o bocado do 

todo que queremos isolar, enquanto no fragmento, devido à sua génese que significa 

quebrar, as fronteiras apresentam-se aleatórias e é essa característica que estabelece a 

ligação que quisermos a um todo imaginário que se pode definir como a arte do 

fragmento. É interessante notar que na crítica de arte se recorre aos dois conceitos. 

Segundo Calabrese “a análise das obras através do pormenor ou do fragmento é não só 

comum, como também materialmente evidente (pensamos em todos os pormenores que 

a história de arte nos mostra, ou em todos os fragmentos que a arqueologia utiliza…De 

um ponto de vista criativo, é muito frequente os artistas contemporâneos, procederem ao 

fabrico de obras-pormenor ou de obras-fragmento” (1988, p.84). “O fragmento torna-se 

então um material por assim dizer desarqueologizado: mantém a forma fractal devida ao 

acaso, mas não é reconduzido ao seu hipotético inteiro, mantendo-se antes na sua forma 

doravante autónoma (…) tem uma forma sua, uma geometria sua” (Calabrese, 1988, 

p.101). G. Agamben faz notar que desde Miguel Ângelo o inacabado é exaltado em arte 

e que podemos criar esse gosto num género de prazer tirado do feiticismo (citado em 

Quignard, 2005, p. 52). 
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A Fragmentação e o fragmentário – categoria antropológica da 
modernidade  

 

O esquema da fragmentação opera-se em três momentos históricos. 

 Na Grécia Antiga, detecta-se a harmonia das diferentes faculdades e a sua cultura capta 

os objectos como um todo, ainda que fluidos e confusos. 

 Num segundo momento, temos a fragmentação. Nele assiste-se ao desmembramento 

dos traços particulares do objecto. O conhecimento do objecto também é distinto, 

isolado e limitado. É pela resolução dos antagonismos entre as partes, e particularmente 

pelo antagonismo entre sentidos e espírito que explicamos a captação do objecto. A 

fragmentação é, segundo Marchán Fiz, um tópico para reflexão dos finais do Séc. XX. 

A predilecção romântica pela mescla, pelo híbrido, pelo fragmentário, consentindo a 

ambiguidade criativa, faz abortar a ideia de uma aspiração ao sistemático na arte, que 

via a estética como um sistema objectivo e científico. Contudo, a influência da ideia 

fragmentária é abrangente em termos sociológicos e constitui já tema de reflexão, para 

os finais do Séc. XVIII. Em cada um de nós e na sociedade no seu conjunto há uma 

fragmentação que sedimenta as camadas e estratos. 

A fragmentação trespassa todo o corpo social atravessando transversalmente o indivíduo 

singular e os outros. A própria oposição individual e social equilibra-se numa 

"participação fragmentada e fragmentária". "Eternamente unido a una partícula del 

conjunto, el hombre se educa como mera partícula" (Marcán Fitz, p. 69). Enquanto 

categoria antropológica não se desliga se não se diluir num ideal, por isso, ainda que 

seja um atributo do presente, é peremptória e, como algo ligado ao imprevisível, 

provisório e pouco duradouro, de carácter infinito e inalcançável. Não renuncia mesmo 

assim a uma totalidade inédita, desconhecida até ao momento em que se aflore a 

realidade e que Schiller chama de estéticas utópicas e antecipatórias da arte, cujos 

resplendores se reflectem em horizontes sempre utópicos. (Marchan Fiz, p. 71) 

 

A multiplicidade, a descontinuidade e a fragmentação estéticas de um sistema artístico 

contemporâneo vêm sobrepor-se a uma ideia de unidade proposta pelo sistema clássico. 

Vive-se hoje uma época em que a supremacia ontológica da arte está em vias de se 

desfazer ou, pelo menos, de mudar de sentido, profundamente. 
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O desencanto do mundo proposto pelas filosofias pós-modernistas parece ter ganho as 

artes plásticas. Diz-se que não há mais sentido, mais sagrado, que haverá um 

esgotamento da espiritualidade. Fala-se e repete-se que chegámos ao fim das ideologias 

e ao fim da história, ao mesmo tempo que se vê uma notável aceleração na velocidade e 

no tempo, na redução porosa do espaço, mas com uma história que se repercute por todo 

o lado, espalhando acontecimentos, num interessante compasso revitalizador das 

memórias. Da mesma maneira que se nota uma reconfiguração e recomposição das 

ideologias, na revalorização de culturas e ideias de grupos espalhados, mundo fora, até 

agora desconhecidos e invisíveis.   

 

Sem dúvida que a fragmentação está ligada ao estilhaço, ao divisível, ao uno, que é 

totalidade em si, na sua ligação ao visível e não ao ontológico, elementos que são 

centrais na arte contemporânea, ainda que surgida no passado nas suas múltiplas 

camadas. Por isso, achamos pertinente a expressão, ainda que um pouco excessiva: 

 “O pós -modernismo é um fenómeno complexo e contraditório - pautado pela colagem, 

pela fragmentação, pelo pastiche, pela ironia, pela fuga à narratividade, pela 

esquizofrenia…” 

 

A modernidade estética: o antigo e o moderno  

 

La historia de la modernidad podría interpretarse a la luz de la fragmentación.  

(Marchán Fiz, 2007, p. 70)  

Segundo Matei Calinescu, desde a metade do Séc. XVIII que a oposição 

“antigo/moderno” tem gerado inúmeras antíteses amplamente históricas e 

consequentemente tipológicas, sem as quais toda a evolução da moderna consciência 

crítica seria incompreensível. Não é demasiado difícil demonstrar que tais pares de 

opostos terminológicos como “clássico/moderno”, “clássico/gótico”, “naif/sentimental” 

“sentimentive” (Schiller), “clássico/romântico” e, na mais recente linguagem crítica, 

“clássico/barroco”, “clássico/maneirista”, etc., têm a sua origem na distinção cardinal 

“antigo/moderno”. Deveria ser observado, contudo, que tal desenvolvimento ao nível da 
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terminologia teria sido impossível sem uma mudança mais profunda ao nível do gosto e 

da própria concepção de beleza. 

Foi também durante o Séc. XVIII que a ideia de beleza começou a mudar, perdendo os 

seus aspectos de transcendência, e a assumir outras conotações com os românticos para 

quem a ideia do Belo se prendia com o interessante, o característico, o sublime. Os 

românticos sentiam que para fazer julgamentos de gosto válidos os critérios individuais 

deveriam derivar da experiência histórica e não de um conceito de beleza utópico, 

universal e atemporal. Essas formas de beleza mais visíveis na literatura e na pintura e 

representando sistemas inacabados, dando lugar ao fragmento, representam o moderno 

por oposição ao sistema antigo, clássico, fechado, remetendo para a totalidade.  

Esta polémica veio a oferecer o padrão para uma distinção mais ampla entre duas visões 

do mundo e escalas de valor autónomas, ambas de modo igual legitimadas 

historicamente: o génio da Antiguidade e o génio moderno. 

Importa equacionar a ideia de beleza e de Belo nesta época. O Belo da modernidade, 

particularmente conceptualizado a partir de Baudelaire é o Belo do tempo presente, que 

inclui conceitos e vivências do quotidiano. A busca da novidade é o conceito cardinal da 

modernidade: o tempo presente na sua actualidade, na sua qualidade puramente 

instantânea (Baudelaire, 1961, pp. 296-97). Tempo presente que não é comparável ao 

passado, porque conforme a interpretação de Calinescu (2000, p. 55) "o que sobreviveu 

(esteticamente) do passado nada mais é do que a expressão de uma variedade de 

sucessivas modernidades, sendo cada uma delas única e, enquanto tal, tendo a sua única 

expressão artística." Além disso, "não existe uma ligação entre estas entidades 

individuais e, por conseguinte, nenhuma comparação é realmente possível". Eis a razão 

pela qual "um artista não pode aprender com o passado".  

O passado é sempre tempo de passagem e de metamorfoses mas, ironiza Baudelaire, se 

porventura "uma Modernidade particular tiver valor para se tornar Antiguidade, seria 

necessário extrair dela a misteriosa beleza que a vida humana involuntariamente lhe 

oferece…Desgraçado daquele que busca na Antiguidade qualquer outra coisa além de 

pura arte, lógica e método geral. Ao submergir demasiado fundo no passado, ele perde a 

visão do presente; ele renuncia aos valores e privilégios oferecidos pelas circunstâncias; 

porque quase toda a nossa originalidade vem da marca que o tempo imprime sobre os 

nossos sentimentos" (Baudelaire citado em Calinescu, 2000, p. 55) 
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Tierry de Duve explica muito bem o pensamento estético e a influência da filosofia 

Kantiana na modernidade e depois na pós-modernidade. 

À pergunta “O que é um julgamento estético?" responde "É o acto subjectivo de 

apreciação que a tradição pré-moderna, a da idade clássica que termina, aquela que se 

fecha na Enciclopédia, concebia como julgamento de gosto". O “Gosto”, na 

Enciclopédia, é “o poder de conhecer as belezas e fealdades das coisas”. O gosto é a 

faculdade de julgar o belo, seja o belo natural ou o belo artístico. Relendo Kant e 

substituindo a palavra “belo” pela palavra “arte” somos levados a formular - diz aquele 

autor - a hipótese de uma faculdade de julgar a arte que viria tomar o lugar do gosto. 

Ora é esta hipótese, à qual conduz o readymade, pois que ele apaga a distinção entre 

fazer arte e julgar arte. Face ao readymade, o autor não está numa posição diferente do 

espectador, exceptuando o atraso do segundo sobre o primeiro. O autor escolhe, julga 

um objecto já feito, nomeando-o arte, e o espectador torna a julgar, denominando-o. 

Qualquer um pode escolher um readymade; isto não requer nenhuma aprendizagem, 

nenhuma mestria técnica, nenhuma obediência a regras ou convenções. No tempo de 

Kant, onde o consenso sobre as formas convencionalmente reconhecidas como artísticas 

levantavam poucas dúvidas, fazer arte e julgar a sua beleza não era evidentemente a 

mesma coisa. (idem, p.82).  

Duchamp defendeu sempre que a escolha de um readymade se baseava na “ausência 

total de bom ou mau gosto” e mesmo que “a arte de uma época não é o gosto dessa 

época”. Tudo indica que é necessário prestar-lhe atenção quando ele afirma isso. 

Mesmo se não for impossível apreciar a beleza ou a fealdade do urinol, o sentimento 

que ele suscitou em 1917 devia estar mais próximo do nojo e aquele que ele suscita hoje 

mais próximo da indiferença que do gosto. A frase que Duchamp proclamou, que o 

readymade é arte, não é necessariamente um julgamento de gosto, ela pronuncia todavia 

um julgamento estético. (Duve, 1989, p. 78)  

 

Para Thierry de Duve, no regime estético das artes está o cerne da confusão entre o que 

se designa por modernidade. A “modernidade” é mais do que uma questão confusa. Sob 

as suas diferentes versões é o conceito que se aplica a ocultar uma especificidade bem 

como o sentido dessa especificidade nos regimes da arte. Ao fim e ao cabo, é o conceito 
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que traça, para a exaltar ou a deplorar, uma linha simples de passagem ou de ruptura 

entre o antigo e o moderno, o representativo e o não-representativo ou o anti-

representativo. As teorias de Duve são fundamentais na solução deste conflito, na 

medida em que recolocam a questão da arte na sua singularidade, ou seja, acentuam que 

o valor estético da obra reside na sua identificação a algo que é sempre singular, 

desligado de hierarquias de géneros, categorias, ou outras regras. Afinal, afirmam-se 

repescando a singularidade da arte e fazendo estilhaçar a ideia de mimetismo, ou de 

comparação, com outras maneiras de fazer, separando-as mesmo de articulações com 

outras regras de natureza social.  

Ao mesmo tempo, o autor sustenta a absoluta singularidade da arte e destrói qualquer 

critério pragmático que se queira dar a esta singularidade. Funda do mesmo modo a 

autonomia da arte e a identidade das suas formas com aquelas pelas quais a vida se 

constitui. Enfim, o estado estético é um puro suspense, é o momento em que a forma é 

experimentada por ela mesma. O estado estético é o momento de formação de uma 

humanidade específica. 

A crítica da faculdade de julgar de Kant como teoria do julgamento estético não é 

justamente uma teoria. É uma crítica, o que quer dizer pelo menos isto: que só 

saberemos o que é um julgamento estético julgando. Duve julga e repete que a frase 

“isto é arte”, pela qual os readymades foram julgados artísticos, é um julgamento 

estético.  

Thierry de Duve considera que é o readymade de Duchamp que vem exactamente pôr 

fim à modernidade. A modernidade em arte (não a arte moderna) é então para Duve esse 

período da história pelo qual o julgamento estético se terá expresso implicitamente ou 

explicitamente pela fórmula “isto é arte” de preferência a qualquer outra. (Duve, 1989, 

p. 78) 

 

No início do Séc. XIX, a palavra “romântico”, um sinónimo de “moderno” na mais 

vasta acepção, designava todos os aspectos relevantes da civilização cristã. Só mais 

tarde é que o significado do termo foi limitado para designar em primeiro lugar as 

escolas literárias e artísticas que reagiram contra o sistema neoclássico de valores. Para 

os românticos, numa aspiração à universalidade, a obra de arte assemelhar-se-ia tão 

próximo quanto possível ao modelo transcendental de beleza que pertencia ao passado 
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clássico. Ao inverso o novo tipo de beleza era baseado no “característico”, nas várias 

possibilidades oferecidas pela síntese do “grotesco” e do “sublime”, no “interessante”, e 

noutras categorias correlacionadas que tinham substituído o ideal da perfeição clássica.   

De muitos exemplos importantes disponíveis, existe um, que manifestamente antecipa a 

distinção de finais do Séc. XVIII entre clássico e romântico. Trata-se da antinomia 

“clássico/gótico”. Hurd fala de clássico e de gótico como dois mundos perfeitamente 

autónomos, nenhum dos quais pode ser considerado superior ao outro. É muito natural 

que alguém que aborde o gótico com critérios clássicos seja capaz de descobrir nele 

qualquer outra coisa, para além de irregularidade e fealdade. Mas isto, obviamente, não 

significa que o gótico não possua regras ou objectivos próprios pelos quais as suas 

realizações possam ser aferidas. 

Calinescu faz notar que Hurd usa a distinção “clássico/gótico” quase intermutavelmente 

com “antigo/moderno” ou “clássico/moderno”, designando “moderno” aqui a totalidade 

da cultura do Cristianismo como distinta daquela do mundo pagão (ibidem, p. 45). 

Numa primeira fase, é na terminologia utilizando termos que sugerem conceitos opostos 

que Matei Calinescu nos dá uma abordagem de moderno. Só mais tarde é que o 

significado do termo foi limitado para designar em primeiro lugar as escolas literárias e 

artísticas que reagiram contra o sistema neoclássico de valores.  

Matei Calinescu vê as mesmas ideias de mudança, relatividade e sentido do presente no 

romanticismo de Stendhal e no que Baudelaire denominaria quatro décadas depois “ la 

modernité”. A Modernidade de Baudelaire corporiza os paradoxos de uma consciência 

do tempo tão surpreendentemente rica e refinada, que pode ser julgada como um ponto 

de viragem qualitativo na história da modernidade, como uma ideia, recolocando uma 

nova e radical ênfase no valor da novidade.  

 

A discussão filosófica de modernidade e pós-modernidade conheceu e conhece 

interessantes polémicas. Uma das importantes começou em 1980 quando Jurgen 

Habermas, ao ser distinguido com o prémio T.W. Adorno da cidade de Frankfurt, 

proferiu um discurso intitulado Die Moderne: Ein unvollendetes Projek, “Os Modernos: 

Um Projecto Incompleto”, traduzido para inglês como “ Modernity versus 

Posmodernity”. Nesse discurso, Habermas identifica a noção de pós-modernidade com 

a posição (neo) conservadora daqueles que acreditam que a modernidade falhou e que 
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os impulsos utópicos que ela fez despontar deveriam ser por conseguinte eliminados. 

Para Habermas, a modernidade ou o “projecto do Iluminismo”, do ponto de vista da 

filosofia emancipatória, não é um projecto falhado, mas somente inacabado. O que 

deveria ser rejeitado não é a modernidade cuja herança crítica, conforme é reavaliada 

pela Escola de Frankfurt de Adorno, Horkheimer, ou Benjamin, é ainda uma fonte de 

“emulação para o intelectual”; o que deveria ser rejeitado é a (neo) conservadora 

ideologia da pós-modernidade. Um dos mais conhecidos opositores de Habermas foi 

Lyotard que em A Condição pósmoderna rejeitou sumariamente a noção de consenso 

racional, propondo antes que a modernidade “desintegra”, ou seja, propondo a 

dissidência como valor cardinal da nova consciência pós-moderna. Mas o desafio 

implícito de Lyotard à doutrina da modernidade de Habermas referia-se à falta de 

credibilidade das concepções universalistas, metanarrativas, verdadeiros contos de fadas 

ideologicamente grandes, dos quais no fim de contas derivava o próprio projecto 

moderno. 

Para Lyotard, o que as várias metanarrativas da modernidade têm em comum é a noção 

de uma finalidade universal. Por muito diferentes que sejam, os projectos modernos 

estão todos fundamentados numa visão finalista da história universal, e neste sentido o 

Cristianismo (enquanto a história da redenção final da humanidade do pecado original 

de Adão) é constitutivamente moderno. Todas as principais “histórias de emancipação” 

da modernidade são essencialmente variações secularizadas do paradigma cristão, que 

preconiza a metanarrativa iluminista do progresso através do conhecimento, pela qual a 

humanidade se emancipará da ignorância perniciosa.   

 

Modernos versus Contemporâneos 

 

“Moderno” era para Baudelaire um espaço semântico privilegiado, um locus onde os 

opostos coincidem e onde, por um passageiro instante, era tornada possível a alquimia 

poética através da qual a lama era transformada em qualquer coisa rica e estranha. 

Desse modo, ser “moderno”, tornou-se a norma central de uma estética que poderá ser 

descrita como uma dialéctica da temporalidade (dependendo das noções de permanência 

e impermanência) aplicada às artes.  
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Mas Baudelaire não estabeleceu uma distinção precisa entre “moderno” e 

“contemporâneo” e disso daremos uma breve nota. A arte contemporânea, que por 

natureza, está a ser feita, não se pode definir definitivamente. Permanece também 

flutuante, "escrevendo-se continuamente no presente" (2003, p. 11). Sem suficiente 

distanciamento para a julgar, a arte contemporânea move-se, desconcerta e intriga.   

A oposição entre moderno e contemporâneo é particularmente exemplificada neste texto 

crítico de Stephen Spender.  

“Arte moderna é aquela na qual o artista reflecte a consciência de uma 

situação improcedentemente moderna na sua forma e idioma. A 

qualidade que (eu) denomino moderna evidencia-se mais na 

sensibilidade de estilo e forma concretizadas do que no tema. Por isso, 

no começo da era científica e industrial, a idade do progresso, eu não 

chamaria Tennyson, Ruskin e Carlyle modernos, porque apesar de eles 

estarem conscientes dos efeitos da ciência, e serem muito 

contemporâneos no seu interesse, eles permaneceram dentro da 

tradição do racionalismo, imóveis nos poderes do que Lawrence 

apelidou o “ego consciente”" (Spender, 1963, p.77)  

Spender prossegue afirmando que, enquanto o contemporâneo aceita, não acriticamente, 

"as forças movendo-se através do mundo moderno", "os seus valores de ciência e 

progresso", o moderno “tende a ver a vida como um todo e por isso nas condições 

modernas a condená-la como um todo” (Spender, 1963, p. 77). Vemos pois em Spender 

uma abordagem à modernidade, através do seu conceito de “totalidade” como oposta à 

“fragmentação” contemporânea, o que não é imparcial.  

Apesar da sua subjectividade, o seu esforço será no sentido de uma definição de 

moderno mais estrutural que histórica. E o que Spender entende por contemporâneo é a 

outra modernidade da razão e do progresso, a designada Modernidade burguesa, cujos 

princípios podem até ser contra a burguesia, como aconteceu na maioria das doutrinas 

revolucionárias da época, uma modernidade que produziu a noção de “realismo” e 

contra a qual a modernidade estética reagiu. 

 Muitos autores questionam se a Modernidade estética foi alguma vez capaz de se 

separar totalmente da sua contra-parte “contemporânea”. Por exemplo, Jacques le Goff 

afirmando que “o par antigo/moderno e o seu jogo dialéctico é gerado pelo moderno, e a 



36 

consciência da modernidade nasce do sentimento de ruptura com o passado” (Le Goff, 

1984:371), considera a dialéctica do moderno necessariamente ambivalente. 

Ambivalente, num sentido muito particular, que não se reduz à questão do “nome”, 

simultaneamente geral e singular, por exemplo, em que bastaria mostrar que a 

“modernidade” é um nome entre outros. Trata-se, em sua opinião, de uma estrutura 

pública da ambivalência que suporta um trabalho de apropriação da experiência 

declinando-a pelo ideal. A ambivalência tem a ver com o facto de que tal declinação 

tem de passar pela concreticidade do existente para realizar a idealidade dos projectos.  

João Barrento, a par de Bragança de Miranda, é um dos intelectuais portugueses a 

debruçar-se sobre os questionamentos dos conceitos cuja catalogação tende a estiolar a 

arte, os artistas, o pensamento contemporâneo. Um desses conceitos que mantém uma 

enorme ambiguidade é precisamente o “moderno”, que se confunde ora com 

modernidade, ora com modernismo, numa discussão muitas vezes estéril.   

Citamos esta passagem de João Barrento com a qual ele próprio termina o seu artigo 

"Que significa ser moderno?"( 2001) para estimular o que poderá ser uma reflexão final. 

"Os modernos estão hoje - no que diz respeito a uma eventual presença actuante na 

cultura contemporânea - mortos e enterrados. Mas o sentido do "moderno", esse 

continua aí, mais vivo do que nunca - se por moderno entendermos, não o que nos vem 

dos discursos históricos, esgotados, sobre a modernidade, mas o presente vivo e a sua 

urgência, a experiência de uma actualidade que é fundamento de liberdade, acto e 

criação ou, como escreve Bragança de Miranda a propósito da noção de actualidade em 

Foucault, o agir livre que se efectiva no combate que se joga entre o existente e o 

possível, o presente e o actual" (Bragança de Miranda 1998: 74). Para Foucault, que 

privilegiava a acepção do moderno em Baudelaire, "a modernidade é um modo de ser da 

actualidade, cujo sentido está em aberto, que se joga dia a dia, acto a acto" (Ibid., 78). 

Ser moderno será então ser actual, fazer no presente a actualidade, num tempo 

instantâneo, mas na perduração de uma historicidade que faz que aconteça sempre 

qualquer coisa, anódino, inesperado, inusitado.  
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De facto, alguns censuram a arte contemporânea "trabalhar e criar para nada, esculpir a 

argila, saber que a criação não tem futuro, ver a obra destruída num dia…"13, uma arte 

acusada de ter destruído o Belo, mas, como diz Isabelle de Maison Rouge (2003), 

também porque apenas se confunde frequentemente o Belo com o bonito e o agradável. 

Ora o agradável é subjectivo, é uma questão de gosto, associado também à noção de 

prazer que muitas vezes leva à confusão entre a arte e o decorativo. Porém, "o que cria 

confusão é o facto de a beleza não ser uma simples impressão subjectiva. O belo não é 

relativo, está relacionado com o absoluto e pressupõe uma exigência de universalidade" 

(Rouge, 2003, p. 66). Delacroix dizia que as regras do belo são eternas, imutáveis e as 

suas formas são variáveis, mas há de facto dificuldade em definir beleza para todas as 

culturas e todas as épocas, e como tal, alguns historiadores de arte recusam-se a aludir 

ao Belo e à beleza. De todo o modo, não há dúvida que estão postas em questão as 

formulações estéticas de Kant para quem o Belo era o que agradava, sobretudo numa 

época em que a estética do feio também obriga a questionamentos, já que o feio é 

sumamente valorizado nomeadamente em Francis Bacon e nos expressionistas.  

 

 

                                                 
13 Albert Camus em O Mito de Sísifo, 1942 (citado em A Arte Contemporânea, Editorial Inquérito, 
Lisboa, 2003 p.65, Isabelle de Maison Rouge. Note-se que no original A.Camus escreve "sculpter sur 
l'argile") 
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Capítulo II - Historicidade do conceito “fragmento” 
 

A noção de historicidade recobre os caminhos da história de arte e da teoria da arte num 

cruzamento dinâmico. Como diz Marchán Fiz “las referencias del arte respecto a su 

historia no suponem diferencias notórias en sus plasmaciones concretas (…) en las 

manifestaciones históricas del arte no solamente nada es casual ni accidental” (2007, p. 

138). A história não é mais um continuum no tempo, nem uma sucessão de eras 

inequivocamente distintas, a branco e preto ou escuridão versus claridade, mas é uma 

história que parece evoluir por rupturas dramáticas, alternando períodos de iluminada 

grandeza com períodos de decadência caótica. Não se trata mais da veneração cega da 

Antiguidade e da tradição mas do incessante olhar para o transitório onde os valores 

centrais são a mudança e a novidade. Ao mesmo tempo que presente e passado perdem 

nitidez e novas técnicas se generalizam, outras formas de arte surgem onde o fragmento, 

fracturado e inacabado, é exaltado. 

Pascal Quignard dá-nos uma visão interessante da presença do fragmento na literatura. 

Também Roland Barthes valoriza a estética do fragmento quando diz ”Escrever por 

fragmentos: os fragmentos são agora pedras sobre a circunferência do círculo: espalho-

me em redondo: todo o meu pequeno universo em peças…” (A Idade Neobarroca, 

p.101) Balzac via o fragmento da pata e sabia dizer a que animal pertencia (vide 

Barthes, 1977, p. 233).  

Depois de termos definido fragmento também temos que definir o seu lugar e, logo, 

explicar em que circunstâncias históricas, o fragmento se torna um objecto/sujeito de 

arte. Na revisão da literatura sobre o conceito e suas derivações em campos disciplinares 

veremos como está interligado com as correntes estéticas das épocas que foram 

atravessando todo o percurso artístico.  

Na Europa, o fragmento assume-se conceptualmente na literatura no 1º Romantismo 

Alemão. Podemos definir Romantismo como o movimento intelectual e artístico que, no 

fim do séc. XVIII na Europa, se opõe aos valores do classicismo: a razão e a 

representação clássica da natureza, defendendo a sensibilidade individual e a criação do 

imaginário. 

Em França, na literatura, o classicismo é encarnado pela geração de 1660-1680 -  La 

Fontaine, Molière, M.me. de la Fayette, Racine, Boileau, Bossuet, La Bruyère - que liga 
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escritores não por uma doutrina mas por um conjunto de gostos. Boileau na codificação 

dos princípios da estética clássica exalta a imitação dos Antigos, a procura do natural, o 

gosto da medida, a fineza na análise moral e psicológica, a clareza do estilo. 

Em arte os primeiros mestres clássicos são os grandes italianos da segunda Renascença, 

os arquitectos Bramante e A. Da Sangallo o Antigo, Palladio, o pintor Raphael e 

Ticiano seguidos, depois da fase do maneirismo, por Carrache e os seus alunos, 

criadores do academismo pictural. O classicismo estende-se a outros países da Europa 

como a Inglaterra a Holanda. 

O estudo da Antiguidade clássica sobretudo da arte grega e as escavações em Herculano 

e Pompeia, revelando o modo de vida dos antigos, dão origem na segunda metade do 

século XVIII ao neoclassicismo que procura reinventar as formas clássicas. 

Para Paolo d’Angelo, “É verdade que a doutrina literária do classicismo francês dos 

Séc.s XVII e seguinte constitui o adversário declarado e comum de todas as poéticas 

românticas; e é igualmente verdade que em França e em Itália a forte presença de uma 

estética de orientação neoclássica, sobretudo relativamente às artes figurativas, tornou 

mais lenta e limitada a penetração das novas ideias românticas. (Paolo d’Angelo, 1998, 

p.33)  

Clássico e romântico parecem, porém, evocar-se mutuamente, ou pelo menos o segundo 

termo parece definir-se, antes de mais, em relação ao primeiro. 

Estamos habituados a ler a relação entre clássico e romântico como uma antítese, 

sobretudo porque em Itália e em França grassou uma batalha prolongada entre 

classicistas e românticos, e o romantismo foi entendido, em grande medida, como 

insígnia polémica; mas na Alemanha (e como já vimos na introdução, o romantismo 

teórico é, em grande parte, um fenómeno alemão) as coisas processaram-se de maneira 

diversa, e os grandes teóricos do primeiro romantismo não foram de facto anticlássicos 

nem depreciadores da arte antiga, grega em particular, da qual foram muitas vezes, 

aliás, eminentes estudiosos e apaixonados apreciadores.” (ibidem, p.36) 

Os teóricos do romantismo pretenderam compreender e estabelecer a relação entre 

antigo e moderno e mais importante teorizar sobre as diferentes premissas em que 

assentam o classicismo e o romantismo dando origem a uma teoria estética, a uma 

filosofia da arte. 



40 

No início do Séc. XIX, a palavra “romântico”, sinónimo de “moderno” na mais vasta 

acepção, designava todos os aspectos relevantes da civilização cristã. De acordo com 

essa noção, Romantismo era essencialmente uma expressão do Génio do Cristianismo, 

para usar o título do famoso livro de Chateaubriand, no qual era esboçado um novo 

paralelo entre os antigos e os modernos. 

As lendas medievais, as obras épicas e romances, a poesia dos trovadores, tais como 

Dante, Petrarca, Ariosto, Shakespeare, Tasso, Milton, foram todas incluídas na esfera do 

Romantismo entendido deste modo. Só mais tarde é que o significado do termo foi 

limitado para designar em primeiro lugar as escolas literárias e artísticas que reagiram 

contra o sistema neoclássico de valores durante as primeiras décadas do Séc. XIX.  

Segundo Matei Calinescu (2000), o termo “romântico” não foi adoptado imediatamente 

na Inglaterra, mas circulou amplamente na Alemanha, desde os irmãos Schlegel até 

Hegel; em França, desde Madame de Staël (1813) até Victor Hugo; e noutros países 

europeus, sendo usado num sentido incomparavelmente mais amplo do que aquele que 

mais tarde prevaleceu na história literária e artística. Já no início do Séc. XIX, a palavra 

“romântico”, sinónimo de “moderno” na mais vasta acepção, designava todos os 

aspectos esteticamente relevantes da civilização cristã, vista como um período distinto 

da história universal (Calinescu, 2000, p.45). 

F. Schlegel, um alemão, foi um dos mais importantes teóricos do romantismo 

preconizador do diálogo com os predecessores. Quando apresenta o seu ensaio Sobre o 

estudo da poesia grega refere-se à disputa entre antigos e modernos exprimindo a 

tentativa de resolver o longo conflito (Paolo d’Angelo, 1998, p.38). 

 O Romantismo está associado à palavra romance. São exemplos a célebre afirmação de 

Schlegel “um romance é um livro romântico” ou As líricas de Petrarca que são como 

que fragmentos de um romance. Também às narrativas como as do ciclo do Rei Artur 

chamavam-se romances. Para Gusdorf “As intuições românticas desembocam a todo o 

instante no ilimitado, no infinito. Por essência a obra romântica parece condenada a 

permanecer inacabada; a oposição entre a forma clássica e a forma romântica evoca a 

dualidade do fechado e do aberto.” (1982, p.447) 

Romântica é também uma atitude, assemelhando-se à própria vida e obra de poetas e 

filósofos deste período. Note-se que o Romantismo não se pode reduzir a um cânone 

formal, não é tanto um estilo mas uma concepção do mundo, uma maneira de sentir e 
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entender toda a existência humana. Como corrente artística, se é verdade que se 

reflectiu primeiro na literatura e na poesia e depois na pintura e na música, na escultura 

só nos podemos referir ao romantismo “mais tardiamente e por via indirecta”. (Marchán 

Fiz 2007, p.82).  

O Hemrich VonOfterdingen de Novalis, o Franz Sternbalds Wanderungem de Tieck e o 

Wilhelm Meister de Goethe, mais próximo este de um certo classicismo, são obras 

maiores, contudo consideradas “conjuntos abertos, inacabados”. 

Novalis e os irmãos Schlegel, sendo Friedrich o mais teórico dos dois, fazem parte de 

um círculo de poetas e filósofos, o círculo romântico de Jena, que partilhando ideias 

semelhantes fazem ensaios de crítica poética e formulações estéticas. Em 1798 fundam 

a revista Athenaum, orgão da primeira escola romântica alemã. Os ”Fragmentos” 

publicados não são distinguidos por autor; os atribuídos a F. Schlegel contêm as 

primeiras formulações da estética romântica.” (Paolo d’Angelo, 1998, p.17) 

O termo romântico é utilizado pelos membros do grupo, não se assumindo como uma 

escola mas como associado ao género literário cavaleiresco e à autêntica poesia ainda 

por produzir. Na poesia de Novalis, o fragmento constitui “a materialização mesma do 

poético: põe em acção a imaginação, eleva as coisas do mundo a uma potência superior, 

sonha com a totalidade – é totalidade intensiva, ausência presente convergente para um 

centro” (Barrento, in Novalis, 2006, p.10) 

Em Frammenti dell’”Athenaeum e seguindo ainda Paolo d’Angelo, Schlegel escrevia 

que o fragmento era uma pequena obra de arte, que “deve ser completamente separado 

do mundo circunstante e perfeito em si mesmo, como um pequeno ouriço” (1998, 

p.115) 

Para Blanchot, os românticos atribuem ao fragmento um centro que lhe seria interior, 

quando ele está na sua exterioridade; os fragmentos constituem conjuntos furtivos à 

deriva e são destinados em parte aos brancos que os separam, encontrando neste 

afastamento não aquilo que os prolonga, ou os faz esperar, o que os prolongará, já os 

prolongou. (Barrento, in Novalis, 2006, p.11) 

Segundo João Barrento “As colectâneas de fragmento de Novalis e Friederich Schlegel 

respondem às “pretensões totalizantes do sistema hegeliano, organizando-se em textos 

díspares que são estilhaços de sentido constelados em sequências fluidas remetendo 

para uma totalidade exterior a cada um e presente em cada um” (2006, p.13). 
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De toda a literatura consultada pode-se concluir que o fragmento, pela sua definição, 

apresenta fronteiras pouco definidas, aleatórias, tendendo para a ideia do que o possa 

completar e não poderá nunca prescindir da articulação com uma qualquer forma de 

totalidade. Como nota João Barrento, essa articulação com a totalidade “é o fundamento 

de toda a estética incluindo, naturalmente, as da modernidade e pós – modernidade.” 

(2006, p.13) 

 

A Alegoria e o Witz 

 

A posição geográfica de fragmento influencia e sugere outras formas, do centro para a 

periferia ou à deriva. Mas pode também ser caracterizado por dois atributos 

fundamentais: o da alegoria e do witz que são “seus sustentáculos conceptuais e 

estruturais” (Barrento, 2006, p.15)14 e são tidos como categorias estéticas fundamentais. 

A ideia de alegoria tem a sua marca etimológica muito fresca em Heráclito. A alegoria 

leva para outro sítio. Não se satisfaz com o texto. Sabe que o texto pode gerar 

insatisfação. Por isso leva-o para outro lado. Originalmente, a alegoria implica vir de 

um ponto de partida para chegar a outra coisa. A personificação é o aspecto da alegoria 

com importância nas artes figurativas que significa a representação de entidades 

abstractas como pessoas. Esta representação com motivos herméticos e neoplatónicos 

tiveram notável importância no humanismo e no renascimento. Stefano Velotti15, com 

base nos estudos de Walter Benjamim diz que a alegoria é precisamente vista como a 

chave da leitura principal no Barroco, que acaba por aparecer mais tarde no Sec.XX sob 

uma forma diferente. Benjamim revaloriza a alegoria porque “vê nela a única afirmação 

que não mistifica o desajustamento entre o mundo e a história”, ao contrário do símbolo 

que lhe aparece como uma ilusão ideológica ao fazer coincidir a forma e o conteúdo, a 

imagem e o significado. Em Benjamim a transcendência desprende-se dos despojos.   

Witz é um termo alemão análogo ao termo inglês wit que na filosofia dos sécs. XVII e 

XVIII designava a faculdade de captar ideias16. Na sua acepção usual significa “dito 

espirituoso”, ou “piada”, ou anedota. Traduzido para italiano e português, 

primeiramente como argúcia, Paolo D’Angelo rectifica que a tradução para engenho 
                                                 
14 Novalis, Fragmentos são Sementes, Roma Editora, Lisboa, 2006. 
15 In Gianni Carchia e Paolo D’Angelo, Dicionário de Estética, Edições 70, Lisboa, 2003 
16 Paolo D’Angelo, A Estética do Romantismo, 1998, p.110 
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seria mais adequada à aplicação da palavra pelas sugestões estéticas da época. Witz em 

seu entender sugere e personifica uma série de imagens e conceitos filosóficos, de 

carácter combinatório entre poesia e filosofia, enquanto a alegoria é o desenvolvimento 

contínuo da metáfora. 

Neste sentido, o witz constitui um médium para exprimir um conceito. O termo witz só 

assume uma relevância propriamente estética durante a fase inicial do romantismo 

alemão. Paolo d’Angelo em A Estética do Romantismo tem um capítulo dedicado ao 

witz e ao fragmento (pp.107 a 123) onde nos mostra que “a forma que corresponde à 

conjugação instantânea operada pelo witz, que encerra o aparecer num fulgor da 

“plenitude infinita”, é, no plano literário, o fragmento” (1998, p.115). O mesmo autor 

dá-nos várias abordagens do tema, que passamos a apresentar no confronto com outros 

autores.  

Schlegel teoriza este tema em várias obras. Em “Frammenti del Lyceum”, o termo witz 

significa “espírito de sociedade, genialidade fragmentária”; o witz não serve par pôr em 

contacto duas ideias finitas numa unidade pontual, mas opera uma união instantânea, 

muito rápida e absolutamente transitória, entre finito e infinito. A indicação para a 

“plenitude absoluta”, o infinito, não está relacionado com a ideia de ilimitado mas 

indica o absoluto. O absoluto não como totalidade ordenada mas como caos. 

Em Ideias, de Schlegel, publicado em 1800, o witz assume ainda outros atributos como 

“a aparição, o fulgor exterior da fantasia”. Portanto, witz é fantasia, e noutras passagens 

é espirituoso. “Não há nada de tão espirituoso (witzig) como a antiga mitologia e o 

cristianismo: isso acontece por serem tão místicos” (Schlegel, cit, Paolo d’Angelo, 

1998, pp 111- 112) 

No quadro teórico elaborado por Fr. Schlegel, o witz tem um valor cognitivo. Segundo 

Paolo d’Angelo, o fragmento schlegeliano não é o esboço destinado a ser ampliado ou o 

excerto de um qualquer estudo mais alargado. Na sua perspectiva, o fragmento não se 

tornou fragmento mas nasceu como tal. Um fragmento para ser obra de arte deve ser 

completamente separado do mundo circunstante e perfeito em si mesmo, como um 

pequeno ouriço. Esta é uma das perspectivas que melhor consolida a nossa tese de que o 

fragmento é uma obra autónoma. 

Sob o nome de Pólen, os fragmentos de Novalis publicados no Athenaum apresentam “o 

conceito de witz de Schlegel como ponto em que se tocam fantasia e juízo, razão e 
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arbítrio, mas o procedimento que ele opera é olhado com suspeita: “nas almas serenas 

não há argúcia. A argúcia indica um equilíbrio destorcido: é a consequência de uma 

anomalia e, ao mesmo tempo, o meio da criação”17,  

A obra de Novalis é uma grande “sementeira literária” de fragmentos como justifica 

João Barrento. É uma resposta aos tempos e ao mundo vista por Friedrich Schlegel. É 

uma visão entendida como” “infinitude negativa” e “universalidade caótica”, através 

daquela que era, para o próprio Novalis, a “forma mais suportável da incompletude” 

(Barrento, 2006, p.17) 

No ensaio de Schelling, de 1799, intitulado Introdução ao primeiro esquiço de um 

sistema de filosofia da natureza, o objectivo do filósofo era atingir a constituição de um 

sistema de filosofia da natureza. A produtividade infinita da natureza desafia a 

produtividade humana. Schelling, de um idealismo transcendental, gostaria de ter 

lançado sobre a realidade absoluta, sobre a natureza como sujeito-objecto, uma rede 

com um fio conceptual capaz de dominar as articulações da imensidão. As suas ideias 

impulsionaram os espíritos dos Naturphilosophen que se esforçaram por trabalhar na 

ideia da estrutura do organismo universal. 

 

O fragmento foi a expressão privilegiada dos Naturphilosophen que tiveram a ambição 

de realizar a Grande Obra, a obra-mestra global, a Gesamtkunstwerk transgressora das 

fronteiras entre as artes e as disciplinas, a grande obra de alquimia estética. Mas o que 

produziram foram fragmentos (Gusdorf, 1982, p.448), reflexos em miniatura que 

condensam num momento a relação do finito com o infinito. 

Joachim Ritter (1776-1810), jovem autodidacta, pioneiro nos estudos sobre 

electricidade, publica no ano de 1810, em Heidelberg, dois pequenos volumes com o 

título Fragmentos tirados da herança de um jovem físico. Um livro de bolso para os 

amigos da Natureza, os fragmentos de Ritter abarcam a totalidade do domínio 

antropocósmico. Eles expõem, na sua incoerência, o contrário de um sistema do mundo. 

(Gusdorf, 1982, p.450)  

No “Peregrino Querubínico” do Silesiano Angelus Silesius, poeta barroco alemão, o 

fragmento situa-se no campo da literatura mística. Em “Pensées” de Pascal os 

fragmentos são apresentados por ordem arbitrária.  

                                                 
17 Novalis, Opera filosófica, cit., vol.I, p. 375, citado em Paolo d’Angelo, 1998.  
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Concluímos que, na literatura, o fragmento está presente, quer como forma através da 

apresentação em peças, pedaços de textos científicos, poéticos, místicos, quer como 

fórmula, constituindo per si essência momentânea contendo nesse instante a ideia do 

todo universal. 

O fragmento representando o moderno opõe-se, pois, ao clássico que remete para o 

todo. O moderno não é uma mera acumulação de factos, referências e testemunhos, mas 

antes uma construção de sentidos e usos em que jogam as dimensões estéticas, 

filosóficas, sociológicas e históricas.  

 

O Fragmento e o moderno  

 

Winckelmann, historiador de Arte e arqueólogo alemão, toma contacto com uma 

realidade histórica, a grega, e idealiza – a de tal maneira que aspira para a humanidade a 

encarnação de uma “natureza universal”. 

A oposição entre a Grécia e o Moderno será temática nos ensaios de Schiller, nas 

Cartas e na sua obra Sobre a poesia ingénua e sentimental (1796). 

A cultura grega concilia os antagonismos, mantém a unidade e a harmonia da natureza 

humana e as extensões da sua actividade, cultiva o homem total nas suas diferentes 

potencialidades. A época moderna, pelo contrário, exerce uma tensão sem solução 

possível, num confronto entre Natureza e Cultura. (Marchán Fiz, 2007 p.67)  

Numa primeira fase, é na terminologia utilizando termos que sugerem conceitos opostos 

que Matei Calinescu (2000) nos dá uma abordagem de moderno. E é na literatura que 

ele explica como o conceito de moderno é válido em vários períodos históricos e 

funcionando sempre por oposição traduzida no par antigo/moderno. Não nos vamos 

situar por agora na amplitude do termo, cuja discussão faremos adiante. Não devemos 

porém deixar de assinalar a confusão que reina quando se confunde nos nossos dias 

moderno com modernista, modernidade ou mesmo iluminista como muito bem João 

Barrento demonstra, desde logo dando resposta à sua pergunta retórica “Que significa 

moderno?”18 

                                                 
18 “Podíamos seguir o rasto das palavras - "modo" / "moda", "moderno", "modernidade", "modernismo" e 
outras, suas derivadas e afins - e procurar exemplos do seu uso, na miragem de lhes fixar um sentido. 
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A modernidade, como projecto estético inovador, é usado por Baudelaire pela primeira 

vez. O termo moderno usa-se para o fazer entrar na dialéctica com o antigo: para 

Baudelaire, a modernidade é o transitório, o fugidio, o contingente, a metade da arte, 

cuja outra metade é o eterno e o imutável. Baudelaire explora também uma série de 

conceitos como o sublime, o maravilhoso, o cómico que fazem dele o poeta, grande 

expoente da modernidade. 

Modernitas (tempos modernos) e moderni (homens de hoje) tornaram-se frequentes 

depois do Séc. X. Já na Idade Média embora só discutida nos círculos eruditos, 

importava a distinção entre antigos e modernos. No Secúlo XII, segundo o relato de 

Curtius, havia duas facções hostis: os discípulos da poesia antiga de orientação 

humanista, e os moderni que representavam uma “nova” poética. Estes eram “mestres 

de um estilo virtuoso formado na prática da dialéctica” e por isso consideravam-se 

superiores aos antigos. As diferenças eram, ainda de acordo com Matei Calinescu, 

menos questões de estilo e mais questões filosóficas mais vastas (Calinescu, 2000, p.27) 

 

A modernidade, pois, é um produto da história da civilização ocidental e podemos situá-

la no princípio do Séc. XIX.  

Moderno significa também do tempo presente. Os tempos modernos são o resultado da 

revolução industrial, da evolução tecnológica ao serviço do capitalismo. Os seus valores 

são os de uma média burguesia com sucesso e prendem-se com a racionalidade, com o 

                                                                                                                                               
Desiludamo-nos. "Moderno" não significa praticamente nada hoje, como já não significava para Pessoa, 
para quem moderna é toda a civilização europeia pós-antiga. Será preferível começar por interrogar a 
história e sobretudo questionar o uso ingénuo, desproblematizado e inoperante do conceito de "moderno", 
tão facilmente "naturalizável" - como tantos outros, a começar pelo de "natureza". Para isso, convém não 
esquecer que há uma historicidade das categorias históricas. "Moderno" tornou-se, como sabemos, uma 
categoria histórica e tipológica. Mas a sua tendência natural vai mais para o tipológico (com as inevitáveis 
pretensões de universalidade) do que para o uso historizado (com a necessária remissão para um dado 
momento no tempo ou uma manifestação histórica identificável). Esse pendor tipologizante e 
universalizante cai geralmente, no uso mais corrente do termo, numa contradição: uma categoria que se 
pretende tipológica, que se quer aplicável a manifestações de qualquer tempo, é referida a parâmetros 
históricos, já historizados, do "moderno", que associam hoje o conceito, ou a um período da história da 
arte e da literatura do século XX (e então, "moderno" será o que se opõe ao "tradicional", um conceito 
ainda mais impreciso, ou a um período da história das ideias, que parte do Iluminismo e terá tido morte 
definitiva, mas também muito contestada, com o advento do chamado "pós-moderno" (e neste novo 
contexto, "moderno" tanto pode ser equivalente de "progressista" como de "racionalista"). Sem darmos 
por isso, confundimos já "moderno" com "modernista" ou "iluminista". A confusão é perigosa, as 
definições são insuficientes” (Barrento, 2001) 
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tempo mensurável em termos económicos - tempo é dinheiro -  com a acção e a 

realização com sucesso. 

Se nos lembrarmos do filme de Charlie Chaplin, o inesquecível Charlot, “Tempos 

Modernos” visualizamos a tecnologia, o trabalho em cadeia, a repetição, a engrenagem 

que tudo arrasta inclusive o operário para a máquina gigantesca criada pelos novos 

tempos e as novas descobertas, máquina essa que obriga o homem a gestos repetidos 

sem fim fazendo dele parte dessa mesma engrenagem e tirando-lhe a capacidade de 

pensar. 

Moderno é também e sobretudo um conceito, o conceito das vanguardas que rejeitam os 

valores da classe média triunfante marcando a diferença com a rebelião, exprimindo o 

seu desagrado com a anarquia. 

A escrita alegórica do fragmento inscreve-se numa superfície também fragmentada, 

retratando a destruição de valores que nortearam a tradição cultural do Ocidente e a 

crise das formas de expressão da modernidade.  

Na poética de Baudelaire vêm-se alegorias que traduzem o cenário mutante e veloz da 

vida moderna, como aqui se exemplifica:  

 

Paris muda! Mas nada em minha nostalgia 

Mudou! Novos palácios, andaimes, lajedos, 

Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria 

E essas lembranças pesam mais do que rochedos. 

 

Com Baudelaire, a Modernidade cessa de ser uma condição dada, e a ideia de que, para 

o melhor ou para o pior, os modernos não têm opção e nada podem fazer contra o serem 

modernos, já não é uma ideia válida. Pelo contrário, ser moderno é uma opção heróica, 

porque o caminho da Modernidade está cheio de riscos e dificuldades.  
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O Artista – Homem do mundo. Originalidade e Criatividade 

 

Baudelaire fala do homem mundano e citadino que se sente bem na multidão, que se 

passeia dando importância à postura e à moda. É a figura do dandy, flâneur, observador, 

no fundo aquele que participa na sociedade. O artista, não desprezando os 

conhecimentos obtidos com a observação das obras antigas, deve, no seu entender, 

observar o que se passa no presente e ser um intérprete da vida. “Ainsi il va, il court, il 

cherche. Que cherche-t-il ? …Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra 

d’appeler la modernité ; car il ne se présente pas de meilleur mot pour exprimer l’idée 

en question. Il s’agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de 

poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire.” (Baudelaire, 1992, p. 354)  

O modernismo reivindica a liberdade de criação estética repudiando todos os 

constrangimentos, em especial os preceitos académicos. O pintor, para Baudelaire, é o 

homem que interpreta as impressões sentidas. Em Le peintre de la vie moderne: “Le 

beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile 

à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou 

tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. (Baudelaire, 2005, p.345) 

São os pintores impressionistas que trabalhando em cenas do quotidiano fazem da luz e 

das suas mutações o elemento essencial da sua pintura. As cores, o fumo, o ambiente da 

estação quando o comboio parte, como se pode ver na pintura de Claude Monet, Gare 

Saint- Lazare, 1877, ou nos momentos fugazes como na pintura de um Pissarro em que 

Paris à noite, iluminada, como que se dissolve na tela tal a chuva do momento: Camille 

Pissarro, Paris, Boulevard Montmartre la nuit, 1897. Ou ainda nas pinturas de 

dançarinas de Edgar Degas que focam fragmentos de cenas de bailado, perspectivas 

insólitas de movimento e cor. A cor, no impressionismo, desfragmenta-se. Os 

impressionistas optam pelas cores puras, que misturadas com as outras, nos dão ainda 

outras cores, resultando da fusão que a nossa retina faz delas.  

Os seus temas vão da pintura da paisagem à da cidade, dos seus habitantes, da sociedade 

da época. Sociedade essa para a qual as descobertas tecnológicas e científicas 

contribuíram para mudanças quer em termos sociais quer em termos políticos. 
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A revolução industrial torna as cidades centros de trabalho. As descobertas científicas, 

como a Teoria de Darwin Da origem das espécies por via da selecção natural, (1859), 

põem em causa a origem da humanidade ligada a um passado de crença na Cristandade 

e na ideia da imortalidade da alma. 

Na arte, por exemplo na dança, a coreografia livre de Isadora Duncan, que recusa a 

obediência do corpo a movimentos pré-estabelecidos como no ballet clássico, é uma 

tomada de consciência do corpo e de outras interpretações que ele propõe, é a “dança 

livre” que abre caminho para a dança moderna americana. 

Os irmãos Lumière inventam o cinematógrafo, aparelho de registo e de projecção num 

écran de vistas animadas. O cinema projecta fragmentos de uma realidade postos em 

movimento. 

As descobertas arqueológicas de fragmentos de arte grega, sugerem outra leitura do 

corpo e da obra de arte. Os museus que as expõem começam a ser circuito de visita.  

Se Baudelaire exaltava a pintura, é também necessário dizer que tinha um profundo 

desprezo pela escultura que considerava inferior à pintura por ser palpável, por dar ao 

espectador visões inesperadas devido à sua completa volumetria, por contraste com a 

pintura que focaliza exactamente o que o pintor pretende. Por outro lado os melhores 

espaços no Museu, os espaços com melhor luz estavam reservados para a pintura sendo 

a escultura muitas vezes exposta nos pisos inferiores. “La sculpture a plusieurs 

inconvénients qui sont la conséquence nécessaire de ses moyens. Brutale et positive 

comme la nature, elle est en même temps vague et insaisissable, parce qu’elle montre 

trop de faces à la fois. C’est en vain que le sculpteur s’efforce de se mettre à un point de 

vue unique; le spectateur, qui tourne autour de la figure, peut choisir cent points de vue 

différents, excepté le bon, et il arrive souvent, ce qui est humiliant pour l’artiste, qu’un 

hasard de lumière, un effet de lampe, découvrent une beauté qui n’est pas celle à 

laquelle il avait songé. Un tableau n’est ce qu’il veut ; il n’y a pas moyen de le regarder 

autrement que dans son jour. La peinture n’a qu’un point de vue; elle est exclusive est 

despotique: aussi l’expression du peintre est-elle bien plus forte”. (Baudelaire, 2005,p. 

147). 

 Quando Baudelaire escreveu este texto a escultura ainda vivia de uma forte influência 

clássica e sendo Roma, na altura, o centro do mercado internacional de arte a maioria 

das galerias romanas apresentava esculturas neoclássicas.  
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Nas últimas décadas do Séc. XIX por contraste tem-se a percepção de que os escultores 

desenvolvem um novo género um trabalho distintamente moderno.  

 

Nas palavras de Alex Potts, professor de história de arte na Universidade de Reading:  

“That modern sculpture was gaining a noticeably higher profile by the 1860s and 1870s 

can be explained partly by a tremendous upsurge of commissions for public monuments 

which continued well into the early years of the twentieth century. This stimulated 

experiments with new sculptural forms that would speak more directly to a modern 

sensibility, and also provided a financial basis for sculptors wanting to pursue 

independent experiment “. (Potts, 2000, p.71) 

O controverso Balzac de Rodin, a Dance de Carpeaux e o Eros de Alfred Gilbert 

contribuíram bastante para tornar a escultura num feito proeminente da cultura 

contemporânea. Assim como as apreciações sensíveis de alguns críticos e escritores 

que, como Rilke, secretário de Rodin, relata nos seus escritos e cartas as sensações 

perante o universo do mestre, do seu atelier cheio de esculturas e fragmentos, fazendo 

uma complexa análise dessa escultura. 

 

O fragmento como obra de arte acabada 

 

Podemos referenciar Rodin como o escultor que entendeu o fragmento como valor 

escultórico e foi mestre incontestado da arte fragmentária. A história de Rodin é de 

facto uma luta a favor dos novos valores plásticos, onde junta os seus fragmentos 

rompendo com o realismo, sem ceder, contudo, à abstracção.  

Rodin utiliza o naturalismo, tendência do SÉC. XIX, mas o processo de trabalho, a 

opacidade da sua escultura por oposição à translucidez da escultura neoclássica e a 

invenção do fragmento como valor escultórico serão as bases da escultura moderna, de 

que Rodin é pioneiro.  

Com energia, questiona as problemáticas da escultura e trata de uma maneira única: o 

tema, a forma, o movimento, a luz e a matéria. Com profundidade apresenta, ele 

próprio, a síntese do seu mister, numa conversa reportada por Paul Gsell:  
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Conceber a forma em profundidade. 

Indicar claramente os planos dominantes. 

Imaginar as formas como se fossem direccionadas para si próprio,   

Toda a vida surge de um centro, 

Expandindo-se sem fronteiras. 

No desenho, observar o relevo, não o contorno. 

O relevo determina o contorno. 

O mais importante é estar vivo, amar, 

Ter esperança, estremecer, viver. 

Ser um homem antes de ser um artista!19 

 

O escultor do fragmento: Rodin 

 

Rodin é o escultor do fragmento. Não acha necessário erigir uma figura completa 

porque considera o bocado ou pedaço belo em si e proveitoso o seu estudo. E acima de 

tudo, o inacabamento, é obra de criação - “É mais de escultor”, dizia Rodin20.  

“Rien que des fragments, côte à côte, sur des mètres” é como descreve, o seu secretário 

Rilke, o atelier de Rodin :  

Des nus de la grandeur de ma main, d’autres plus grands, mais rien que des 

morceaux…Pourtant mieux on regarde, plus profondément on ressent que tout 

cela serait moins entier si chaque figure l’était. Chacun de ces débris possède 

une cohérence si exceptionnelle et si saisissante, chacun est si indubitable et 

demande si peu à être complété que l’on oublie que ce ne sont des parties, et 

souvent des parties de corps différents, qui ressemblent si passionnément ici. On 

devine soudain qu’envisager le corps comme un tout est plutôt l’affaire du 

                                                 
19 Citado em Herbert Read (1971, p.14) 
20 In Dominique Jarrassé (2001,p. 210) 
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savant, et celle de l’artiste, de créer à partir de ces éléments de nouvelles 

relations, de nouvelles unités, plus grandes, plus légitimes, plus éternelles21.   

A questão central que Rodin nos traz é a de que o fragmento nos convida a participar na 

criação. Criam-se novas relações, novas unidades, maiores, mais legítimas, mais 

eternas. Além disso, a escultura do fragmento questiona o espectador, e o nosso espírito, 

estimulado pelo inacabado, considera-o atributo de uma ruína ou de um edifício em 

construção, quer o olhemos do lado dos tempos já passados ou futuros. Rosalind Krauss 

(2001,p37) diz que Rodin obriga o observador, em repetidas ocasiões, a perceber a obra 

como o resultado de um processo, um acto que deu forma à figura ao longo do tempo. A 

modernidade do escultor está também nesta valorização do “espectador” a quem faz 

entrar na obra, com os seus questionamentos próprios. 

 Segundo Dominique Jarrassé « L’exposition du musée d’Orsay, Le Corps en Morceaux 

(1990), presque entièrement dévolue à l’analyse des pratiques de Rodin, a bien montré 

comment chaque partie du corps, engendre des oeuvres où les qualités formelles 

priment le sens ». (2001, p.202). Esta exposição revela a história dos fragmentos 

humanos mostrando como neles estão contidos os valores significativos, até simbólicos, 

como referência ou como significado intrínseco.  

 

O tema e a contextualização da escultura em Rodin 

 

Seja qual for o tema, no Monumento aos Bourgeois de Calais ou no Monumento a 

Balzac, Rodin contextualiza as suas esculturas. 

 Os Bourgeois estão ao ar livre, próximos das pessoas para que melhor se possa 

entender o sofrimento e o acto heróico daqueles homens. O pedestal perde o seu valor e 

a proximidade das esculturas possibilita ao observador uma outra vivência. 

Balzac é imponente na sua atitude e daquela capa envolvente cobrindo a massa possante 

do corpo, que apenas se adivinha, só o retrato importa. Rilke descreve a cabeça de 

                                                 
21 Carta de Rilke a Clara Westhoff de 2 de Setembro de 1902 publicada em Rilke, Correspondance, Le 
Seuil, 1976, In Dominique Jarrassé (2001,p.202). 
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Balzac como algo inteiramente à parte do corpo. Uma cabeça que parecia “viver no 

ápice da figura, como aquelas bolas que dançam sobre jactos de água” (Rilke in Krauss, 

2001, p. 38). 

 As suas esculturas são tratadas com realismo e humanidade. Os temas que escolhe são 

arrojados e a maneira como os interpreta também. Na escultura O beijo, que 

escandalizou a crítica quando foi apresentada, Rodin confronta o espectador com algo 

que é do íntimo de cada um e que, até à data, a não ser numa interpretação da mitologia, 

não era comum representar em escultura. Todo o erotismo e sensualidade que queremos 

guardar para nós estão expostos, sem vergonha, exaltando o sentimento do amor 

naquele par, belo sem dúvida e tão presente. 

O aspecto formal em Rodin, a forma, está intimamente ligado ao assunto. A grande 

liberdade temática é igual à liberdade e pertinência com que modela as suas figuras. A 

forma em Rodin deixa, por vezes, de ser completa. Ele não necessita do todo para 

apresentação da ideia, essa pode aparecer em fragmento. 

L’Homme qui Marche (Fig.3) não tem cabeça. Também não precisa. O corpo por si só 

transmite-nos a essência da ideia. Quanto a nós, e sabendo que há outras leituras, a 

colocação dos pés e a inclinação do torso indica-nos claramente que aquele homem está 

a andar. Esta escultura serviu de estudo preliminar ao seu S. João Baptista, objecto de 

polémica porque o apresentou sem cabeça, e fez Rodin declarar “Je ne ferai plus rien 

d’entier. ”22  

Rodin coleccionava fragmentos antigos de todo o género a que chamava comummente 

“colecção de antiguidades” ou mais liricamente os seus “ fragmentos de deuses.” 

(Jacques Vilain, 2006, p.10) 

Dos imensos fragmentos coleccionados, desde conchas a fragmentos de vasos, a 

pequenas estatuetas, membros como pés, mãos e torsos, Rodin retira importantes lições: 

1. O fragmento em si com as suas fronteiras aleatórias sugeridas pelos cortes acidentais 

a que foi sujeito. 

2. A essência formal inerente a cada fragmento, o conteúdo formal e plástico que lhe é 

inerente (caracterizando também o período histórico a que pertence). 

                                                 
22 M.Tirel, Rodin intime, ou l’envers d’une gloire, 1923, p.106, Cit. em Jarrassé, 2001, p.46. 
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3A sua apresentação num suporte permitindo-lhe colocar o fragmento no espaço de 

diversas maneiras. 

Por fim, e talvez a mais importante das lições, a libertação do sistema de proporções não 

representando o corpo na sua totalidade.  

Ainda a composição de dois fragmentos diferentes, por vezes até na escala, e que será o 

princípio do assemblage. 

 

O Retrato 

 
Em Rodin, o retrato significava mostrar o modelo na sua realidade física e moral. 

Esta ideia da realidade sobretudo moral é uma ideia da modernidade. A ideia de 

representação da personalidade, dos efeitos com que a vida marca cada um, primeiro 

com a escolha da matéria, depois com formas, texturas suaves ou duras, corte, 

fragmentação, para expressar a condição humana que é uma ideia moderna, está patente 

nos bustos e retratos de Rodin.   

Rodin utilizava um método para encontrar essa realidade física e moral que exigia 

grande tenacidade. Vejamos as suas palavras: 

“ Si l’on fait un buste, il importe de suivre ma méthode, c’est-à-dire l’observation exacte 

des profils. Elle est alors plus facile à appliquer que lorsqu’on exécute une figure, 

puisque, pour un buste, on peut regarder le modèle en plongeant et le comparer de 

partout avec sa terre «   combien il faut lutter pour en trouver et rendre le véritable 

caractère, avec l’accentuation et la mise en relief des modèles, solides, souples, amples 

et libres. » 

Podemos na obra deste Mestre, que executou imensos retratos, isolar alguns que 

consideramos fragmento. 

L’Homme au nez cassé (Figs. 4 e 5) 

Rodin tomou como modelo um pobre homem que ia por vezes limpar o seu atelier, um 

certo Bibi. Num rosto deformado com o nariz partido, com rugas profundas, que num 

primeiro momento causaria repulsa, soube Rodin encontrar uma beleza ligada ao 

carácter, à expressão. A cabeça do velho está formalmente tratada de uma maneira 

clássica mas com a acentuação dos traços, com as assimetrias, com o crânio cortado 
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cerce só perceptível de perfil, este retrato torna-se uma obra surpreendente. Ao longo da 

sua carreira Rodin utilizará este busto como referente em mais de uma dezena de 

variantes, utilizando-o ainda em La Porte de L’Enfer e em Le Sculpteur et sa Muse. 

La Pensée  

Emergente do grande bloco de mármore em que simultaneamente apoia o queixo, surge 

o rosto de uma bela mulher jovem. A parte de trás do pescoço trabalhada 

grosseiramente sai do bloco e liga-se ao rosto esculpido de uma maneira depurada. 

Neste trabalho, La Pensée, Fig.6, em que Rodin utiliza como modelo Camille Claudel 

podemos observar a ousadia da composição que associa o inacabado ao acabamento 

completo. Na escultura em pedra, são visíveis através dos acabamentos as intenções do 

escultor. Sendo uma matéria rija só se desbasta com a ferramenta, deixando então esta, 

as marcas intencionais do escultor. Para o pescoço deste retrato, Rodin optou pelo 

inacabamento dado pelo ponteado grosseiro que o liga ao bloco trabalhado da mesma 

forma na sua superfície. Já a cabeça, com uma touca tradicional de noiva bretã e o rosto 

com um olhar vago são esculpidos até ao limite. A touca com textura própria dada a 

ferros de dentes e o rosto trabalhado com polimentos vários em que se adivinha a 

textura da pele transmitem naquela matéria dura e branca, introspecção e candura. O 

bloco de mármore é simultaneamente suporte e apoio, suporte daquela cabeça 

emergente e apoio do queixo dando uma ideia de repouso para pensar. 

 

O Torso 

 

Rodin utiliza esse imaginário formal do fragmento para esculturas suas como por 

exemplo o Torso do Belvédère numa composição para o palácio das Academias em 

Bruxelas, mais tarde para o seu Ugolin, para o Penseur… 

O torso de Adèle é um modelo recorrente que o escultor utiliza nas suas composições 

acabando por utilizar só torsos, sem cabeça nem braços. Assim as esculturas com o 

título de Torso de homem ou Torso de jovem mulher apresentadas no Salão de 1910. 

A modelação do Torso de Adèle, 1882, apresentado na horizontal, com ligeiro 

movimento e subtil sucessão de formas do corpo, revela a sensualidade daquele corpo 

de mulher. 
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Com efeito, a anatomia dum fragmento considerado como obra inteira é uma das 

prioridades do artista. A qualidade da modelação e por conseguinte da expressão, não 

depende do seu acabamento ou da sua completação. A procura da luz no modelo, a sua 

investigação, aproxima-se cada vez mais do estudo parcial. Para exemplo desta ideia 

temos a escultura em gesso de excelente modelação do corpo feminino com o título 

Torso de mulher sentada. Fig.7 

 
 Por vezes um título está preso a um fragmento, como Psyché ou La Prière (1909), torso 

de jovem mulher parecendo uma cópia depurada da Ménade atribuída ao escultor grego 

Scopas. 

 

As Mãos 

 

Rodin esculpiu ao longo da sua vida centenas de mãos, quer para as suas esculturas 

completas, quer pelo gosto irreprimível do pedaço expressivo.  

Desses estudos de mãos podemos isolar alguns que contribuíram para a composição das 

obras: A Grande main crispée, associada a uma figura implorante; a Main de Dieu; a 

Main du Diable; as duas mãos direitas como que a formar um arco em ogiva ou em 

oração, primeiramente intitulada L’Arche d’alliance e depois La Cathédrale; Le Secret, 

ainda duas mãos encerrando um objecto. 

A Mão de Deus, também intitulada A Criação, aparece em gesso em Munique em 1896 

e em mármore em Viena e em Berlim em 1903. A mão, maior que o natural, contém 

inacabados os corpos de um homem e de uma mulher, como se Deus estivesse no fim da 

sua criação. O bloco colocado de lado mostra a mão na horizontal, que dele sai 

desafiando o vazio. O contraste entre o bloco trabalhado grosseiramente, de onde surge 

a mão esculpida e polida, lembra-nos a escultura de Miguel Ângelo que, por exemplo, 

nos Escravos utiliza essa técnica que Rodin usa amplamente em diversas esculturas 

suas. 

A Mão do Diabo também esculpida por Rodin é uma mão esquerda que emerge do 

bloco de mármore contendo um corpo de mulher.   
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Também a Catedral é composta por duas mãos direitas que se aproximam em arco 

mantendo uma distância, limitando um vazio. Rodin associa a posição das mãos e dos 

dedos na vertical ao entrelaçamento das nervuras de um arco em ogiva, arco comum nas 

catedrais medievais. Estas mãos privilegiam o espaço. Os pulsos esculpidos saem 

directamente da base em posições opostas fechando o arco. As mãos desenvolvem-se 

em concha e fecham-se com a ponta dos dedos. Concordando com Dominique Jarassé, 

compreende-se nestas mãos de Rodin, Fig 8, evidentes conotações religiosas. A mão 

reenvia à criação. Rodin restitui com as suas mãos em pedra uma religiosidade e uma 

criatividade fascinantes; que não deixa de ser curioso para um escultor cuja actividade 

maior não foi a talha directa mas a modelação do barro, como sugere aquela autora 

(Jarassé, 2001).  

 
Este motivo das mãos na vertical, das mãos desenhando uma ideia, é retomado em Le 

Secret, 1909, pequena escultura em mármore representando duas mãos que se fecham 

uma na outra. Só que nesta escultura não há vazio: as mãos emergem de um bloco 

compacto, e o vazio que vimos na Catedral é substituído por algo sólido, como se as 

mãos fossem um contentor, só com as pontas dos dedos livres.  

Para além da ideia de que o fragmento autónomo constitui escultura, Rodin trabalha na 

possibilidade expressiva dos fragmentos que ele compõe para interpretar um dado 

assunto. São exemplo desses, os assemblages: L’Adieu e Bacchanale. 

A primeira é um retrato de Camille Claudel em gesso, transmitindo a delicadeza e 

fragilidade daquela mulher jovem, a que o escultor acrescenta umas mãos que podem 

ser de homem e que parecem pertencer aos seus estudos para os Bourgeois. Estas mãos 

podem estar a tocar pela última vez aquele rosto. É o adeus. Fig.9 

Noutro retrato de Camille podemos ver uma mão de homem num gesto ambíguo entre a 

carícia e o poder. 

Em Bacchanale, o assemblage é de dois corpos que se entrelaçam com movimento e 

erotismo. Um dos corpos é um centauro feminino, o outro o de uma mulher quase 

suportada pelo corpo de cavalo. Um suporte em ferro, um espigão, ajuda a sustentar a 

escultura. Neste trabalho a preocupação do escultor foi a composição gerada pelo 

abraço destes corpos, a sensualidade que se adivinha no cavalo em movimento. O 

suporte só importa para uma melhor leitura no espaço.   
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O movimento nas esculturas de Rodin não obedece a regras, não está sujeito a simetrias, 

a composições préestabelecidas. La Porte de L’Enfer, contentor de todos os seus 

trabalhos, mostra a sua capacidade em traduzir estados psicológicos e emocionais em 

movimentos específicos. As figuras representadas não estão adoçadas no plano de 

fundo. Elas projectam-se no exterior e mergulham fragmentadas naquela amálgama de 

fundo movediço. Rodin diz com precisão “ …mesmo na minha obra declaradamente 

com menos acção, procurei sempre incutir-lhe uma indicação de movimento: 

praticamente nunca representei o repouso completo. Tentei sempre exprimir os 

sentimentos interiores pela mobilidade dos músculos…” (Néret, 1997, p.60) 

 

 

A fragmentação cubista: a crise do Homem no mundo moderno 

 

Na 1ª metade do Séc. XX, a Europa viveu acontecimentos decisivos e determinantes 

para a sua história, tais como as consequências da industrialização, as guerras mundiais, 

a Revolução Russa e a Guerra Civil Espanhola. No princípio do século os artistas 

agruparam-se em associações e movimentos que defendiam novos ideais, indo mais 

além do que a questão puramente estética, denominados as vanguardas artísticas. Foram 

estas vanguardas que encabeçaram uma atitude crítica em relação à herança figurativa 

da arte ocidental. 

Por volta de 1907 vários artistas começaram a experimentar novas propostas. 

George Braque e Pablo Picasso foram pioneiros do movimento cubista, um dos mais 

inovadores e marcante deste século. O cubismo abandonou a perspectiva tradicional e 

rompeu com a aparência ilusória de profundidade. Os objectos são mostrados 

simultaneamente, sob vários pontos de vista, através da sua fragmentação em planos 

geométricos. 

 Os primeiros sintomas da crise do conceito de Homem no pensamento da vanguarda 

social e política estão claramente presentes em Marx, e subsistem poucas dúvidas, num 

plano mais geral, de que a desindividualização, senão mesmo a directa desumanização, 
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da história era numa extensa dimensão um contributo do radicalismo revolucionário do 

Séc. XIX.  

 

O que nos interessa sublinhar é que a premissa comum a todos os analistas é que a arte 

contemporânea segue e leva a termo o movimento de autonomização modernista. Este 

termo de autonomia tem um sentido preciso. O artista prossegue com toda a liberdade o 

seu caminho independentemente das contrariedades do conhecimento da acção e de uma 

maneira deliberadamente subjectiva. Procura escapar às convenções de actividade útil e 

situa-se, prioritariamente, numa estética da novidade e do choque, numa estética do 

novo. A prática das “mitologias pessoais” ou da performance constitui uma ilustração 

desta lógica autónoma da arte contemporânea (Michaud, 1997, p.112). 
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Capítulo III - O fragmento nos diferentes campos da escultura 
 

Modelos de análise 

 

Para análise do fragmento na escultura teremos que o isolar de agora em diante e, 

utilizando a designação de Rosalind Krauss, nos diversos campos da escultura do 

Séc..XX. Abordaremos o fragmento como resultado dos seguintes processos e técnicas 

na escultura nos campos da: modelação, construção, assemblage, no objectual, no 

conceptual, no digital e outros, intersectando-se sempre que possível com correntes 

estéticas que os acompanharam. 

 

A modelação e o fragmento 

 

Na modelação, que é um processo e uma técnica (para a escultura), e que pressupõe o 

tratamento da forma através de matérias moles como o barro, a cera, o gesso, com as 

possibilidades de pôr e tirar, o fragmento adquire, devido a essa transformação, outras 

formalidades. 

Sabemos que a modelação será a base para esculturas que executadas em barro serão, 

depois de se tirarem os moldes em gesso, passíveis de serem passadas a bronze, através 

de fundição, ou a resina, uma matéria contemporânea. 

 Neste campo influenciado por várias correntes artísticas, as conceptualizações dos 

artistas para a abordagem da forma e sua concretização influenciaram o resultado 

plástico da escultura. Assim encontraremos, através da modelação, o fragmento na 

escultura dos vitalistas, nos escultores cubistas, futuristas, surrealistas, dadaístas, 

continuando depois nos novos realistas e pós-modernistas até à nossa 

contemporaneidade. 

Como já analisámos em Rodin, a modelação é feita através da observação dos perfis, 

método que ele utiliza para a sua escultura e que é um dos processos para a 

concretização da forma. Outros artistas seus contemporâneos utilizaram outro tipo de 

modelação. Se observarmos a modelação das esculturas de Maillol, uniforme e sem 

acidentes, ou ainda a de Bourdelle, expressiva, mais dramática, concluímos que cada um 
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utilizou aquela matéria mole, o barro, matéria primeira que deixa expressa a intenção do 

escultor. 

 O fragmento aparece tratado de outra maneira, com mais ênfase no aspecto textural 

valorizando a superfície, como podemos ver na obra Ecce Puer de Medardo Rosso, 

Fig.10. Medardo Rosso que reclamava para si a introdução do fragmento na escultura, 

dizendo que ele próprio havia elevado o bozzetto, ou esboço, ao estatuto de obra 

acabada, entrou em conflito com Rodin, por ocasião da apresentação do Balzac, porque 

“considerava as suas superfícies encrespadas, eloquentes com as marcas de seus dedos 

impressas ao moldá-las, e sua representação do gesto por meio da fragmentação do 

corpo”(p.40). Contrariando esta posição Rosalind Krauss (2001) diz que “tais 

superfícies não atingem a auto-suficiência e a opacidade obtidas por Rodin” (p. 40). Na 

nossa opinião Rosso, de facto, modelou fragmento. Libertando-se de quaisquer 

fronteiras para a definição plástica da obra, focando apenas determinados momentos 

dando ênfase à plasticidade das texturas, Rosso assume o fragmento como obra total. 

Ainda que, diferentemente de Rodin, o fragmento apareça dando uma sensação de 

relevo. Nos seus trabalhos de maturidade, o fragmento aparece despojado de regras, 

com fronteiras aleatórias na composição, numa interpretação pictural em que o volume 

é determinado pela modelação da superfície. A cera que Rosso utiliza para as 

superfícies dos seus fragmentos retém as marcas da modelação subtil, diluída, que a luz 

revela.   

Outro tipo de modelação do fragmento surge através da ampliação e síntese da forma 

como são exemplo os retratos Jeannette I – V, (1910 – 1913), de Matisse, resultantes de 

uma sucessiva segmentação e ampliação dos volumes do rosto. Cada retrato remete para 

o anterior constituindo-se a sequência como uma narrativa. 

 

Nos relevos Le dos I - IV (1909 – 1929), de Matisse, o fragmento aparece numa 

modelação quase naturalista  evoluindo para terminar numa grande síntese de volumes. 

Temos assim um torso, visto de costas, que vai perdendo a parecença com o real. Com a 

síntese sucessiva dos planos, a redução às formas mais simples, a versão final apresenta 

tal grau de simplificação que, com três fragmentos modelados, podemos identificar um 

torso visto de costas. 
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O Vitalismo 

 

A harmonia universal, implicando que a forma natural é determinada por leis físicas no 

seu processo de crescimento, foi a ideia para o desenvolvimento de uma escultura em 

que a forma é determinada pela extrema redução das suas massas constituintes 

contribuindo para a sua leitura uma modelação depurada e sem acidentes. 

A ideia de captar o essencial de cada objecto a representar, reduzindo-o à sua forma 

inicial, conduziu, nesta perspectiva vitalista, o fragmento a uma totalidade, só 

interrompida em cada obra por algum elemento subtil e intencional que a caracterize. 

A redução formal do fragmento e sua composição são exemplo em Brancusi nas três 

obras Sleeping Muse, (1909-1910), Prometeu, 1911 e Mademoiselle Pogany. Na 

primeira, o escultor opera uma síntese reduzindo uma cabeça de mulher, deitada, a uma 

forma oval. O nariz acaba numa linha que continua a desenhar o rosto até à boca. O 

cabelo é apontado em negativo como grafismo até à base do crânio. Resultado de uma 

modelação depurada, em que todos os planos do rosto e do crânio se ligam até 

formarem um sólido, este fragmento transmite continuidade, serenidade, harmonia. Em 

Prometeu 1911, bronze, do mesmo escultor, existe um corte intencional no pescoço, 

acentuando um só ponto específico numa modelação global. Em Mademoiselle Pogany 

é de interesse a composição. Exagerando partes do rosto como os olhos, diminuindo 

outras como a boca, adicionando os dois elementos que visualizam braços num gesto 

próximo do rosto, este retrato é uma composição de fragmentos modelados. 

 A percepção visual que temos, quando olhamos as esculturas de Brancusi, é contínua, 

sem acidentes, tranquila. 

Com grande conhecimento das potencialidades das matérias que trabalha, - a madeira, 

pedra e bronze - Brancusi leva a modelação das suas esculturas a um ponto extremo. O 

polimento dessas matérias, levado ao máximo, acentua também a clareza volumétrica e 

linear da sua escultura23.  

                                                 
23 Note-se que, em Brancusi, o suporte é também escultura e faz parte integrante da leitura do trabalho. 
Enquanto enquadramento histórico da obra de Amadeu Sousa Cardoso, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em 2006, esteve exposta uma escultura de Brancusi com dois elementos - um fragmento de 
coluna em pedra que suportava um torso em bronze. O fragmento era esculpido numa rocha escura e 
lembrava um capitel jónico; o torso era uma redução do corpo às formas mais simples: um sólido liso, 
resultado de uma modelação rigorosa, depurada, com uma intervenção na superfície para o entendimento 
dos elementos que constituem as pernas. O contraste era grande, entre as formas e as matérias. A coluna 
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No torso de jovem, primeiramente executado em madeira, em 1916, o torso e as pernas 

estão reduzidos a três sólidos cilíndricos. Pegando no mesmo tema, desta vez para 

bronze, passados nove anos o escultor utiliza a mesma redução formal só que na matéria 

bronze. A rigorosa geometria e o acabamento extremamente polido deste torso quase o 

aproximam de uma peça mecânica. 

Jean Arp, abstraccionista de matriz orgânica e incluído entre os vitalistas por Herbert 

Read, utiliza nas suas composições elementos modelados que remetem para uma ideia 

de forma orgânica como por exemplo em Cabeça com Objectos Incómodos, 1930, 

bronze. 

As esculturas de Henry Moore, sem dúvida, um dos escultores maiores do Séc. XX 

apresentam uma nova interpretação formal. Os fragmentos, principalmente os de 

carácter orgânico, como são os fragmentos de ossos, foram o ponto de partida para 

muitos trabalhos do escultor. A forma, entendida como algo com vida própria, estende-

se e contrai-se, criando tensões e equilíbrios na escultura.  

Moore foi um defensor da autonomia da escultura, da não sujeição da escultura à 

arquitectura, da sua colocação ao ar livre, quer em espaços naturais, quer urbanos, 

privilegiando as várias escalas e vários materiais. Nos seus trabalhos, é de salientar a 

importância dos vazios. A ausência de forma torna-se tão importante como a forma em 

si. Os vazios contribuem para a modelação da escultura. 

Se olharmos para a sua obra vemos esculturas completas, mas percebemos que muitas 

delas são interpretações de secções de corpos, de elementos orgânicos, de elementos da 

natureza fragmentados ou mesmo fragmentos. 

 

O Cubismo 

 

Quando falamos de Cubismo visualizamos a pintura e pensamos em Picasso. O cubismo 

analítico é a tentativa de lidar com a observação e representação do objecto, 

fragmentando-o nos seus diferentes planos. A fragmentação da forma é experimentada 

por Picasso em todas as suas vertentes. Utilizando processos e técnicas variadas para a 

                                                                                                                                               
remete para o clássico, o torso para uma clareza de volumes reduzidos ao essencial. Dois fragmentos 
ligando o antigo e o moderno. 
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sua obra que inclui desenho, pintura, gravura, escultura e cerâmica, encontraremos o 

fragmento neste campo da escultura que é o da modelação, bem como em outros 

campos que mencionaremos posteriormente. Ainda que resultando da modelação, as 

esculturas de Picasso e de outros artistas cubistas são o exemplo de preocupações 

diferentes no entendimento da fragmentação da forma. 

 

 “Cubo”, que foi usado espontaneamente pelos críticos e jornalistas para descrever o 

efeito imediato das pinturas exibidas por Braque e Picasso desde 1910, é um termo que 

sugere um objecto tridimensional em vez de uma tela pintada” (Read, 1971, p.59) 

No quadro de Picasso Les demoiselles d’Avignon, o mais revolucionário na história do 

movimento moderno, os corpos das mulheres são representados pela fragmentação dos 

planos que os compõem. 

Na Cabeça de Mulher (1909 – 1910), bronze, Picasso usa o mesmo processo, o da 

fragmentação dos planos componentes da figura mas transpondo-o desta vez para uma 

peça tridimensional. A luz, ao incidir nos planos fragmentados da cabeça, contradiz a 

continuidade do volume, proporcionando diferentes leituras de profundidade.   

 Consideramos pertinente realçar, tal como Rosmary Enrich Martin, que com a obra 

escultórica de Picasso dá-se início a uma ruptura na concepção da escultura, voltando as 

costas aos métodos, materiais e convencionalismos figurativos, que estiveram vigentes 

sem interrupção desde a antiguidade até finais do Séc. XIX.” (Enrich Martin, 1990, 

p.339)  

 

Na modelação, Picasso abordou de forma diversa a representação tridimensional da 

figura e do objecto, sem se sujeitar a temas e a regras de composição. O copo de 

absinto, em bronze pintado, 1914, é uma composição de fragmentos, onde se visualiza 

um suporte com um objecto cónico que identificamos como copo contendo um torrão de 

açúcar, apesar de estar aberto e de ser possível ver-se o interior, com uma colher 

pousada na borda.  

Noutras esculturas com temática figurativa surgem em 1932-1933, os planos, os 

volumes, os abertos e fechados, misturando formas orgânicas e geométricas com 

objectos, resultando numa composição de fragmentos morfologicamente diferentes que 
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remetem para uma ideia. Femme 1943, bronze, é uma composição escultórica com 

vários fragmentos modelados em que se vê um sólido cilíndrico com aberturas, 

ostentando no topo uma forma esférica com picos, e na base, a certa distância, uma 

cabeça de cabra.  

 Utilizando a síntese formal e valorizando não a massa, mas as superfícies com os 

planos, os côncavos e os convexos, Alexander Archipenko, artista ucraniano, um dos 

mais inovadores do grupo cubista, contrapõe nas suas obras a matéria e o espaço, o 

positivo e o negativo. O corpo humano seccionado é determinado por linhas planas ou 

curvas imprimindo-lhes um ritmo sincopado como em La reine de Saba, 1961, em 

bronze policromado.  

Raymond Duchamp - Villon, irmão de Jacques Villon e de Marcel Duchamp, é outra 

referência importante na escultura cubista. Nas suas esculturas, o artista torna as formas 

cada vez mais sintéticas. Partindo da análise do mecanismo das formas, a escultura mais 

audaciosa de Duchamp – Villon, é o famoso Grande Cavalo de 1914, um misto de 

animal e máquina. Rígidas e mecânicas, algumas partes parecem derivar da locomotiva, 

outras, curvas, leves, mais distendidas, fazem pensar na capacidade elástica de um 

cavalo. A composição dos elementos constituintes, cada qual modelado com grande 

rigor, transmite um possante dinamismo. 

Na escultura de Henri Laurens podemos observar a sintetização de planos e volumes, 

massas compactas, jogo de claro-escuro, com apontamentos gráficos em que os títulos 

elucidam para a leitura dos trabalhos como em Cabeça de 1917. De uma geometria mais 

rígida na primeira fase do seu trabalho, Laurens a partir da década de 20, confere às suas 

esculturas uma maior sensualidade, transformando os ângulos em curvas, criando 

inclusivamente vazios e abandonando os princípios cubistas. 

Jacques Lipchitz, de origem lituana, desmonta o objecto a representar e apresenta-o 

novamente seccionado, modelado, reduzido a signos imediatos de conotação, como 

pequenos traços volumétricos para os dedos do Tocador de Guitarrra 1918 e para as 

cordas da guitarra também. 

O fragmento, com carácter antropomórfico e pertencente a este campo da modelação, 

está presente em Moon Mad, 1944, de Max Ernst, artista alemão do movimento Dada. 

Esta obra apresenta uma composição de fragmentos modelados utilizando os cheios e 

vazios constituindo uma personagem que termina por um disco com círculos simulando 
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os olhos e a boca. Os Dada, apesar de negarem as formas clássicas de arte, determinados 

que estavam em chocar a burguesia que consideravam ser culpada pela guerra, 

produziram, sem dúvida, autênticos objectos de arte.  

 

Os Collages e o fragmento no campo objectual 

 

De um Cubismo analítico, em que os objectos continuam no mesmo plano, Picasso 

passa para os Collages, processo que podemos situar no campo objectual. Pretendia 

assim resolver a sua preocupação de tridimensionalidade na pintura. Para representar 

objectos, ou fragmentos desses objectos, a três dimensões, Picasso recorta em madeira 

ou jornal as suas formas. Não perdendo os materiais a sua essência, passam a existir 

num jogo compositivo. 

O processo e a técnica de Collage inaugura, segundo Simón Marchán Fiz, a 

problemática das relações entre a representação e o reproduzido, estabelecendo a 

identidade entre ambos os níveis (…) “De um ponto de vista semântico acusa-se uma 

preferência pela alegoria em virtude da qual o fragmento ou objecto da realidade perde 

o seu sentido unívoco com o fim de explorar a riqueza significativa”. (Marchán Fiz, 

1986, p.16) Os Collages influenciaram todo o Séc. XX e encontramo-los no: Ready-

made, Object trouvé, Surrealismo, Construtivismo e Assemblage.  

Se observarmos o Violino, 1914, em chumbo pintado, de Picasso, temos a noção de que 

é composto por um conjunto de placas de tamanhos diversos. Colocadas com intervalos 

diferentes contribuem com as suas sombras para a tridimensionalidade da obra, 

formando o objecto violino. As tramas pintadas distanciam o objecto do seu fundo. 

Esta composição aproxima-se da escultura; é um relevo não convencional. Tomando 

como ponto de comparação os relevos clássicos em que os objectos representados estão 

adossados ao plano de fundo, nesta obra a maneira como se ajustam os elementos 

compósitos e as sombras por eles criadas remetem para a ideia de um instrumento, tanto 

mais que o título dado pelo autor elucida de imediato o espectador. 

Na Guitarra, (1914, Papel), a percepção do objecto representado é da mesma natureza. 

Neste collage, Picasso cria uma perspectiva com a colocação das cordas do instrumento 

a convergirem para um ponto. É claro que a guitarra, verdadeiro instrumento, não tem 

as cordas assim. Mas não é o que importa, mas sim o efeito de profundidade que essa 
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singularidade acrescenta na leitura do relevo. Os relevos são construídos com materiais 

não convencionais como o papel, e com fragmentos de objectos que teriam outra função 

em qualquer outro sítio, mas aqui são utilizados para realçar o significado. 

Nestes exemplos “os fragmentos da linguagem descritiva não integram os planos 

isolados da construção num objecto único e coerente. Na sua calculada incapacidade 

para o fazer, assumem uma espécie de existência congelada, de modo muito semelhante 

ao que as palavras nos collages cubistas, privadas de um contexto linguístico em que 

possam actuar, se transformam em objectos inertes” (Krauss, 2001, p. 63)  

Com o processo e técnica de collages, Picasso inova os processos para a pintura e 

escultura, reformula a estética e a leitura da obra de arte no Séc. XX. A desconstrução 

do objecto para o apresentar de uma nova maneira, (re) construindo-o, inaugura outra 

fase na arte, assumindo também os avanços tecnológicos da época. Abrem-se novos 

campos de acção, exemplificados nos ready-made e object trouvé e, mais tarde, 

prosseguidos e acalentados pelos construtivistas e surrealistas.  

 

 A construção e o construtivismo  

 

“Engenharia criativa” como lhe podemos chamar, foi um ideal que nasceu com a 

revolução industrial. O Palácio Paxton Crystal e as pontes Brunel’s são os primitivos de 

uma arte construtiva. Os Futuristas foram talvez os primeiros a aceitar a era da máquina 

como um ideal estético mas eles trabalharam os conceitos de poder e velocidade 

representados pela máquina mais do que pelo seu produto. (Read, 1971, p. 89).  

Os trabalhos de Picasso e o movimento avant-garde, dados a conhecer através do 

acervo de Sergei Shchukin, foram um primeiro contacto com o que se fazia em Paris 

para os artistas soviéticos Vladimir Tatlin e Kasimir Malevitch.  

Em Tatlin, na obra Relevo 1914, encontramos o fragmento fazendo parte da composição 

no relevo de carácter abstracto, assim como o encontramos na Construção de Rothenko. 

Naum Gabo, com o nome verdadeiro de Naum Pevsner, e Antoine Pevsner, irmãos, 

foram talvez os protagonistas de maior impacto nesta nova filosofia para a escultura que 

punha em questão a ideia de volume, como massa compacta, e incluía o tempo, como 

valor real, na construção de esculturas cinéticas. 
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É para tomar uma posição na controvérsia sobre se a arte deveria ser livre ou sujeita a 

fins utilitários que Gabo redige, em 1920, o famoso Manifesto Realista assinado 

igualmente por seu irmão e que é a base teórica do construtivismo. 

Na sua opinião, o espaço e o tempo eram os únicos factores pelos quais se manifestava a 

vida. Acreditavam numa arte que, para chegar à essência das coisas, deveria 

forçosamente reger-se por esses factores. Deveria recusar à linha a sua qualidade 

descritiva, aceitando-a só como indicadora das forças e dos ritmos próprios dos 

objectos. Deveria renunciar ao volume, inapto para dar a medida do espaço, e substituir-

lhe a profundidade e a transparência - sendo o espaço por natureza profundidade 

impenetrável. Deveria libertar-se do erro milenário segundo o qual os ritmos estáticos 

seriam elementos constitutivos de toda a obra de arte, desde logo porque os ritmos 

cinéticos são essenciais para transmitir o sentimento e a noção de tempo. 

Como a palavra indica, construtivismo tem a ver com construção. Não esqueçamos que 

Naum Gabo tinha conhecimentos de matemática e de engenharia. Os trabalhos que 

produziu são do domínio da construção, para os quais utiliza o recorte e a sucessiva 

construção através de planos modelados ou não. Nas esculturas de Gabo e Pevsner o 

fragmento entra nesse modo de construção como elemento da composição, participando 

no ordenamento plástico da obra. Nesta perspectiva, o escultor não modela, mas 

constrói, usa outro processo e novos materiais oriundos de novas tecnologias, como a 

matéria plástica que proporciona transparência e acesso ao núcleo da obra. 

 

 O campo conceptual 

 

O que foi considerada a arte conceptual aparece na história da escultura, nos anos 60 e 

70 do Séc. XX, como movimento artístico internacional, caracterizado por secundarizar 

a obra de arte enquanto objecto físico e privilegiar o conceito ou a ideia que lhe está 

subjacente. Esse conceito porém deriva da obra de Duchamp que enceta, em 1911, uma 

série de trabalhos utilizando objectos de consumo. Neste campo, o artista não cria mas 

escolhe; elege um objecto que não tem a sua marca porque lhe é alheia a sua 

manufactura, mas apropria-se da sua representação, noutro contexto, diferente daquele 

para o qual foi concebido. 
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 Na obra de Duchamp, o que importa é a ideia que projecta como obra de arte. No caso 

da Fontaine, bem como no dos outros ready-mades, e tudo o mais que produziu, 

Duchamp pretendia claramente negar um sentido tradicional de narrativa. (Krauss, 

2001) 

Fontaine (1917) é um mictório que o artista expõe invertido, com uma rotação de 90º, 

reposicionando o objecto já existente. Perante tal objecto, o observador compreende que 

ele sofreu uma transferência do lugar utilitário a que pertencia para o do mundo da arte. 

A estranheza do observador perante tal objecto levanta questões de significado perante a 

obra de arte. Observando outras esculturas somos confrontados com a produção do 

artista e descodificamos as formas tornadas visíveis numa composição de volumes e 

vazios, a concretização formal do produtor em relação ao produzido. “A beleza da 

indiferença” era a expressão utilizada por Duchamp para expressar o seu propósito em 

produzir uma arte totalmente desvinculada dos sentimentos pessoais. A Fontaine, não 

sendo manufacturada pelo artista, sendo um objecto utilitário, retira ao observador esse 

impulso analítico. “As operações de causa e efeito ou de uma sequência racional de 

acontecimentos, que constatamos serem a pedra de toque da narrativa na terceira pessoa, 

perdem força e morrem quando o observador confronta o ready-made, pois tem a 

sensação de que este irrompeu na corrente do tempo estético de parte alguma” (Krauss, 

2001, p. 101). Duchamp não pretende expor o objecto para que seja examinado, “mas 

sim esmiuçar o próprio acto da transformação estética.” (Krauss 2001, p.98) 

Os ready –mades são não trabalhados e são  na sua maioria anti-representacionais. São 

objectos comuns expostos como obra de arte levantando uma série de questões no plano 

estético mas, sem dúvida, que a introdução do conceito veio influenciar toda a estética e 

produção artística do Séc. XX. 

Questões como presentação, apropriação e julgamento da obra de arte levantar-se-ão em 

consequência da obra de Duchamp.  

Não podemos ignorar o peso da corrente Dada onde também Duchamp se incluía.  

 É um grupo que se forma em Zurich, em Fevereiro de 1916, e que adopta o nome de 

Dada, designação que é escolhida no dicionário ao acaso. O Dada era constituído, entre 

outros, por dois escritores Tristan Tzara e Huelsenbeck e dois artistas Hans Arp e 

Marcel Janco.  
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Paralelamente, e numa primeira fase, sem nenhum contacto com Zurich, forma-se outro 

grupo em Nova York com Alfred Stieglitz, fotógrafo, Marcel Duchamp, Picabia e Man 

Ray. A ligação entre os dois grupos terá lugar em 1920, em Paris. 

A multiplicação de pequenas células desse movimento origina encontros de artistas em 

diversas cidades europeias. Em Berlim é um “club Dada” que se forma à volta de 

Richard Huelsenbeck, com Georg Grosrz (1893-1959), John Heartfield (1891-1968) e 

Raoul Hausmann (1886-1971); Hans Arp tem contacto com Max Ernst em Colónia em 

1919. Na mesma data, depois de contactos com o grupo de Zurich, Kurt Schwitters 

institui Merz. Na expressão de Hans Arp, “o dadaísmo pretendia destruir os embustes da 

razão e descobrir uma ordem sem razão”24. (Krauss, 2001, p.128)  

Os Dada desdenhavam o passado e o presente. Eram, no sentido mais estrito, niilistas e 

desejavam destruir as categorias artísticas estabelecidas pelas academias – categorias 

como pintura, escultura, e as restrições a determinados materiais como tela, pintura a 

óleo, mármore. Segundo Rosalind E. Krauss “O inimigo do dadaísmo era o apriori, o 

poder da razão e, mais particularmente a razão como veículo de poder”. Na opinião de 

Krauss, os Dada utilizavam a composição “por meio do acaso” o que rompia a 

possibilidade da obra “ser permeada por uma linha ou um núcleo coerentes que 

garantissem sua inteligibilidade de dentro para fora.” (Krauss, 2001, p.128) 

De facto, acrescenta Rosalind Krauss, “Se uma estrutura ordenada é o meio de dotar de 

inteligibilidade uma obra de arte, uma quebra da estrutura (como transparece na obra 

Dada) é um modo de alertar o observador quanto à futilidade da análise. É um meio de 

estilhaçar a obra como reflexo das faculdades racionais do seu observador, um meio de 

turvar a transparência entre cada superfície do objecto e seu significado, tornando 

impossível ao observador reconstituir cada um dos seus aspectos por intermédio de uma 

leitura única e concordante.” (ibidem)  

 

Um outro artista desta corrente, K. Schwitters, pretendia construir uma ligação global, 

isto é, a relação entre a literatura, as artes plásticas, a arquitectura, numa atitude de 

juntar arte e não arte. Como tal, a sua actividade é múltipla. Trabalha em pintura, em 

ilustração, em poesia. Em Merzbau, construção criada em 1920 e destruída em 1947, o 
                                                 
24 “As origens do dadaísmo não foram as origens da arte, mas da aversão”, escreveu Tristan Tzara 
culpando o racionalismo burguês e a utilização das tecnologias originando a destruição causada pela I 
Guerra Mundial. 
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artista utiliza os restos de objectos considerados como velhos, fragmentos de uma 

sociedade de consumo que constituem o material de uma nova obra. 

O seu principal contributo terá sido o de utilizar todo o género de restos para realizar os 

seus collages inéditos, com panos, bilhetes de eléctricos, rolhas, papéis de embalagem25.  

Ao objecto, ferro de engomar, Man Ray solda uma fiada de pregos na sua base, 

resultando num outro objecto disfuncional constituindo uma metáfora. Ironicamente 

intitulado de Presente a ideia de violência ou dor está associada a este objecto. Por um 

lado, o ferro de engomar mima, por assim dizer, a roupa que vestimos por cima da pele; 

por outro lado, a adjunção de pregos, de algo que serve para prender, que implica 

perfurar, com as pontas voltadas para fora, causa incómodo, é psicologicamente 

violento.  

Por sua vez, R. Hausmann (1886-1917) apresenta Cabeça de madeira 1918. Numa 

cabeça esculpida em madeira, se inscrevem uma série de elementos, fragmentos de 

objectos utilitários. Esses fragmentos, agrupados em torno da cabeça, sugerem 

configurações de uma personalidade, funcionando como signos de uma época. 

Por fim, Tristan Tzara é outro expoente desta corrente que, em 1920,26 escreve uma 

receita, convidando o espectador a compor um poema através dos fragmentos de 

palavras retiradas ao acaso.  

Da receita, sai este Poema que transcrevemos: 

 

  Apanhe um jornal. 

 Apanhe algumas tesouras. 

 Escolha um artigo do tamanho 

     que você pretende dar ao seu poema. 

Recorte o artigo. 

Depois recorte cuidadosamente cada palavrão 

     do artigo e coloque-as num saco. 

Agite levemente. 

Depois retire um recorte após o outro. 

                                                 
25.Segundo Raymond Charmet em Dictionnaire de l’art contemporain  
26 Nesse mesmo ano Tristan Tzara muda-se de Zurique para Paris e reforça o contacto com os jovens 
poetas parisienses que escreviam na revista Littérature: Louis Aragon, André Breton e Philippe Soupault, 
poema colhido em Krauss (2001). 
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Copie-os conscienciosamente 

     na ordem em que saíram do saco. 

O poema parecer-se –á consigo. 

E você será um escritor de infinita originalidade e  

Encantadora sensibilidade, ainda que incompreensível às massas. 

                                                                         TRISTAN TZARA 

 

Em 1920, Tristan Tzara escreve esta receita e convida o espectador a compor um poema 

através dos fragmentos de palavras retiradas ao acaso. Nesse mesmo ano muda-se de 

Zurique para Paris e reforça o contacto com os jovens poetas parisienses que escreviam 

na revista Littérature: Louis Aragon, André Breton e Philippe Soupault. 

 

O fragmento onírico surrealista 

 

André Breton apropria-se do termo “surrealista” citado por Apollinaire na peça Les 

Mamelles de Tirésias. 

Para André Breton, “ le Surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de 

certaines formes d’association, négligées jusqu’à lui, à la toute puissance du rêve, au jeu 

désintéressé de la pensée ”. ( Chatelet e Groslier, 1995 , p.727) 

O primeiro grupo de artistas surrealistas onde se incluem Hans Arp, Man Ray e Max 

Ernst vem do movimento Dada. O surrealismo rejeita as categorias formais, utiliza a 

ideia do casual. Enquanto trouvé, o objecto fica livre das funções para o qual foi 

concebido, e passa a servir, noutro contexto, com outros objectos cumprindo uma 

função alegórica. 

O acaso é visto de modos diferentes por Duchamp e Breton. Duchamp encontra no 

acaso uma estratégia para a despersonalização do objecto desvinculando o criador do 

objecto em si. Embora os ready-mades fossem seleccionados por Duchamp, ele não 

considerava essa escolha uma projecção do seu gosto pessoal. A “beleza da indiferença” 

que já citámos era exactamente a desvinculação pessoal em relação ao objecto. 

Para Breton, o acaso tem um objectivo porque, num texto em que expressa o ímpeto de 

ir a determinado lugar para um acontecimento, sente que é conduzido para algo 
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“desconhecido mas esperado, o encontro com um fragmento do mundo que se comporá 

para ele sob a forma de um signo, revelando e ao mesmo tempo confirmando as forças 

de sua própria vontade”. O produto revelador do acaso objectivo será semelhante, 

portanto, àqueles desejos - e nessa ocorrência casual e misteriosa o indivíduo 

experimentará “ o maravilhoso”. O acaso vem do inconsciente como motor do desejo e 

a sua manifestação ocorre por casualidade no mundo externo.  

A questão do desejo, como uma manifestação do inconsciente, é transposta para a 

escultura de Giacometti, Bola suspensa, (19030-1931) em ferro e gesso. Bola suspensa 

é uma composição de elementos em gesso que interagem entre si. Numa gaiola aberta, 

com uma plataforma no seu interior, está pousada uma cunha em forma de meia-lua. 

Pendendo do topo da gaiola uma esfera, com outra meia-lua em negativo, está 

exactamente colocada por cima do primeiro elemento. O movimento da bola sugere o 

contacto e o negativo também. Mas o desejo fica frustrado pelo comprimento do fio. 

Giacometti pretendia um movimento real, não a sua ilusão, e a bola, com movimento 

pendular, introduz essa possibilidade. Fazendo parte dum espaço real mas encerradas 

num mundo, que é a gaiola, as formas complementares da bola e da meia-lua que quase 

se tocam naquele movimento pendular, procuram abrir “uma fissura na superfície 

contínua da realidade. Assim, a escultura ensaia uma experiência que às vezes temos na 

vida acordada, uma experiência de descontinuidade entre diferentes fragmentos do 

mundo” (Krauss, 2001, p.138). Nem sempre era o movimento real que estava em 

questão mas a metáfora que o objecto sugeria. Objecto desagradável de Giacometti, uma 

forma fálica em madeira, com cavilhas na extremidade, colocado em cima de uma mesa 

como objecto utilitário comum. Um objecto tornado perturbador.  

Tendo como conceito a ideia de ready made assistido, estas obras, devido aos 

acrescentos de outros elementos, passam à categoria de “objectos surrealistas”ou, como 

lhes chamava Salvador Dali, “Objectos de Função Simbólica”. 

Os surrealistas estabeleceram "um tipo de objecto escultural que parecia incorporar 

qualidades psicológicas ao trazer para a superfície a marca da sexualidade ou, com mais 

frequência, da dor.” (Krauss, 2001, p. 157)  

Utilizando outro processo e outra técnica para a escultura, a escultura soldada, Júlio 

Gonzalez trabalha a forma com superfícies e linhas em ferro, reveladas pela sua 

interacção com o espaço, com o objectivo de ”projectar e desenhar no espaço com a 

ajuda de novos métodos." (Krauss, 2001 p.159)  
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 As superfícies e linhas de diferentes espessuras dos trabalhos em ferro de Júlio 

Gonzalez têm como referente a natureza. Identificamos o seu universo surreal na 

simbiose entre homem e objecto em Cabeça, de 1935 em ferro batido e entre homem e 

planta, em Homem-Cacto  de 1039, em ferro.  

A forma circular e perturbadora da Cabeça reduzida a um círculo formado por 

fragmentos soldados está inscrita numa linha em semi-circunferência que visualiza os 

braços. Numa das extremidades, as linhas em ferro parecem dedos, na outra, esses 

dedos parecem uma turquês. Em Homem-Cacto os picos característicos da planta 

associados a algo humano remetem para um universo incómodo.  

Outros artistas desta corrente surrealista, onde se incluem Hans Arp, Man Ray e Max 

Ernst, vindos do movimento Dada em que produziam objectos de arte utilizando o 

objecto em si, tendem nesta nova fase a aproximarem-se de algum modo da escultura.  

Os colages: Floresta, 1916 e Algumas sombras: retratos de Tristan Tzara, 1916, que 

parecem relevos são uma composição de fragmentos recortados com uma certa 

espessura, com formas orgânicas e coloridos. As formas remetem para o natural e Hans 

Arp escreveu que dispunha as peças” automaticamente, sem o concurso da vontade”, e 

que tinha dado a esse processo o nome de “lei do acaso”. Hans Arp concebia os seus 

objectos como um acréscimo ao inventário das formas da natureza. Às esculturas que 

começou a trabalhar, a partir de 1930, deu o nome de “Concreções”. “Concreção 

designa uma solidificação, a massa da pedra, a planta, o animal, o homem. Concreção é 

aquilo que brotou. Queria que o meu trabalho encontrasse o seu lugar humilde nas 

florestas, nas montanhas, na natureza”( Krauss, 2001, p. 165) 

O antropomorfismo patente nas esculturas de Max Ernst: Moon Mad, 1944 em bronze, 

em que uma personagem ostenta como face um disco e The King playing with the 

Queen, 1944 em bronze também, em que o rei, personagem do tabuleiro de xadrez, 

numa escala diferente da rainha e das outras peças do tabuleiro, é o próprio jogador, 

coloca estas esculturas num mundo fantasioso e onírico, onde o fragmento é peça 

inerente à obra. 

Também nos objectos oníricos e poéticos de Miró, outra referência importante da arte, o 

fragmento tanto é ligado ao corpo humano como é ligado ao objectual. Os fragmentos, 

em Miró, são reduzidos a elementos simples de carácter geométrico ou orgânico, 

funcionando como signos próprios do imaginário do pintor. Assim em Pássaro, 1944-6, 
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as asas colocadas por cima do corpo do pássaro são em forma de meia-lua, elemento 

recorrente nas suas obras e presente ainda em Had 1961, saindo de um sólido 

paralelepipédico.  

 

Assemblage de fragmentos  

 

Podemos estabelecer duas ideias diferentes para assemblage: uma primeira 

considerando que ele aparece na obra de Rodin, quer constituído pela mesma matéria, 

gesso, mas jogando com a diferença de escala dos fragmentos de corpos que o 

compõem, quer ainda num jogo formal entre corpo e objecto, como se ilustra. A obra 

Nu Féminin Assis dans une urne, Fig. 11, uma técnica ”rápida e lúdica”segundo Rodin 

que pressentia tratar-se de uma técnica promissora, asseverando que “il y a quelque 

chose à trouver dans cette voie” (Garnier, 2006, p.61).  

Uma segunda ideia, e a mais específica para este processo, é quando assemblage 

significa uma composição tridimensional feita de vários materiais, objectos encontrados 

por acaso, ou resultantes de buscas, em metal, madeira, pedra ou têxteis.  

É interessante reter que Marchán Fiz considera que o assemblage supera os limites da 

pintura e da escultura, e que se liberta tanto do marco como do pedestal, que é um  

“medio mezclado”, podendo estar colado no texto, podendo estar exposto na parede ou 

colocado no chão como qualquer outro objecto ou grupos de objectos.(Fiz, 1986, p.164) 

Marchán Fiz retrata-nos o período dos anos cinquenta, nuns Estados Unidos da 

América, economicamente fortes, onde muitas foram as acções que se desencadearam: 

happenings, galerias em espaços menos convencionais como garagens, action painting, 

espectáculos de música do compositor experimental John Cage professor no Black 

Mountain College, que trabalha sobre a qualidade musical do ruído. Nesse mesmo 

panorama americano durante a fase neodadaísta da arte “pop” manifesta-se um interesse 

pela estética do desperdício com o intuito de unir arte e vida.(Fiz, 1986,p.164). Já nos 

anos sessenta e setenta a realidade, expressa através da materialidade do quotidiano e a 

sua exaltação pelos média, torna-se o tema da criação artística. 

Os objectos banais do quotidiano, ou fragmentos destes, são utilizados em composições 

que, pela recuperação do ready-made, em conjunto com outros fragmentos, formam o 
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assemblage. Há autores como Albert Châtelet que consideram que, nos “assembleurs”, 

a reivindicação do precedente surrealista é inequívoca.  

 

 Já referimos Kurt Schwitters que em 1919, criou Merz, aquele conceito de ligação 

global entre artes plásticas, arquitectura e literatura. Conceito esse que se traduzia 

plasticamente por uma sucessiva instalação feita de restos de objectos de consumo. 

Outra escultora, Louise Nevelson (1899-1988), de origem russa mas vivendo na 

América, trabalhou os assemblages em madeira. Os seus primeiros trabalhos 

constituídos por elementos cúbicos ou prismáticos, grosseiramente talhados, estão 

agrupados de forma aleatória, ordenados num plano horizontal e mantendo distâncias 

determinadas. Estas esculturas evocam o espaço pela proximidade ou o distanciamento. 

Os seus assemblages mais interessantes são os que ela produz com peças torneadas, 

restos de mobiliário em madeira, arrumadas em compartimentos também de madeira. 

São contentores cada vez maiores, desafiando o espectador pela escala e pela arrumação 

repetitiva, que pinta posteriormente de branco ou de preto. São caixas de evocações, 

caixas tautológicas, em que a forma e a ordem dos fragmentos contam histórias; as 

cores que usa, branco e preto, reduzem a possibilidade de distracção do espectador e 

num jogo de claro-escuro remetem para algo leve, cândido, ou pesado, espesso, denso. 

São assemblages de uma beleza sombria. Ao contemplar estes assemblages, são 

imagens de bibliotecas ou de arquitecturas que nos ocorrem. 

No princípio dos anos sessenta, os seus trabalhos vão perder a frontalidade imposta pela 

arrumação dos elementos trabalhados, em contentores; tornam-se colunas compostas 

com essas peças recicladas, expostas suspensas como se flutuassem no espaço. A cor 

também muda e torna preciosas estas esculturas verticais constituídas de diversas partes 

e pintadas de dourado ou prateado. Os títulos que escolhe para os seus trabalhos 

elucidam o espectador sobre a metáfora da sua obra, como por exemplo, “Duas colunas 

pendentes (extraído de Festas de núpcias ao amanhecer)”. (Krauss, 2001, p. 179) 

Recentemente na sua obra, o fragmento muda e deixa de ser desperdício para ser um 

conjunto de elementos fabricados em novos materiais, matérias plásticas, ainda madeira 

ou metal, mas de alguma maneira é poeticamente menos intenso27. 

                                                 
27 Podemos estabelecer paralelismos entre as obras de Louise Nevelson e Louise Bourgeois. Ambas 
trabalharam primeiramente a madeira, com bocados toscos, fragmentos talhados com maior ou menor 
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 De citar ainda Joseph Cornell (1903-1972) « dès les années 30 créait dês boîtes 

assemblant des fragments, sorte de déchets de la quotidienneté, rendus précieux para 

leur arrangement et leur presentation ».  Na obra de Joseph Cornell (1903-1972) os 

objectos/fragmentos seleccionados para os seus trabalhos e a sua posterior composição 

contam uma história específica. Ao contrário de Merz, em que parece ser casual a 

acumulação dos fragmentos encontrados, no “Caça – níqueis Médici”, 1942, de Cornell, 

os fragmentos bidimensionais ou tridimensionais, alguns mesmo objectuais, contam 

uma história de vivência, uma vivência intemporal porque utiliza uma reprodução de 

um pintor renascentista Moroni: neste caso trata-se de uma figura, que em termos 

metafóricos é uma presença. Cornell usa também fragmentos de plantas arquitectónicas, 

uma bússola (objecto), uma bola (objecto), um jogo (objecto), recortes de fragmentos de 

pinturas formando todo o conjunto, um cenário fechado numa caixa. É um jogo em que 

o espectador é obrigado a viajar em tempos diferentes, onde os fragmentos de pintura 

renascentista invocam um passado e os objectos reais remetem para o presente. Nele a 

memória, e não o sonho, constitui o veículo da obra. 

O Museum of Modern Art (MOMA), em Nova Iorque, organiza a Exposição, em 1961, 

”The Art of Assemblage”. Esta Exposição consagrava sobretudo a originalidade de dois 

artistas: Jasper Johns e R. Rauschenberg que no ano ano de 1955 haviam trabalhado em 

estreita colaboração28.  

                                                                                                                                               
intervenção em que a sua colocação no espaço, individual ou em grupo, conta uma história conferindo-
lhes uma identidade. Nos primeiros trabalhos em madeira de Nevelson, os elementos grosseiramente 
talhados privilegiando as formas redondas ou prismáticas estão agrupados numa desordem aparente 
estabelecendo, devido à distância que os separa, uma relação acentuada pelo espaço. Bourgeois trabalha 
sentimentos, personagens, através de elementos esguios colocados na vertical, em madeira ou bronze, 
como totens, caracterizados pela intervenção formal reduzida ao mínimo e pela adição de outros 
elementos. Uma e outra usam a cor nas suas esculturas, geralmente o preto ou o branco. Rosalind Krauss 
situa as duas escultoras entre muitos outros que de forma directa ou indirecta tiveram um envolvimento 
com a prática totémica. Por isso afigura-se plausível afirmar que, nas esculturas destas artistas, o 
fragmento desempenha um papel onírico, embora na obra de cada uma delas, o fragmento adquira 
identidades diferentes. 
28 Vide texto de Albert Châtelet L’art d’assemblage in Histoire de l’Art (Larousse, 1995, p.780) 
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Robert Rauschenberg 29 que, em 1954, já utilizava materiais brutos na sua pintura 

lembrando texturas de paredes, junta o espaço pictural com o espaço real, adicionando à 

tela objectos reais, fazendo as designadas combine-painting. Segundo Simón Marchán 

Fiz, neste escultor “as composições casuais, devedoras à action painting, acolhem 

fragmentos de cartazes, fotografias, toalhas, matrículas de carros, anúncios, artigos 

standard, etc., que mostram os seus aspectos formais e significativos libertos do 

dirigismo consumista, às vezes com uma grande carga de humor e ironia... as “combine 

painting” denunciavam a transformação experimentada no neo-dadaísmo das propostas 

originárias dos “ready-made”, “objet trouvé”. (Marchán Fiz, 1986, p.165)  

Na Europa, um grupo de artistas, que preconizam a recuperação da materialidade, usam 

o objecto ou fragmento dele de diferentes maneiras nas suas obras30. Destes, 

salientamos: 

• Yves Klein, com os Torsos, resultados de moldes directos e pintados de uma 

só cor, o azul, cor cuja invenção reclama para si (o azul IKB - Internacional 

Klein’s Blue). Tendo como propósito e intenção de que é o acto que domina 

sobre o produto criado, Klein, na sua obra particular, utilizou moldes 

humanos que expõe nas suas antropomorfias (1958 – 1960). As suas 

cosmogonias (pinturas submetidas ao efeito do vento e da chuva) são 

monocromáticas, de um azul-cobalto, o IKB. De destacar ainda a 

Antropometria azul, ANT 105, performance realizada com pessoas cobertas 

                                                 
29 Nos anos trinta, Nova Iorque começa a interessar-se pela arte contemporânea, o desafogo económico 
dos EUA propicia o interesse pela arte e pelas manifestações vindas da Europa. 
O Museum of Modern Art (M.O.M.A.), fundado em 1929, toma um rápido protagonismo na cultura 
americana apresentando duas exposições importantes, no ano de 1936, Cubism and Abstract Art e 
Fantastic Art, Dada and Surrealism. Em 1939, segue-se a primeira grande retrospectiva de Picasso. 
A criação, em 1937, do Solomon R. Guggenheim Museum vem amplificar a divulgação artística 
americana. Sabe-se que o centro das inovações, em termos de arte, passara da Europa, desgastada pela 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), para os Estados Unidos, para Nova Iorque. 
A América acolheu muitos intelectuais, cientistas, artistas que abandonaram a Europa por questões 
raciais, políticas, ou mesmo porque não sentiam nenhum estímulo para aí permanecer. No movimento dos 
artistas portugueses, Nova Iorque aparece nos anos 90, muito mais tarde que Paris e Londres que foram as 
cidades mais emblemáticas na formação de escultores portugueses.  
A denominação de Expressionismo abstracto, que tinha sido utilizada em 1929 a propósito de Kandisky, é 
retomada em 1945 por jovens pintores americanos. O Expressionismo abstracto ou pintura de acção foi o 
primeiro grande movimento americano da pós-guerra. Enquanto o expressionismo abstracto chamava a 
atenção para a cena da arte americana, a Europa principal cenário dos movimentos artísticos da primeira 
metade do século, tentava recuperar da guerra. As experiências no campo artístico eram menos radicais 
do que as que se realizavam em Nova Iorque. A antiga tradição europeia da arte como objecto belo e 
luxuoso travava a marcha até ao radicalismo? 
30 A publicação do manifesto do “Nouveau Réalisme” pelo crítico de arte Pierre Restany, (Milão1960), dá 
realce a um grupo de artistas que usam o objecto ou fragmento dele nas suas obras, para destacar a 
importância da recuperação da materialidade. 
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de pintura que deslizavam sobre panos estendidos no solo seguindo as 

instruções do artista, numa série de atitudes que tornam a sua obra 

conceptual, independentemente do requinte dos objectos criados.  

• Arman, que trabalha na “acumulação” de restos de sucata ou objectos do 

quotidiano, com a mesma categoria formal ou funcional, fazendo 

composições para o que utiliza ou não a casualidade. Faz o retrato dos seus 

amigos servindo-se dos papéis deitados para o lixo por cada um, que contêm, 

segundo o autor, toda a informação necessária dos seus proprietários. Em 

seguida, opta por arrumar em caixas objectos idênticos, tais como lâmpadas, 

pistolas velhas, mãos de bonecas. Pela sua quantidade e semelhança nestas 

Acumulações, os objectos como que perdem a sua identidade, 

transformando-se num conjunto irreal. Depois de uma fase em que destrói os 

objectos, partindo-os ou serrando-os, e inserindo posteriormente os 

fragmentos em invólucros de poliéster, Arman colabora, de 1967 a 1969, 

com a Renault em França. Faz então acumulações rigorosas de peças 

industriais pintadas e expostas também em fundos pintados ou organizadas e 

fechadas em blocos transparentes de plexiglas, que acumula com grandes 

partes de carcaças de carros, formando esculturas por "acumulações"em 

espiral. 

A Fig. 12 ilustra uma Acumulação de Arman, numa rua de Paris invocando as 

artes: uma composição escultórica em bronze que junta corpos humanos 

seccionados com os objectos relativos a cada arte.  

 

• D. Spoerri, com os seus tableaux pièges, em que troca a horizontalidade 

habitual de uma mesa pela sua verticalidade, expondo-a na parede e 

colocando nela, num gesto irónico e impossível, objectos de uso quotidiano 

– escovas, chávenas para pequeno almoço, cinzeiros com beatas, latas de 

conserva. 

 

• Também, Raymond Hains (1926) e Villeglé se apropriam de anúncios 

descolados e rasgados que expõem emoldurados, conferindo-lhes outra 

conotação estética. 
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Destas experiências, o que se depreende é que a necessidade de expansão do espaço 

pictórico é cada vez maior, tornando-se cada vez mais tridimensional. 

 

Nestes exemplos, o objecto, com diferentes conotações estéticas resultantes das 

diferentes aplicações, torna-se o médium para a arte. A fragmentação está presente, quer 

de uma maneira metafórica como reflexo residual de uma sociedade de consumo, quer 

de uma maneira real integrando composições que são a sua própria recuperação. 

 

 

As matérias/ os materiais: um novo campo de experimentação 

 

Desde a Antiguidade, as matérias para a escultura são procuradas pela sua solidez e 

raridade, do mármore ao bronze passando pelo granito e pela madeira. Estas matérias 

consideradas “nobres” não são totalmente abandonadas pelos artistas contemporâneos. 

Contudo somos forçados a constatar que são introduzidos materiais doutra natureza e 

com outras características: materiais sintetizados quimicamente que é o caso dos 

plásticos, possibilitando uma nova linguagem de formas em função das reacções físicas 

inerentes à matéria, e outros, nomeadamente materiais frágeis, perecíveis, e heteróclitos.  

 

O que caracteriza este século que nos ocupa é o emprego sem limites duma infinidade 

de materiais dos mais inusitados aos mais sofisticados. As propriedades dos materiais 

utilizados na escultura tiveram sempre uma grande importância e são hoje um novo 

campo para a experimentação. Seguindo um pouco a breve história dos materiais feita 

por Caroline Cros podemos dizer que neste século nenhum material foi privilegiado mas 

os artistas procuraram sobretudo mostrar a capacidade da arte, em particular da 

escultura e das instalações, em absorver todo o tipo de matérias e de materiais sem 

nenhuma restrição (Cros, 2003, pp.72-73).  
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“No es preciso insistir en la incidencia que tuvo en Europa la relevancia concedida por 

la pintura matérica a la estética del material” (1986, Fiz. p.167).   

Por volta de 1948, surgiu em Paris uma nova tendência plástica influenciada pela 

filosofia existencialista e o pensamento oriental denominada arte informal (ou arte sem 

forma). Representada por Antoni Tàpies, Jean Dubuffet e Alberto Burri entre outros, 

este movimento caracterizou-se pela espontaneidade na execução da obra e o abandono 

das virtudes do gesto. Na arte informal assistimos à perda da figuração para pôr em 

relevo a matéria. As matérias, esse novo campo de experimentação, muitas de carácter 

utilitário e urbano, são as protagonistas desta arte em que o informe ou a forma resultam 

da sua especificidade e das intervenções nelas actuantes.   

 

Daremos de seguida alguns exemplos de materiais, os mais inusitados, constituintes das 

novas esculturas de autores estrangeiros que nos são dados por Pradel (2001) mas que 

nos ajudarão no mapeamento dos portugueses que faremos adiante. 

 Tony Cragg compõe News Stones- Newton’s Tones (1978) com fragmentos de objectos 

de plástico encontrados, Fig. 13, e mais tarde a Paleta do pintor (1985), Fig 14. Segundo 

Pradel, mais do que “tocar no teclado da história” Cragg prefere por exemplo recolher 

na praia objectos de plástico dados à costa, afirmando claramente, “Não desprezo 

material nenhum, utilizo-os todos na condição de terem sido usados pelo homem”( 

Pradel, 2001, p.86). Inicialmente escultor de “fragmentos”, o inglês Tony Cragg faz, 

com o lixo das praias, composições de “puzzles em pedaços”.  

Outro escultor, o britânico Anthony Caro, Fig 15, também referido por Jean-Louis 

Pradel (2001, p.89) “abandona a maleabilidade do barro ou do gesso para trabalhar 

fragmentos de metal e vigas de aço e explora esses materiais industriais”31. 

Com Richard Serra, o local e o espaço, num jogo dinâmico de espessura e vazio é 

reinventado como matéria escultórica. O local determina a concepção da obra e o seu 

projecto estabelecendo relações e circulações com os visitantes. De uma policromia 

fragmentada, a escultura de Bernard Pagès (A cimeira Malva, 1986), Fig. 16, é o lugar 

de encontros singulares entre as matérias mais inconciliáveis, familiares e vulgares. Tão 

primitiva como maneirista e simultaneamente bárbara e rica em referências culturais, a 
                                                 
31 Neste caso a expressão “fragmentos de metal” é usada na sua acepção mais simples do senso comum. 
São pedaços ou bocados de metal. Bocados que organizados com coerência artística se transformam em 
obra escultórica.  
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escultura agressiva e solar parece dar forma á incoerência de um mundo de onde o 

artista recolhe as mais tumultuosas energias. “ (Pradel, 2001, p.92) 

Também com material tão heteróclito quanto incómodo, o francês Richard Baquié faz 

assemblages ruidosas, máquinas vulneráveis, complexas mas pacíficas. Baquié trata a 

imaterialidade das emoções com um aparato de feira popular em ruínas (Pradel, 2001, 

p.93).  

O britânico Barry Flanagan passa da utilização de materiais tão díspares como a areia ou 

as cordas, Fig. 17, ao bronze para representar lebres saltitantes…quais heroínas de uma 

estatuária paródica.  

Por todo o lado – diz Pradel – germina a herança da colagem, dispersando e 

congregando os fragmentos de um mundo em pedaços. Uma nova arte transforma a 

noite das cidades sublinhando com luz os edifícios notáveis. Eric Fonteneau faz correr 

lágrimas das faces de Vénus. Yann Kersalé “modela a irresistível leveza da luz” para 

explorar o lado obscuro de sítios fabulosos. Mas igualmente há que referir a arte da 

cenografia como congregante de práticas e técnicas variadas.  

Marca a nossa investigação o trabalho absolutamente arrebatador de Louise Bourgeois 

que emprega as matérias provocatoriamente para dar mais realismo às obras…mas 

também para as carregar de emoção, prazer, sedução, elegância, leveza. “ A ironia da 

artista está patente na invasão contemporânea de próteses de todo o tipo que 

supostamente sustêm o desejo vacilante assim como o obscurecimento das 

singularidades em benefício de um conformismo do modelo” (Terrise, 2000, 57). 

Segundo, Josef Helfenstein (2000, p.24) a característica da repetição na obra da 

escultora manifesta-se também “na insistente experimentação com os materiais”. 

Existem segundo este autor formas que Bourgeois plasmou sucessivamente em gesso, 

látex, bronze, mármore ou alabastro. Também a fragmentação, outra característica da 

sua obra, “aponta na direcção de uma carga obsessiva do material e de um simbolismo 

psicodinâmico do processo de trabalho” (ibidem, p.24). 

 

 Não podemos esquecer que na sociedade actual cresce a necessidade do próprio artista 

se expor. O artista outorgou-se o direito de considerar a sua vida, mas também a dos 

outros, como obra de arte e o fim ao qual ele se compromete é o de elevar o banal ao 

estatuto de universal. Marina Abramovic intitulou a sua retrospectiva em Nova York, no 
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MOMA (2010), “The artist is present” e é ela que ali está presente. A sua pose sentada, 

presença desarmante para quem a observa, devolve a arte ao espectador. Uma arte 

despida de matérias ou movimentos onde é a artista que se oferece tal como é e que 

assim se dá a ver.  

Como defende Bragança de Miranda, a arte é hoje interpelada pelo corpo e pela carne 

que em muitos casos é reduzida a matéria para produzir uma determinada obra com 

valor estético. Ainda que possa ser problemático encarar essa redução de carne a 

material, o problema da carne como matéria será bem mais radical porque, como 

acentua o autor, o corpo será “a capital do nosso século” (Miranda, 2003, p.19) 

Outro material, inserido no conceito de glamour,32 é o veludo que aparece com grande 

autonomia nas esculturas da britânica Cathy de Monchaux, Fig. 18, ou os bordados 

“petits points” e as lágrimas bordadas em lurex por Vezolli, Fig. 19, que constrói obras 

em forma de fragmentos dispersos, com o uso de referências que cruzam a elegância e o 

kitsch33. 

Christian Boltansky trabalha a vida banal e o quotidiano como material e matéria. A 

noção de “arte banal” aplica-se desde os anos 90 aos artistas que se debruçam 

objectivamente “sobre os pequenos nadas da vida” (Rouge, 2004, p. 30). Igualmente 

Perrick Sorin exprime através de bricolages vídeo uma escrita visual espontânea. Põe-se 

a si próprio em cena mas não teatraliza. As situações são de uma banalidade 

aflitiva…explora o íntimo em toda a sua veracidade. Ele próprio diz que “através de 

mim é a imagem do indivíduo em geral que quero dar…mas dou uma imagem de 

indivíduo frágil, em situação de insucesso que não controla o ambiente onde vive nem 

controla o seu comportamento” (ibidem).  

 

                                                 
32 Donald Kuspit, um dos autores do Catálogo editado por Isabel Carlos (2005) questiona a arte na era do 
glamour, entendendo a arte glamorosa como a arte do capitalismo, que rejeitou o universalmente humano 
porque “aceitá-lo seria dizer que a criatividade tinha de servir o sofrimento” (p. 26). É interessante notar a 
ligação que o autor faz da Era do glamour com o domínio capitalista da arte. “ Vivemos numa era 
especial da arte, não por causa das revoluções estilísticas, ou por causa do novo conceito de verdade 
artística, nem mesmo por causa do novo conceito da ironia da existência da arte, mas porque estamos na 
era do entendimento e do domínio capitalista da arte. A prova mais elementar é a arte ter sido 
transformada num bem de consumo”. (2005, p.18) 
33 A arte de Francisco Vezzoli é segundo a definição do próprio “um estudo dos sentimentos e das pulsões 
amorosas. Numa tradicional tela de trama larga com ícones do cinema impressos, Vezzoli borda lágrimas 
em lurex, fragmentos que são como “correcções” na imagem, restituindo a espessura dos sentimentos à 
superfície do ícone. (Beccaria, 2005, p. 84)  
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Entre nós, podemos referir alguns trabalhos de Lourdes de Castro e Manuel Zimbro, 

Dorita Castel-Branco, Clara Meneres, Barrias (de nacionalidade italiana), entre outros, 

que experimentaram matérias novas e inusitadas.  

Lourdes Castro trabalha nos anos sessenta a Sombra e para a representar procura “um 

material sem textura e mais de acordo com o resultado que pretendia obter”. Com o seu 

primeiro ensaio (1964) em plexiglas num “material imaterial como as sombras” faz 

“sair as sombras da sombra”.  

 “Entre o plexiglas e eu houve trocas constantes”…diz-nos Lourdes de Castro 

sublinhando a simbiose que ela própria estreitou com a matéria. De acordo com as suas 

palavras: “Devido à transparência e à translucidez do plexiglas, as sombras tornaram-se 

mais ausentes e reprojectam-se na parede.” (Castro e Zimbro, 2010, p.53).  

Lourdes de Castro com plexiglas transparente ou colorido num jogo de sobreposições 

de planos em que a tridimensionalidade é dada por subtis proximidades e afastamentos 

constrói obras que enquadramos como esculturas fragmentárias, Fig.20. Ao explicar o 

seu método de trabalho com a sombra, Castro disse a Guy Brett que a retirava dos seus 

amigos, de amigos íntimos.  

“Castro, diz Brett (2010, p. 21), apenas necessitava de um fragmento, “de um pequeno 

pedaço de nariz ou a simples presença de Christo (um desses amigos) com uma 

camisola, sendo possível ver uma parte dos seus óculos”, Fig.21. 

Esta nova matéria (plexiglas) rija, transparente ou opaca, permite à artista trabalhar os 

perfis por recorte. Sendo quimicamente um metacrilato de metilo, a designação de 

plexiglas tem a ver com a marca do produto. 

Nos anos setenta constatamos a utilização de uma outra matéria sintética, o poliéster. A 

resina de poliéster é no seu estado comum um líquido de consistência próxima do 

azeite. Utilizada em moldes na obra de Dorita Castel-Branco, apresentados sob a forma 

de torsos femininos e masculinos na Exposição “O Jardim das Delícias” em Lisboa, no 

ano de 1977, permite aliar a resistência do material à sua leveza. 

 Estas duas artistas trabalharam os plásticos, utilizando dois processos também diversos 

devido às matérias escolhidas que impõem naturalmente a utilização de técnicas 

específicas para a concretização do trabalho. 
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Outra matéria, a relva, que nos remete imediatamente para a natureza e para paisagens, 

é usada de forma criativa para mostrar um corpo de mulher por Clara Meneres (1977).  

Idealizada com elementos botânicos é também a “Montanha de flores” de Manuel 

Zimbro (1988), Fig. 22, executada com pétalas de malvas que ao cair diariamente sobre 

um vidro iam formando a montanha. Exposta numa superfície de vidro elevada, a 

montanha parece um sólido que com a sua projecção paira no espaço. Além das flores 

como matéria, o vidro transparente e reflector é também usado como elemento material 

fundamental neste trabalho provocando a leitura tridimensional.  

Para não sermos exaustivos podemos referir ainda a exposição de José Barrias (1994) 

que inundou de sal o quarto de Fernando Pessoa (Casa Fernando Pessoa) e Francisco 

Rocha que explora um universo quase imaterial (um trabalho com fibras e luz) mas de 

forte densidade psicológica. Neste caso, como salienta João Lima Pinharanda (1995), 

trata-se de um conjunto de materiais para produzir projectos “alternativos” quase 

sempre de características pobres, numa escolha reduzida de materiais, ou para responder 

a encomendas de base institucional. 

Em suma, depois desta passagem sobre as diferentes matérias de trabalho para uma 

escultura ligada à sociedade das redes, do efémero e do imaterial, e simultaneamente do 

consumo e do simulacro, pode-se dizer com Pradel que “a actualidade da arte como 

sempre traça, escava ou constrói, apesar dos objectos e reflexos da moda” (Pradel, 2001, 

p.136) sendo certo que o que confere valor ao resultado é exactamente o trabalho 

criativo que o artista faz sobre a matéria e com ela, seja ela qual for.    

  

 

Arte Contemporânea 

 

Ecletismo ou confusão 

 

Para o filósofo José Gil, “A arte contemporânea instalou-se, precisamente, com o 

estilhaçar das certezas”. Reconhecendo que as datas são sempre artificiais afirma que 

“tudo pareceu estilhaçar-se nos anos 80”: estilhaçou-se “a convicção de que o caminho 

da arte era a crítica da própria arte e do que a constituiu como esfera autónoma na 
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sociedade (desde o cavalete ao museu)”; foi o estilhaçar da “experimentação como 

processo e o fragmento como produto”; e o estilhaçar de “uma certa universalidade do 

juízo do gosto”. Muito do olhar que se lançou sobre os anos 80 sofreu, segundo José 

Gil, desta concepção única da ‘confusão’ como negação de ordem, mistura voluntária e 

inútil, de elementos heteróclitos de bazar. Confusão que Gil eleva ao estatuto de 

conceito para dizer que se trata de “um aleatório longe de ser absoluto”, e que a 

confusão “não é ausência de nexo, o seu nexo é antes a mistura indiferente ao nexo” 

(1998, p.49). A arte dos anos 80 é “essa grande miscelânea de gosto e de falta de gosto, 

de alta cultura e de cultura de massa, de múltiplos estilos e de nenhum estilo, de 

trabalho experimental de alguns e de total displicência de outros” (Gil, 1998, p. 46). 

“Com a arte dita contemporânea (que começou – as datas sendo sempre artificiais – nos 

finais dos anos 70; mas hoje o ‘contemporâneo’ até já recuou), assistiu-se, para muitos 

com espanto e indignação, ao re-retorno aparente, à representação figurativa, ao sujeito, 

à narrativa, à pintura-pintura, e a uma estranha coexistência de todos os gostos, de todas 

as correntes, de todos os estilos. A universalidade torna-se paradoxalmente local, 

regional ou individual sem regra, sem direcção, sem discurso universalista; cada artista 

vale por si, independentemente do valor dos outros, que se legitima curiosamente 

também por si, quer dizer por não existir discurso legitimador.” (Gil, 1998, p.46). 

Também Maria de Corral afirma que os anos oitenta foram sem dúvida, a época em que 

assistimos à coexistência de um maior número de tendências e de expressões artísticas 

diferentes. No entanto, assinala que “essa coexistência foi repudiada e rotulada 

depreciativamente de ecléctica, sem que se apreciasse a riqueza que supõe a 

contaminação do pessoal com o histórico, do íntimo com o social, do genérico com o 

específico, da experiência sensual da arte com a devolução da sua intelectualidade.” 

(Maria de Corral, 1998, p.13). 

Miguel von Hage Pérez (1995) referiu-se à década de noventa como sendo a década da 

estabilização disruptiva. Para este autor o período em causa configurava um desvio 

relativamente ao entendimento comum daquilo que caracterizaria a arte que hoje, em 

sua opinião, “por comodismo”, se apelida de “anos oitenta”, embora considerasse que 

esta designação se encaixava melhor no contexto especificamente português, já que 

internacionalmente este tipo de clivagens já se tinha detectado em período anterior 

(Pérez, 1995, p.321). De facto, seguindo o mesmo autor, neste período houve efectivas 

mudanças nos paradigmas artísticos e estéticos, eventualmente coincidentes com a 
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viragem da década, ou ao longo da mesma afirmados, e aponta que alguns portugueses, 

como Julião Sarmento, Pedro Croft ou Rui Chafes “viram a sua espessura estética 

sedimentar-se em anos anteriores à presente década”, e que “as suas carreiras 

emergentes determinaram mudanças na paisagem criativa” (Pérez, 1995, p. 321) 

 

A arte e os feminismos 

 

Como resultado da divisão entre o homem racional e a mulher charmosa mas submissa 

e oculta, as mulheres tiveram menos acesso à esfera pública que geria e governava a 

produção da arte. A caracterização da arte das mulheres como algo enraizado 

biologicamente ou como uma extensão dos seus papéis familiares e domésticos na 

sociedade tiveram o seu apogeu no Sec.XIX, o que, segundo Whitney Chadwick (2002), 

se expressava mais na ideologia burguesa que definia as esferas do masculino e do 

feminino separadamente, incluindo na prática da arte. Esta autora diz-nos que Léon 

Legrange escrevia na Gazette des Beaux Arts, em 1860 "Let men conceive of great 

architectural projects, monumental sculptures, and the most elevated forms of painting, 

as well as those forms of the graphic arts which demand a lofty and ideal conception of 

art. In a word, let men busy themselves with all that has to do with great art. Let women 

occupy themselves with those types of art which they have always prefered, such as 

pastels, portraits, and miniatures. On the painting of flowers, those prodigies of grace 

and freshness with alone can compete with the grace and freshness of women 

themselves"(Chadwick, 2002, p. 40-41).  

É na década de 70 do Sec. XX e sobretudo nos anos 80/90 que se trava uma profunda 

discussão entre as mulheres artistas, incluindo o crescendo de uma teorização feminista 

ligada à prática das mulheres que girou à volta da afirmação de identidade de género, da 

diferença e assumpção de uma sexualidade, das questões ligadas ás identidades de raça, 

de etnia como marcas, com traços fundamentais na actividade criativa. Um caso muito 

interessante como paradigma de luta pela afirmação da mulher artista é o da escultora 

negra Edmonia Lewis que viveu entre 1843 e 1911, cuja experiência mostrou então 

como as questões de género afectam a maneira como se vê os trabalhos da arte. 

Edmonia Lewis relatava com o maior naturalismo na sua obra a opressão do seu povo e 

aproveitava todas as ocasiões para fazer essa denúncia. Ela "began carving in marble, 
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working within the prevailing neoclassical manner" (Chadwick, 2002, p. 30) e a sua 

obra ficará como um testamento da sua determinação de ter legitimidade como mulher 

escultora (ibidem).   

As artistas, empenhadas ou não nos aspectos mais teóricos dos feminismos, ou mesmo 

aquelas que mais empenhadamente combateram por essas causas, foram influenciadas 

na sua obra por esse movimento geral da afirmação da identidade feminina, movimento 

emancipador e transgressor. Muitas dessas correntes feministas, embora com nuances, 

vieram a influenciar todo o pensamento contemporâneo, e sobretudo aquele que foi tido 

como pós-moderno. Pondo em questão afinal as convenções sobre a sexualidade e sobre 

os papéis tradicionais de género, ou sobre as questões da identidade que deixaria, para 

cada sujeito, de ser una e total para ser múltipla e controversa, as teorias feministas 

promoveram o grande debate em torno da ideologia patriarcal, sobre o poder mediático 

predominantemente masculino, o autoritarismo e a autoridade patriarcal no mundo da 

arte. Foi por isso manifesto um forte compromisso político e disruptivo de muitas 

artistas, em torno do aborto, da Sida, da paz (veja-se por exemplo Paula Rego, com os 

seus trípticos sobre o aborto). Foi o tempo do colapso da unificação da identidade 

feminina e do corpo unitário, e o tempo da tendência para a racionalização da diferença 

e da opressão sexual e cultural. Surge a mulher como "outro", o que inclui o discurso da 

diferença sexual mas também da diferença da cultura, da importância da diáspora ou da 

diferença dos negros e dos povos indígenas ou dos povos do 3º mundo. É neste contexto 

que muitas artistas adoptam processos e materiais contestatários, quiçá provocatórios. 

Materiais que lhes permitem desconstruir estereótipos, com os quais parodiam e 

ironizam. Através dos materiais e de processos alternativos combatem e subvertem o 

uso da mulher-objecto. É no corpo da mulher com todas as suas fantasias sexuais que as 

artistas, com grande destaque para as escultoras, experimentam novas formalidades e 

materiais. Referindo-nos ao trabalho de Chadwick "Women, Art, and Society", 

constatamos que as escultoras são aquelas que vão mais longe na experimentação da 

radicalidade polimorfa feminista. São elas que apresentam o corpo da mulher ora 

fragmentado, ora substituído de forma polimorfa pelo vestuário, com o tecido de todas 

as texturas e cores, ora bordado, pintado ou cosido, como elemento do vocabulário 

plástico prevalente. Mais do que a representação do corpo, unificado ou simbólico, é o 

corpo sentido nos seus fragmentos que lhes interessa mostrar. Algumas escultoras 

portuguesas podem ser inseridas neste movimento da afirmação da mulher e mesmo 
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neste combate feminista contra estereótipos ou contra a invisibilidade das mulheres na 

arte. De algumas falaremos adiante. Algumas estrangeiras merecem um sublinhado 

nosso na medida em que podem ser tidas como exemplos já estudados por alguns 

autores com este enquadramento teórico. São mulheres escultoras que fazem do 

fragmento o lugar-comum da sua obra.   

 

Annette Messager, por exemplo, é uma das que faz parte dessa geração de artistas que 

exprimem de forma singular os assuntos femininos e íntimos. Ela revisita em toda a sua 

experimentação aquilo que se pode designar de imaginário feminino. Isabelle de Maison 

Rouge diz que ela faz da identidade feminina "um puzzle estilhaçado de que não 

procura juntar os pedaços" (2004,p.60). Annette Messager interroga-se sobre a condição 

da mulher, sobre a condição da mulher artista, e sobre a mulher de artista (É casada com 

Christian Boltanski, de quem já falámos). Utiliza o bordado, o tecido ou o peluche, mas 

"desvia-se da sua conotação pejorativa e misógena e vai ao encontro das reivindicações 

feministas comprometidas"(Rouge, 2004, p.59).  

Na linha de Annette, Marie-Ange Guilleminot trabalha com vestidos em poliéster e 

lycra que expõe dentro de caixas de vidro.  

Também Cindy Sherman denuncia os estereótipos e clichés repetidos e uniformes sobre 

a imagem da mulher e sobre a feminilidade. Faz imagens do feminino. No plural. A 

partir dos anos 80 as mulheres que Sherman apresenta não são mais vítimas da sua 

imagem mas adquiriram independência, através do humor, do horror ou do grotesco. "Je 

ne peux être tout à la fois…femme, belle, artiste, épouse, maîtresse de maison, 

cuisinière, vendeuse, tout cela. Je ne peux même pas être moi-même, ni savoir qui je 

suis. Il faut que je trouve en moi quelque chose de net, de stable et de paisible" (Eva 

Hesse, citado por Rouge, p. 99). Cindy Sherman, Valie Export e Pipilotti Rist 

representam segundo Rouge (2004, p.100) três gerações de mulheres artistas da segunda 

metade do Séc. XX. Valie é austríaca e teve uma actividade militante neste combate 

feminista. O nome de artista, que se dá ela própria em 1967, funciona como mito 

autofundador. Valie Export não queria ter o nome do pai nem o nome do marido, queria 

ter o seu nome próprio. No seu trabalho procura fazer interagir o olhar do espectador, a 

imagem da mulher e o sistema mediático, aliás de uma maneira precursora de Cindy 

Sherman. Por sua vez, Pipilotti Rist, jovem suíça, apresenta de forma lúdica, sensual e 

emocional as incongruências de vida de uma mulher. As suas instalações em vídeo são 



90 

como uma mala de mão de mulher - contém pintura, técnica, palavra, música, 

movimento, imagens feias e fluidas, poesia, velocidade, sexualidade, gentileza ( Rouge, 

2004, p. 101).  

 

Withney Chadwick (p. 380) escreve que estas escultoras mostraram como o gender não 

estava isolado no seu trabalho. Muitas artistas destas foram activistas políticas e 

envolveram-se com as imagens, materiais e processos, dando centralidade assim às 

experiências das mulheres e às suas identidades pessoais, sexuais e culturais.  

 

O resto  

 

Segundo a interpretação da socióloga da arte francesa Nathalie Heinich, no seu trabalho 

Le triple jeu de l'art contemporain (editado pela editora Minuit, 1998), reportado por 

Mario Perniola (2006, p. 79), " toda a experiência da arte contemporânea pode ser 

interpretada como uma transgressão de fronteiras e uma extraordinária expansão do seu 

território" ainda que tal transgressão não queira significar ausência de normas mas antes 

algo desafiador da sua própria irredutibilidade. A socióloga francesa distingue por isso 

mesmo muito claramente o paradigma moderno para o qual o valor artístico reside na 

obra em si mesma e tudo o que lhe é exterior só pode acrescentar a esse valor intrínseco 

da obra, do paradigma contemporâneo para o qual o valor artístico reside no conjunto de 

relações - sejam discursos, acções, redes, situações e efeitos de sentido - estabelecidas 

em volta ou a partir de um objecto, que é apenas ocasião ou pretexto, ou ponto de 

passagem. Neste terreno da apreciação da obra e gosto da obra joga-se, segundo este 

paradigma contemporâneo, um aspecto fundamental, que é o do papel desempenhado 

pelos museus, pelas exposições internacionais e pelas instituições artísticas na própria 

valorização da obra. Ao trazer para o público uma exposição, já não é só o trabalho do 

artista que se apresenta mas nele intervém toda a comunicação e a informação que dele 

se faz. A exposição é, em si, um acontecimento mediático. Nesta medida, a transgressão 

e a irreverência do artista, que até agora comportava risco, o risco de ser mal aceite pelo 

público, passam a ser vistos por estas instituições como algo que deve ser sustentado, e 

favorecido até, porque tem mais impacto e maior ressonância mediática. Perniola 

levanta uma questão pertinente que é esta: "a aceitação (da transgressão) por parte da 
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instituição anula o efeito transgressivo da inovação artística" (2006, p. 80) e, de certa 

maneira "acaba por reduzir a arte ao nível da realidade mais insignificante" (p.81). De 

facto, diz Perniola, neste paradigma, "o artista, o crítico, o teórico de arte encontram-se 

numa posição de ter de intervir num mundo demasiado confuso, no qual uma mistura de 

cinismo, de interesses comerciais e de rivalidades subjectivas impede uma correcta 

prática profissional"… "Há como uma hiperbólica valorização económica da assinatura 

de alguns artistas, promovidos por estratégias que pertencem ao mercado da informação 

e não ao da arte" (ibidem, p. 82). Ainda do ponto de vista da sociologia da arte outros 

sociólogos reconhecem um significado político da arte que não é subordinável aos 

outros mundos, e lhe é específico. A prática da arte é algo que não é um assunto 

privado. Admitindo o valor da singularidade e da originalidade do artista, o que 

interessa, diz também Nathalie Heinich, não é tanto saber se a originalidade existe ou é 

uma ilusão, o que interessa é "conhecer as operações através das quais ela se constitui, 

se mantém ou desaparece" (Perniola, 2006, p.86).  

Perniola liga os processos de banalização da arte àquilo que, de uma forma perigosa, 

agrada cada vez mais a um público profano que não é o que é esteticamente interessante 

mas o que o irrita e escandaliza. Centrados num mundo onde cada vez mais a arte se 

expõe à banalização, à homogeneização senão à trivialidade, assiste-se à erosão da 

especificidade, o que seria tornar a arte um mero instrumento de recriação e de 

espectáculo. Para enfrentar tal calamidade, Perniola propõe-se retomar a noção 

deleuziana de resto, que define como a " ideia que suscita na arte (e na filosofia) algo de 

irredutível aos processos de normalização e estandardização que actuam na sociedade". 

A noção de resto, que Perniola pretende introduzir para uma recuperação da arte em que 

o artista não se deixa enredar num circuito mistificador, é um conceito que nos interessa 

também sublinhar no nosso contexto e que é contrário à ideia mais usual de resto, a de 

qualquer insuficiência ou inferioridade relativa que derivaria do verbo grego leipo. 

Interessa-nos antes o conceito que deriva da palavra latina restus (de sto) que remete 

para a ideia de estabilidade, solidez e resistência. Sob este aspecto, diz Perniola que o 

resto da arte será aquilo que na experiência artística se opõe e resiste à homogeneização, 

ao conformismo, aos processos de produção de consenso massificado, presentes na 

sociedade contemporânea - uma orientação que não se move no sentido da obra como 

monumento.  Apropriamo-nos deste conceito de resto fazendo a sua ligação com o 
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fragmento e a fragmentação, no fundo conceitos que caminham lado a lado tanto na arte 

como na filosofia. Para reforçar mais uma vez a nossa ideia, citamos Mario Perniola  

“ Se a arte é o resto, isso só quer dizer que a ideia da obra como algo de harmónico e 

conciliado deve ser posta de parte, porque a arte é atravessada por tensões internas, por 

conflitos, por fracturas. Se a arte é o resto, isso só significa que o todo não se mantém, 

que se fragmenta em elementos assimétricos e profundamente discordantes entre si " 

(p.105) 

 

 

O fragmento no corpo humano 

 

“O corpo humano é um dos objectos de representação mais persistentes na cultura 

ocidental, primeiramente como uma forma que reconhecemos ao espelho, na nossa 

sombra ou, mais recentemente, nas imagens que povoam o nosso imaginário – desde a 

fotografia ao cinema”. (Miranda, 2003, p.51) O corpo encontra-se no centro das 

temáticas fundamentais da nossa civilização, seja na sua representação ou 

transcendência, seja nas suas preocupações de relação com os outros ou com as diversas 

identidades, ou mesmo consigo próprio. Na sua relação intrínseca com a técnica, o 

corpo é um híbrido. 

A exposição no Museu D’Orsay “Le Corps en Morceaux” realizada em 1990, tendo 

como referente o corpo humano, permitiu dar a conhecer a públicos diversos a criação 

de obras fragmentárias, fazendo um paralelismo entre o que é fragmento humano e as 

suas múltiplas representações. 

 Desde logo o fragmento está presente nos ex-votos, geralmente conectados com a 

doença e a sua cura, em diversas matérias como madeira, pedra e mais vulgarmente, em 

cera. Existe nas relíquias e seus relicários em todas as matérias e formas. A relíquia é 

um fragmento do corpo santo.“ O corpo santo, ou uma das suas parcelas, é assim 

receptáculo do sagrado, ele mesmo inseparável. O culto das relíquias repousa sobre a 

possibilidade da transferência dessa sacralidade para o devoto, que assim recebe 

protecção ou cura, transportando-a (talismã), invocando-a, tocando-lhe” (Bresc- Bautier, 

Le corps en morceaux, p.47). Figura nas ceras anatómicas, moldes de verdadeiros 
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pedaços do corpo humano, de bocados de corpos sãos e doentes que servem de modelos 

para estudo, confrontando-nos com o corpo cortado, aberto, exposto. 

O fragmento aparece também agrupado em Torsos femininos, Mãos, Cabeças cortadas 

e, associado a outros fragmentos ou objectos, em Assemblages. Percorre outros campos 

desta exposição como o da fotografia em que nos surpreende na beleza das ruínas. 

O real que irrompe e se manifesta no mundo da arte não é apenas o que se radica numa 

dimensão antropológica, mas também e sobretudo aquele mais estranho e inquietante, o 

dos dispositivos tecnológicos e económicos. O lugar decisivo deste realismo extremo 

passa a ser o encontro entre o humano e a máquina, entre o orgânico e o inorgânico, 

entre o natural e o artificial, entre a pulsão e a electrónica, entre a pessoa e a mercadoria. 

Parece que somos obrigados a confrontar-nos com um corpo tecnológico, um cyborg, 

como uma cobaia tecnológica, numa troca em que há uma moeda viva, o capital 

humano. (Perniola, 2006, p.18)  

Com a evolução tecnológica e sua conexão com o biológico, o corpo parece ganhar 

relevo como objecto que se pode modelar e transformar. Para Mário Perniola, a tónica 

deixa de assentar na bela aparência das formas do corpo mas naquilo que ameaça e 

compromete a sua integridade, seja através de penetrações, desmembramentos, 

dissecações, seja através de próteses, extensões, interfaces.  

Jeffrey Deitch lançou um pertinente questionamento, sobre a natureza do corpo na era 

do pós-humano. Na Exposição Post-Human (1992) colocava a questão desta maneira:  

“…depois da modernidade ter sido o tempo da descoberta do “eu” e do corpo, depois da 

pós – modernidade ter sido o tempo da desintegração dessa reivindicação, estaremos 

perante um tempo pós-humano que pressupõe uma “reconstrução” conceptual dessa 

mesma entidade corporal, desta feita já não mais física mas desenhada e industrializada, 

como num catálogo, disponível à escolha e selecção/opção de cada um” (in Vidal, 2003, 

p.12) 

Contudo, demonstra Linda Nochlin no seu livro The Body in Pieces (1994), a 

fragmentação do corpo está ligada à realidade da Revolução Francesa que, com a 

guilhotina, corta a cabeça separando o corpo em dois pedaços. O corpo fragmentado, 

como nova realidade é consequência e tema da modernidade. Théodore Géricault, no 

Séc.XIX, pinta fragmentos anatómicos, membros, cabeças, de um realismo perturbador 

intensificado pelo jogo dramático do claro/escuro e onde a coerência do corpo está 
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totalmente desfeita. Em Géricault, o corpo humano não é o objecto de desejo mas o 

lugar de sofrimento, dor e morte (Nochlin, 1994, p.18). 

Rodin utiliza o fragmento do corpo na sua escultura tornando-o objecto escultórico, que 

vale por si próprio. Podemos constatar que, tanto em Rodin como em Géricault, a 

representação do corpo é como ele é, mesmo fragmentado invocando vida ou morte.  

A temática prende-se com a condição humana, a composição com o espaço, o 

movimento e a matéria. 

O corpo inteiro ou fragmentado, novo ou velho, mantém toda a sua íntegra formal e, 

podemos dizer, moral. Não há a ideia do corpo modificado. 

Os surrealistas e os dadaístas como que utilizam o corpo expandindo-o ou 

fragmentando-o, como se ele não fosse, de facto, a matéria que é mas outra ou uma 

súmulas de matérias e materiais muitas vezes com uma componente onírica. 

Com os cubistas, o corpo é visualizado através da fragmentação de planos e afasta-se 

cada vez mais da ideia de uma parecença com o real. 

Os construtivistas constroem-no com planos seccionados e com transparências mas, 

sendo a ideia de construção o que prevalece neste movimento, a mudança é estrutural e 

as matérias novas que usam, como os plásticos e os acrílicos, translúcidos, permitem-

lhes chegar ao âmago da escultura. 

Henry Moore na linha do vitalismo fragmenta o corpo e apresenta-o numa outra 

realidade formal, antropomórfica, compondo os pedaços modelados, sintetizando planos 

e descobrindo forças interiores e exteriores criando jogos volumétricos entre o cheio e o 

vazio. As suas esculturas, por vezes de grande escala, convivem com a paisagem e com 

o ambiente urbano. Usando com excelência as matérias tradicionais para a escultura 

como são a pedra, o bronze ou o alumínio e a resina, os seus trabalhos transmitem 

harmonia e paz integrando-se nos espaços escolhidos. 

Com os minimalistas e os conceptuais, o corpo como que desaparece restando apenas 

dele a sua presença mental. 

 

Segundo escreve Delfim Sardo,”a perda da relação mimética com o corpo foi o combate 

primeiro das gerações de escultores dos anos sessenta, que viram na similitude em 

relação ao corpo humano a razão figurativa mais grave do processo escultórico, 
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implicando uma abordagem conservadora e empobrecedora das possibilidades da 

escultura.” (Sardo, 1999, p.35)   

 

Os artistas da Pop Art usam o corpo como base de trabalho; a imagem resultante está 

colada na primitiva, a acção é sobre um médium já existente como, por exemplo, a 

fotografia no caso de Andy Waroll, com as suas serigrafias de personagens públicas. O 

novo realismo reivindica a presença do corpo e ele reaparece como resultado de um 

molde mas também tornando-se presencial como nas performances em que o próprio 

corpo é o instrumento. Assim, em Yves Klein, nas anthropomorfhies que são registos, 

impressões retiradas de corpos femininos pintados de tinta azul34. Nelas surgem as 

marcas das contorções efectuadas pelos modelos nus, com o corpo pintado de azul, e 

cuidadosamente recolhidas pelo autor em lençóis, numa performance. 

Yves Klein revela-se “realista” pelo emprego da tinta como matéria bruta, 

monocromática, em objectos ou moldes, na recusa do fenómeno espectáculo que é o 

quadro convencional e clássico como era a pintura de cavalete. Paradoxalmente, o 

produto da sua pintura permanece um objecto “preciosamente elaborado, marcado de 

um requinte próximo do carácter de um objecto de arte tradicional“ (Châtelet, p. 783). 

Na Performance-Art, as performances desencadeiam a ideia da consciência do corpo 

como instrumento de trabalho e de mostra de actuações, em que sentimentos como o 

pudor e a dor inerentes à condição humana se tornam objecto de teatralidade.  

 

José A. Bragança de Miranda dá-nos uma interessante leitura desta realidade neste 

nosso tempo, quando diz que “muitos artistas do Séc. XX, algo marcados pela 

descoberta freudiana do inconsciente, vão voltar-se contra esta ideia de corpo “próprio”, 

alguns com uma sanha paradoxal, como é o caso dos actionistas austríacos35 ou da 

performer Gina Pane, para quem o corpo “não é nunca completamente nosso”. O facto 

de cortá-lo, de escarificá-lo, parece indicar o contrário, mas Pane tem consciência de 

que, em última instância, só lhe pertence o momento em que mostra isso com sangue.” 

                                                 
34 A azul de Klein é visto por ele como um tinta única de azul que o pintor reclamava ser ele próprio o 
inventor, reservando-a ao seu uso exclusivo, e que registou como patente com o nome de IKB 
(International Klein’s Blue).  
35 Bragança de Miranda refere-se concretamente a Gunter Brus, Herman Nitsch e Otto Muhl que levam a 
profanação do corpo ao auge. 
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(Bragança de Miranda, 2003, p. 25). De facto, nas performances a acção é no corpo e na 

carne, e na mediatização dessas acções são usados acessórios, extensões do próprio 

corpo ou elementos acrescidos ao corpo.   

 

Podemos dizer que os anos oitenta se caracterizaram pelo retorno às formas tradicionais 

da pintura, da literatura, da arquitectura e da música, em que o corpo humano é 

interpretado na sua fragmentação e em que a sua materialização transposta através de 

diferentes técnicas e processos para a escultura já põe em causa a sua integridade. Nas 

décadas seguintes começamos a sentir que desde os meios de comunicação, ávidos de 

aumentar as audiências, à escolha da temática para espectáculos, e mesmo na literatura, 

o corpo inteiro ou desmembrado passa a ser objecto indiscreto, provocador, obsceno. 

Os meios de comunicação social tornam a presença do corpo fundamental mas 

exacerbado e o culto do corpo passa a ser uma preocupação dominante ao mesmo tempo 

que é uma manifestação de poder e de reconhecimento social. 

 

Também Le Breton refere que “as imagens da publicidade que sublinham o imperativo 

da forma, da preocupação de si próprio etc., fragmentam muitas vezes na sua 

demonstração a unidade do corpo”. Fragmentação que é afinal “um parcelamento que 

responde no espelho, ao parcelamento do sujeito na modernidade e ilustra a acuidade do 

corte”. Para este autor, quer “se trate do corpo como parte maldita ou como via de 

salvação substituindo-se à alma numa sociedade laicizada, a mesma distinção actua 

colocando o homem em posição de exterioridade face ao seu próprio corpo”. Em suma, 

adoptando o pensamento deste mesmo autor que trabalha a antropologia do corpo na 

modernidade, “A versão moderna do dualismo opõe o homem ao seu corpo, e não mais, 

como antigamente, a alma ou o espírito a um corpo.” (Le Breton, 1998, p. 230)  

 

Tanto para as mulheres como para os homens a ideia do corpo perfeito torna-se 

obsessiva. A moda exibe-se em corpos de sonho, jovens, magros, ondulantes, 

permitindo as mais inusitadas roupas em que partes do corpo como os seios ou as pernas 

se podem ver, apelando à sensualidade e sexualidade. Se Baudelaire exaltava a figura do 

Dandy, nos finais do Séc. XX não há um protótipo desse género, passando a moda a ser 

diversificada. A moda não é uma forma de vestir e estar única, mas abre-se a muitas 
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formas de vestir, que denuncia um determinado estatuto de grupo ou social, e mesmo 

étnico, e para todos os gostos. 

 

Também faz parte da nova forma de olhar o mundo actual a exaltação da juventude 

como tal. Ser jovem e eficiente é o que é valorizado nesta sociedade de consumo, e isso 

passa por uma presença e por um corpo esbelto e sem mácula, que se mantém muitas 

vezes à custa de sacrifícios de toda a ordem, desde a económica à ordem física e 

deontológica. Não se aceita mais de bom grado envelhecer. A sociedade quer o novo e o 

belo mesmo à custa de modificações as mais extravagantes. Os ginásios, os SPA, a 

alimentação, tudo roda à volta desta concepção de corpo que se modela ao sabor da 

contingência.   

 

As novas técnicas de cirurgia plástica, as novas matérias para implantes surgem para 

criar o corpo perfeito, corpo preparado para se exibir com tatuagens, com extensões e, 

num universo urbano mais recente, com elementos exteriores que se acrescentam como 

os piercings, como elementos que se inserem por debaixo da pele “histórias de si através 

da pele”36, criando outro aspecto visualmente diferente, exótico, singular. 

Cada vez existe mais subculturas devido à diversificação de modelos de vivências e, se 

o culto do indivíduo persiste, é inserido em determinado sistema mais ou menos 

ajustável à personalidade de cada um. Na opinião de David Le Breton (2004, p.19) o 

corpo hoje não passa de um artifício submetido ao design permanente da medicina ou da 

informática e o seu estatuto deixou de ser o suporte da identidade pessoal para ser o de 

um acessório. 

 

Na arte, como imagem, como simulacro da realidade, surgem manifestações da 

desmaterialização desse mesmo corpo, que assumem aspectos singulares na obra de 

alguns artistas plásticos. Referimos neste âmbito:  

                                                 
36 David Le Breton, Sinais de Identidade (Tatuagens, piercings e outras marcas corporais), Miosótis, 
2004, p.122 
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- Louise Bourgeois que, metaforicamente, cria objectos escultóricos, representando 

fragmentos do corpo, com sólidos, com objectos, cujo título transmite uma ideia e um 

conceito.  

- Cindy Sherman que, através de suporte fotográfico, faz a adjunção de diferentes partes 

de corpos de manequins, criando corpos híbridos, plastificados, com outros 

significados, nomeadamente provocando o abjecto.  

- Ana Mendieta que se faz fotografar a si própria, em acções físicas de contacto com o 

corpo, sendo este, memória de vivências e simultaneamente receptáculo e transmissor.  

- Orlan que utiliza o próprio corpo, através de performativas cirurgias múltiplas, para 

questionar a noção de representação e o sentido dado às imagens. 

- Matthew Barney que, questionando onde acaba o corpo e começa a máquina ou o 

misto das duas coisas, mistura os filmes, os vídeos e as esculturas e instalações para 

contar os feitos dos heróis, enredados em obstáculos, vários, onde o próprio é objecto. 

 Matthew Barney é hoje considerado o maior expoente visionário de uma transformação 

antropológica radical na escultura. Lida com a modificação dos corpos, num mundo 

“post-human”, fazendo extensões nas extremidades do corpo, recorrendo a implantes e 

protuberâncias de silicone, injectando botox e próteses de titânio nos corpos.  

          

      A par destes autores podemos ainda deixar uma palavra para a inovação actual, 

resultante do uso e potenciação para a escultura das novas tecnologias, seja a tecnologia 

digital, seja mesmo a escultura “artificial” (como é o caso de Michael Rees) que é 

possível a partir das novas tecnologias da medicina (imagiologia, ecografias) ou o 

“tricot cerebral” (Público 31/12/08), de Karen Norberg, psiquiatra, que não resistindo à 

complexidade dos padrões cerebrais, construiu um modelo de cérebro em lã. 

 

No sentido em que a escultura é hoje obra do artista, com todas as suas capacidades 

criativas ampliadas pelo uso do corpo próprio transformado pelas técnicas e tecnologias 

nos vários contextos sócio-políticos no qual se move, podemos sem dúvida dizer com 

José A. Bragança de Miranda: “O corpo está a tornar-se a imagem do mundo”.   
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O corpo fragmentado, desmembrado ou visceral, servirá de imaginário para a 

comunicação dos problemas da sociedade contemporânea, como sejam o prazer, a 

sexualidade, a doença e a morte. 

 

O paradigma do fragmento como processo escultórico: A escultura do corpo em 
Louise Bourgeois 

 

A obra de Louise Bourgeois, pela centralidade que dá ao corpo, com todas as suas 

modalidades fragmentárias, fragmentos intrinsecamente corporais, conexões da carne, 

que não se resumem ao físico mas alargam-se ao sentimento e à emoção, pode ser 

entendida como um paradigma da escultura da actualidade onde o fragmento é processo 

escultórico. 

Embora solitária no seu trabalho Bourgeois soube manter-se informada em relação às 

influências da época e as suas biógrafas assinalam-na como precursora das 

preocupações e dos valores da era contemporânea na medida em que não aceitava 

abordagens rígidas e estabelecidas. Vejamos como ela sente esta questão, numa 

entrevista dada a Donald Kuspit, em 1988: 

“O que a arte moderna significa é que temos de continuar a descobrir novas maneiras de 

expressar os nossos problemas, porque não há maneiras fixas, abordagens estabelecidas.  

É uma situação dolorosa e a arte moderna trata dessa situação dolorosa, de não termos 

maneira absolutamente nenhuma de nos expressarmos. É por isso que a arte moderna 

vai continuar, porque as condições permanecem…Trata-se da dor de não sermos 

capazes de nos expressar convenientemente, de expressar as nossas relações íntimas, o 

nosso inconsciente, de não confiarmos no mundo para nos exprimirmos nele 

directamente” (citado em Neri, 1998, p.74).  

 Para Louise Bourgeois a sua criatividade nasceu da dor. “O meu tema é o da dor. Dar 

sentido e forma à frustração e ao sofrimento. Tem de ser dado um aspecto formal ao que 

acontece ao meu corpo. Pode mesmo dizer-se que a dor é o penhor do formalismo” 

(Neri, 1998, p.74). 

Bourgeois começa por tratar, nos finais dos anos sessenta, o corpo fragmentado, partes 

de corpos em bocados, semelhantes a órgãos sexuais que se pressentem moles ou duros 

consoante os materiais que emprega: borracha, látex, cera, pedra ou bronze. Olhando 
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estas esculturas simplesmente pousadas como Le Regard, Látex e tela 1966, ou Cumul 

I, Mármore branco 1969, ou suspensas, qualquer coisa de dilacerante nos percorre 

quando nos apercebemos que Fillette (Sweeter Version) lembra um pénis dependurado, 

que Femme Pieu, 1970, (cera e agulhas de metal), é um fragmento corpóreo em que uns 

seios e um pénis se prolongam, como se agulhas em aço espetadas abaixo dos seios 

cosessem 37 aquele pedaço de carne ou dele fizessem também parte, como a dor, 

indissociável do corpo desse fragmento. As matérias, tão importantes para o escultor, 

são usadas por Louise Bourgeois de maneira provocadora e simbólica. O látex, muito 

comum no séc.XX e que dá a impressão de pele, serve-lhe para dar uma feição realista 

aos objectos. 

Bourgeois fala-nos da dor e depois do corpo nas suas histórias sacadas à infância e 

transpostas para a actualidade. Como ela própria afirma, a escultura permite-lhe “re-

viver o passado na sua proporção objectiva realista”.  

As reminiscências e os medos do passado ficaram de tal modo ligados às funções do 

corpo, que reaparecem através do seu corpo. Por isso a ideia forte em Bourgeois: “O 

meu corpo é a minha escultura” (in Neri, 1998, p.75).  

Em 1967 e 1968 Louise Bourgeois viaja para Itália para trabalhar o mármore, actividade 

que irá manter até 1972. O mármore passa a ser utilizado nas esculturas que pretende 

apresentar individualmente e nos fragmentos, geralmente de carácter anatómico e 

simbólico, que utiliza nas suas instalações. 

                                                 
37  Louise Bourgeois de origem francesa, nascida em 1911 em Paris, estabeleceu-se em Nova Iorque em 

1938. Começou a estudar matemática, mas abandonou o curso, desiludida e desorientada com a atitude 

positivista que predominava no meio intelectual (embora fosse também nessa altura que conheceu os 

princípios topológicos de Henry Poincaré, que iriam ser tão importantes para as suas ulteriores 

investigações sobre a continuidade da forma abstracta).  

Atraída pelas possibilidades da arte no fermentar dos princípios da era moderna radical e subjectiva, com 

movimentos como o cubismo e o surrealismo a procurarem construir novas maneiras de ordenar a 

realidade, Louise Bourgeois estudou em Paris e mais tarde em Nova Iorque, para onde se mudou casando 

com o historiador de arte Robert Goldwater. Em 1939, na sua primeira exposição, apresenta gravuras no 

Brooklyn Museum de Nova Iorque. Participa em exposições colectivas, associando-se aos artistas da 

geração do expressionismo abstracto. Faz amizade com: Le Corbusier, Joan Miró, Yves Tanguy. Em 

1947 cria as suas primeiras esculturas verticais em madeira e em 1949 expõe pela primeira vez os seus 

trabalhos na Peridot Gallery. 
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Untitled (with foot) de 1989, em mármore rosa, é um trabalho sobre a emoção, sobre a 

dualidade. É um contraste entre volumes geométricos e elementos orgânicos, em que o 

paralelepípedo, pesado, estável, quase bruto, suporta uma esfera, sólido perfeito, ideia 

de movimento, de onde emergem, perturbadores, uma perna e pé de criança. Uma 

emoção de força vital, contrariada pela inscrição na base, gravada em triplicado “Do 

you love me?” 

Untitled (with hand) é complementar da anterior, formalmente semelhante nos 

elementos paralelepípedo e esfera, mas de onde emergem desta vez um braço e mão de 

criança com a inscrição afirmativa “I love you”. 

Se o fragmento, aqui, pertence ao domínio do corpo humano, ele existe como metáfora 

associado a elementos não orgânicos, e a obra, de carácter conceptual, é escultura na 

clássica definição desta arte, porque tridimensional, esculpida em pedra, matéria 

simbólica representando formas de grande rigor anatómico e geométrico. 

Depois de produzir esculturas em diversos materiais cujo título elucida sempre o 

espectador, Louise Bourgeois dedica-se à instalação. Deste modo tem a possibilidade de 

criar os espaços que pretende para trabalhar os seus temas preferidos ligados às 

sensações e às emoções. As emoções começam na infância e a artista serve-se dessas 

memórias de grande intensidade emocional, em que a descoberta da vida com tudo o 

que ela implica, deixa marcas. Marcas doces e amargas.  

Bourgeois escalpeliza as emoções ao máximo transportando-as para as Cells, para as 

Red Rooms por exemplo, em que objectos verdadeiros associados a objectos ou 

fragmentos que a escultora executa, colocados estrategicamente nos espaços 

construídos, interagem entre si, criando novos significados e contando a história ao 

espectador.  

 

Nas Cells a escultora lida com universos muito ricos e novos mas perturbantes; ricos 

nas sensações, na cor, nas matérias, na valorização da combinação das formas e dos 

materiais, mas perturbantes pelo que nos fazem sentir e pensar, lembrando que somos 

humanos e confrontados com o belo e com o feio, com o mau e com o bom, há prazer 

mas também há sofrimento.  

As obras Cells I a IV foram produzidas para Pittsburgh em 1991. O termo cell evoca 

não só um organismo vivo, uma embalagem de vida contendo toda a informação 
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requerida pelo ser humano, mas também a ideia de solidão e contemplação num 

mosteiro ou numa prisão. A pertinência do tema e a sua singularidade justificam que 

delas se concretize um pouco mais.  

Cell I lembra um quarto, que contém uma cama em ferro coberta com um tecido 

grosseiro onde está escrito: “Eu preciso das minhas memórias. Elas são os meus 

documentos”. A almofada está decorada com um alvo. Também existe uma mesa onde 

estão dispostos vários objectos em vidro como tubos, garrafas, engenhos de destilação. 

O vidro foi um dos materiais preferidos durante este período pois aparece na maioria 

das celas sob diversas formas. Bourgeois aprecia o vidro pela sua transparência, o que 

simbolizará a verdade, e nele está implícita a combinação de dureza e fragilidade. 

 

Em Cell II, Fig. 23, Louise Bourgeois apresenta nove frascos vazios de perfume 

Shalimar, frascos de diferentes tamanhos com um par de mãos em mármore rosa (mãos 

juntas com os dedos entrelaçados) tudo colocado numa mesa - espelho. O perfume é a 

metáfora do olfacto. Mas o perfume também remete para o desvanecer do prazer, para 

uma breve aragem sobre o passado, para a essência de uma pessoa ou de um lugar. É 

por vezes o cheiro que faz disparar uma sensação física instantânea. Abre uma porta da 

memória, aludindo ao passado, intrometendo-se no presente. Aqui, a frivolidade, a 

leveza do perfume elegante contrasta com a tensão das mãos contraídas, suplicantes, 

como se prazer e sofrimento fossem um elo indissolúvel. 

Cell III, Fig. 24. Esta cela, com a sua porta preta e portas brancas, apresenta uma cena 

tensamente violenta ameaçada pelo perigo eminente. Nela se observa uma perna de 

homem em mármore, de tamanho natural, com os dedos dos pés contraídos, em tensão. 

Sente-se uma tensão psicológica provocada pela visão do pequeno corpo de mulher, 

representado noutra escala, debaixo da lâmina de uma guilhotina. O corpo arqueia-se 

graciosamente numa atitude ligada ao prazer contrária à sugerida pela perna. A 

desproporção entre o corpo e a perna pode traduzir a relação criança/adulto. 

Cell IV, Fig. 25, remete para o sentido da audição. Enquadrada por portas brancas 

contém três elementos: um pedestal em madeira, uma grande orelha esculpida em 

mármore, e um género de gongo constituído por um disco contra o qual está disposto 

um objecto metálico preso por uma corda. O quarto aqui serve como amplificador para 

a grande orelha que sugere não só a morte do canal auditivo – receptáculo de todos os 
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sons e referências do passado – mas também a lembrança do sacrifício do artista Van 

Gogh. 

Cell V fecha-se sobre si própria: tem quatro portas, duas das quais com pequenas janelas 

que possibilitam apenas a visão de duas grandes esferas em madeira. As esferas 

representam a memória das bolas de lã usadas no restauro em Choisy. Aqui elas foram 

ampliadas de modo a reduzir a estatura de Louise à de uma menina. 

Louise Bourgeois utilizou com frequência a esfera e em diferentes materiais: vidro, 

mármore, borracha, madeira significando pessoas ou entidades. A esfera é a forma 

perfeita da unidade, a forma primeira do nascimento. 

Cell VI funciona como uma conclusão. O espaço é mais pequeno e hermético, 

mostrando o pequeno banco contido no espaço. Para escapar ao confinamento, a única 

saída parece ser por cima. Este refúgio, separado do mundo, funciona como um 

esconderijo.  

O espectador é convidado a espreitar: ou através de uma janela, ou de uma porta 

entreaberta, mas nunca pode entrar para o interior. A visão parcial do interior das celas 

aguça a curiosidade e intensifica o mistério. “As celas atraem-se ou repelem-se”. 

Nas Cells de que falámos o fragmento é de carácter orgânico, anatómico, e simboliza 

pelo bocado de corpo apresentado o sentido ou sentimento inerente à instalação. 

Sozinho, o fragmento vale per se, associado a outros neste caso de carácter objectual 

pode contar outra história. 

Nestas histórias sacadas à infância e transpostas para a actualidade, o fragmento evolui. 

De anatómico a objectual continuamos a vê-lo orgânico, nos ossos, como cabides que 

suportam a roupa da artista, e noutros objectos remetentes para a organicidade mas mal 

definidos. 

Na Cell VII a escultora decide como um espécie de catarse expor a sua própria roupa, a 

roupa que lhe cobriu o corpo em diferentes alturas da sua vida. Retira as roupas do 

armário e vai expô-las como contentores de memórias.  

 Desta vez, o fragmento existe dependurado numa estrutura metálica, num suporte leve 

como um esqueleto; é roupa, está suspenso, aéreo e imaterial. Como se trata de 

vestuário para diferentes ocasiões da vida quotidiana, do mais cerimonioso e luxuoso ao 

mais íntimo, somos levados para o mundo feminino, nos diferentes períodos da vida de 
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uma mulher. Com as suas fortes cargas emocionais, são fragmentos que nos transmitem 

peso ou leveza, elegância, sedução, mas também estranheza pela deformidade e pela 

natureza desconcertante dos objectos com que estabelece ligações. 

 

As suas esculturas rijas ou moles, feitas de bocados de tecidos usados, com diferentes 

texturas e vivendo individualmente ou em grupo, transportam-nos para os universos do 

desejo, da sexualidade e da impossibilidade. Fig.26 

 

Com grande carga emocional, porque do corpo se trata, bocados de corpos, sozinhos ou 

aos pares, existem dependurados nas celas invocando tortura e abandono. Estão cosidos 

um ao outro como se de uma unidade se tratasse ou abraçam-se presos por uma prótese. 

São estranhos, são perturbantes, não só formalmente mas emocionalmente também. 

Lembram a perenidade do corpo, as transformações a que está sujeito e tudo o que 

acarreta. Já não é mais o corpo belo e a evocação de prazer mas a dependência de um 

corpo transformado, deformado. Fig. 27. 

 

Bourgeois escalpeliza as emoções ao máximo transportando-as para a escultura através 

de um processo formal de construção e desconstrução simbólicos. Louise Bourgeois é 

um grande expoente da arte feminista, antecedendo o movimento das feministas que no 

início da década de 90 colocaram o corpo feminino como a centralidade das suas 

problemáticas de cariz social, político e cultural.  

 

O corpo humano como referente  

 
O referente corpo humano, com as relações que ele implica, foi tema para a escultura de 

Richard Deacon. Nela, o escultor faz uma chamada de atenção aos órgãos constituintes 

do corpo dos quais dependem os cinco sentidos e suas possibilidades de comunicação. 

A visão, a audição e os momentos de possibilidade de contacto são a temática destas 

esculturas, em madeira e em aço. Esculturas não figurativas, lineares ou compactas em 

que o título exprime o conceito do escultor. The Eye Has It, 1984, é o título de uma 

escultura de Richard Deacon constituída por dois objectos.Um, é uma esfera entrançada 
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em fitas de aço, com uma cauda em tecido.O outro elemento lembra um receptor, e é 

um cone executado com placas de madeira que, sobrepondo-se, vão fechando cada vez 

mais a forma. Outra obra, do mesmo escultor, Kiss and Tell, 1989, Fig. 28, é resultado 

de duas formas em madeira, uma como que desdobra a outra; as duas, com variantes da 

forma circular, começam por se completar desse modo, embora uma delas, constituída 

por círculos concêntricos de madeira colada e rebitada é aberta, e a outra é fechada, ou 

seja é constituída por uma malha regular de madeira, como se estivesse entrançada. Os 

objectos, perto um do outro, parecem comunicar entre si. Formalmente diferentes são 

complementares. 

 Neste escultor é clara a importância que tem no seu trabalho o processo de fabricação. 

Com diversos materiais, fabrica formas curvilíneas que referem estruturas e funções 

orgânicas. O artista compara o seu processo de trabalho a processos linguísticos, “as 

acções implicadas no acto de pôr uma coisa ao lado de outra, de laminar ou colar a 

madeira, rebitar o metal, coser o pano, são organizadas numa espécie de narrativa” e “os 

próprios títulos das peças referem frequentemente os órgãos dos sentidos” (Melo, 

Sanches, 1997, 224) 

 

O retrato 

 

A escultura do fragmento teve notórios momentos, ao longo dos tempos, com os temas 

do rosto e do torso sobretudo a partir de Rodin. Começaremos pela cabeça, 

particularizando o rosto. De seguida, abordaremos o tronco, que em escultura é 

geralmente designado por torso, procurando dar conta também de outras formalidades 

que consideramos igualmente fragmentos do corpo.  

David Le Breton lembra-nos que o rosto é a parte do corpo mais individualizada e a 

mais singularizada. Afinal o rosto é o número da pessoa (Le Breton, 1990, p. 43). O que 

se justifica, filologicamente falando, porque na etimologia latina, a palavra persona, 

significa primariamente, o rosto. A representação do rosto é dada frequentemente pelo 

retrato.  

Havendo já representação de pessoas na Antiguidade, a representação do Faraó na 

escultura egípcia, por exemplo, era de carácter sintético. Os gregos representavam de 
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maneira mais próxima do natural. A escultura grega, nunca esquecendo o ideal e o 

canon, tinha outras preocupações conceptuais. 

O retrato é romano e podemos dizer, apoiando-nos no texto de Lúcia A.Matos citado no 

Capítulo 3 (3.1) com o título “O Fragmento”, que “Os Romanos fizeram do retrato 

através do busto o primeiro tipo de representação parcial do corpo, numa forma 

escultórica secular autónoma.” (2007,p. 113) Digamos que os romanos deram à 

representação do rosto toda a atenção, caracterizando rigorosamente a face 

representada; de tal modo que, se o imperador tinha direito a figura completa com 

retrato, o pater família também, e assim num corpo previamente executado em pedra, 

porque era essa a matéria do retrato, o chefe de família teria o seu retrato encaixado 

posteriormente para ser venerado e lembrado depois da morte. É frequente ver na 

escultura funerária romana o pai de família segurando numa das mãos a cabeça do 

antepassado que ele quer que figure no grupo. 

O imperador Adriano (117d.C.-138 d.C.), sucessor de Trajano, era um admirador de 

Philon, nutrindo um profundo entusiasmo pela civilização grega. Protector das artes, 

inaugurou outro período classicizante na arte romana; no entanto a escultura da época 

de Adriano é simultaneamente caracterizada por uma sensualidade declarada. As 

estátuas de Antínoo, o pajem bem-amado de Adriano, cujo culto foi instituído após o 

seu estranho suicídio, são características deste período. Concordando com alguns 

aspectos que Ellen Davis aponta, podemos dizer que as figuras, sendo cópias dos 

modelos clássicos, têm um acrescento de nostalgia e que a tónica está no tratamento da 

superfície, delicadamente polida, que realça o aveludado da carne, em contraste com a 

textura mais irregular do cabelo. (Davis, 1981, p.69)  

Marguerite Yourcenar no seu romance histórico As memórias de Adriano ilustra as 

preocupações estéticas e técnicas do imperador em relação ao retrato de Antínoo.  

“Mas, algumas horas mais tarde, estendido no meu leito, decidi encomendar a Pápias de 

Afrodísio uma nova estátua; exigi um modelo mais exacto das faces, no ponto onde elas 

se cavam insensivelmente sob a fonte, uma inclinação mais suave do pescoço sobre o 

ombro; faria substituir as coroas de pâmpanos ou os laços de pedras preciosas pelo 

esplendor dos anéis de cabelo sem adornos. Não me esquecia de mandar cavar 

interiormente aqueles baixos-relevos ou aqueles bustos para lhes diminuir o peso e 

tornar o seu transporte mais fácil. As mais parecidas daquelas imagens acompanharam-
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me por toda a parte; já não importa mesmo que sejam belas ou não.” (Yourcenar, 2002, 

p.175)    

Sobre o belo e particularmente sobre o retrato de Antínoo, Baudelaire (2005) tece 

comentários interessantes. “J’ai déjà remarqué que le souvenir était le grand criterium 

de l’art; l’art est une mnémotechnie du beau : or, l’imitation exacte gâte le souvenir…. 

Trop particulariser ou trop généraliser empêchent également le souvenir ; à l’Apollon du 

Belvédère et au Gladiateur je préfère l’Antinous, car l’Antinous est l’idéal du charmant 

Antinous.” (p.115)  

A partir dessa ideia de representação do rosto em todas as épocas históricas seguintes se 

trabalhou no retrato. Na opinião de Anne Pingeot, expressa no capítulo 16 “Têtes 

Coupées” do livro-catálogo da exposição “ Le Corps en Morceaux”: “Le buste qui 

comprend la tête, le cou et parfois les épaules, a sa vie propre. C’est un fragment que 

nous ne traiterons pas ici. Le Chapitre serait trop vaste. Les bustes, dans les maisons, les 

galeries, les cimetières, sont depuis l’Antiquité les substituts de la personne entière : on 

ne prête plus attention à leur découpe fragmentaire. » ( !990, p.159) 

David Le Breton diz-nos que a geografia do rosto se transformou ao longo dos tempos e 

que é no Séc. XV que o retrato individual se torna de forma significativa uma das 

primeiras fontes de inspiração da pintura. “Le portrait n’est pas perçu comme un signe, 

um regard, mais comme une réalité qui donne prise sur la personne” (Le Breton, 1998, 

p.42). Na idade média o corpo passou a ser um factor de individuação mas só figuras 

impor“tantes do clero e da nobreza, mediante a sua contribuição, poderiam ser 

retratados.   

Em Portugal, o portuense Soares dos Reis (Séc. XIX) é considerado por Fernando 

António Baptista Pereira “o expoente máximo do esforço de captação da psicologia do 

retratado e de profunda tradução do espírito de uma época” (in Dicionário de Escultura 

Portuguesa, 2005, p.513). Procuraremos analisar através do retrato as diversidades 

plásticas e técnicas marcantes no Séc.XX. 

 

O Nu – O Torso  

 

“Tudo é nu e as estátuas ressuscitam 
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… 

Estátuas lisas, puras, cegas,  

Estátuas de gestos imprevisíveis 

No ar sem movimento.” 

 

Sophia de Mello Breyner  

 

Antes de abordar o tema deste capítulo sobre o torso é bom que façamos a diferença 

conceptual da representação deste bocado de corpo nu. O nu como veremos a seguir 

pressupõe uma representação conceptual do corpo, uma representação ideal do corpo, e 

por isso se chama nu e não despido. O nu é um conceito não aplicável a toda a escultura 

de representação do corpo e por isso a ideia de torso, mais vasta, inclui várias 

representações na escultura, caracterizada pelo conceito e formalidade do escultor seu 

autor. 

 O nu é a representação do corpo nu ‘tout court’, deixando-se para a designação de torso 

aquele fragmento de corpo seccionado que o escultor ensaia e experimenta ligando 

diferentes formalidades e modalidades interpretativas.  

  

O nu na escultura é um tema que vem da Antiguidade, o nu como fragmento é um tema 

moderno. 

É um tema moderno que vem até nós através das descobertas arqueológicas do séc. 

XIX. O que o público vê, por exemplo, na Vénus de Milo é um fragmento de um corpo 

nu mas só aquele bocado, a partir do qual o todo só vive se for imaginado. A partir daí 

temos em presença um pedaço de corpo humano que se repetirá conceptualmente e 

formalmente de outras maneiras mas constituindo sempre a ideia de fragmento, na 

escultura do séc. XX. Afinal como nos lembra Yourcenar, o tempo é mesmo um grande 

escultor. “Por vezes a erosão do tempo e a brutalidade dos homens unem-se para criar 

uma aparência única que não pertence a nenhuma escola e a nenhum tempo: sem 

cabeça, sem braços, separada da sua mão recentemente encontrada, gasta pelos 

vendavais das Espórades, a Vitória de Samotrácia tornou-se menos mulher e mais vento 

do mar e do céu. Um falso ar de arte moderna surge destas transformações involuntárias 

da arte antiga: a Psique do Museu de Nápoles, de crânio cortado cerce horizontalmente, 
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parece um Rodin; um torso decapitado girando no seu pedestal faz lembrar um Despiau 

ou um Maillol” (Yourcenar, 2001, p. 51)  

Para definir o que é o nu, Kenneth Clark diz que é uma forma de arte inventada pelos 

Gregos no séc.V A.C. da mesma maneira que a ópera foi inventada pelos italianos no 

Séc. XVII e isto para enfatizar que o nu “is not the subjet of art, but a form of art”  

(1960, p.3).  

 “O nu é uma maneira de vestir … “ eis o que ressalta das belas palavras da poetisa 

Sophia de Mello Breyner Andresen sobre o espírito grego, que gerou o nu e sobre o 

conceito que permitiu a execução da excepcional escultura arcaica e clássica que 

conhecemos: “No Egipto, na Assíria, na Caldeia, o nu é apenas uma maneira de vestir. 

Mas o pensamento grego crê na aletheia, crê no não-coberto, no não-oculto, procura o 

homem não-coberto, nu.” (1992, p.13).  

O nu grego é masculino ou começa por ser masculino. “Possivelmente ligado a ritos 

antiquíssimos, está fundado numa religião e numa atitude intelectual… está também 

ligado à vida social, aos costumes, à vida quotidiana, ao ginásio, à palestra e aos jogos.” 

Ou não tivesse a poetisa na sua doce palavra também sublinhado que “na vida 

quotidiana a mulher está fechada no gineceu, não toma parte nos jogos, não lança o 

disco, não corre nua no estádio” (Andresen, 2001, p. 63) Os gregos tinham no seu 

quotidiano o culto do corpo; sendo atletas praticavam diversos desportos e o corpo era o 

objecto dessas práticas. O que o escultor grego representa são esses corpos nus, jovens, 

musculados, harmoniosos e para tornar ainda mais perfeita essa representação utiliza o 

“Cânon”, isto é: a regra. Cânon é o nome do Tratado de Escultura, escrito por Policleto, 

que se perdeu mas que se sabe ser uma pesquisa sobre medidas onde ele estabelece um 

sistema de proporções para o corpo humano. Este sistema de proporções permite ao 

escultor compor de uma maneira ideal as massas constituintes do corpo humano e mais 

do que uma cópia trata-se de uma representação. Uma representação em que são 

eliminadas as rugas, as características da particularidade dos rostos e dos corpos. Um 

corpo perfeito. 

Devemos dizer que a ideia grega se prende com o todo mas o nu grego tem como 

objectivo a perfeição, corpos que “revelam a harmonia do kosmos” (ibidem, p. 19) 
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É na arte pré-histórica das Cíclades que encontramos o corpo nu feminino e só mais 

tarde, talvez por motivos religiosos e sociais, tornamos a ter essa representação no Séc. 

IV a.C. . Se percorrermos a escultura grega, da cicládica à helenística, só esta última 

apresenta o conceito de sentimento como no Gaulês moribundo e toda ela, mesmo que 

sugira a ideia de movimento, é de certa maneira estática.  

Podemos tomar dois exemplos de nus femininos na escultura grega – a figura cicládica 

e a Vénus de Milo (Séc. II a.C.) - onde se pode precisamente observar quão diferentes 

são conceptualmente e formalmente mas ao mesmo tempo apresentando nas suas 

variantes uma proximidade plástica com a escultura do Séc. XX.  

O corpo feminino cicládico apresenta uma interpretação formal de carácter sintético. As 

formas deste torso de mulher estão reduzidas a volumes simples e geométricos. Os 

seios, pequenos apontamentos esféricos, os braços cruzados são um único volume e as 

pernas cilíndricas são marcadas por sulcos que acentuam a sua volumetria. 

Provavelmente estas figuras foram executadas em talha directa. Estas esculturas que 

tivemos ocasião de admirar na Grécia estão expostas na vertical com a ajuda de 

suportes, o que dá ideia que teriam sido esculpidas para estarem deitadas ou encostadas 

a uma superfície. Aliás muitas parecem esculpidas numa pedra com a espessura de uma 

laje. Lembram objectos votivos exaltando o feminino em que a frontalidade e geometria 

os caracterizam. Esta atitude de talhar directamente a matéria, quem diz pedra, diz 

madeira, é retomada por escultores do séc.XX que produziram escultura reduzindo os 

volumes à sua forma mais simples. 

O que podemos encontrar de comum entre o corpo cicládico e muita escultura do Séc. 

XX em que os escultores privilegiaram o contacto com o material e a execução da 

escultura, como Brancusi são: a frontalidade, a simplificação de planos, o rigor dos 

volumes, a utilização de sulcos e grafismos como apontamentos plásticos na obra. De 

facto as características do nu feminino cicládico e alguns dos torsos executados no 

Séc.XX são semelhantes.É o retorno às formas simples, a síntese dos volumes, a 

procura de uma essência vital como diria Henry Moore. 

“Enfin, toute technique suppose aussi une définition de l’art. Ce qui caractérise à cet 

égard la taille directe est le refus de séparer l´exécution de l’œuvre de son invention. Le 

sculpteur ne se considère plus alors comme un simple inventeur, mais il est aussi tailleur 

de pierre, artisan autant qu’artiste. Or ce titre d’artisan est revendiqué par de nombreux 

créateurs de notre siècle : Bourdelle aimait être qualifié de “manuel”, Picasso voulait 
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travailler “comme un ouvrier”…De façon plus précise, on trouve, dans des formes de 

travail qui n’ont, concrètement, rien à voir avec la taille des matériaux traditionnels le 

même type d’esprit que dans la taille directe.” (Rinuy, 1988, p.69) 

 Os torsos clássicos que conhecemos têm em comum: a ordem, o equilíbrio, a execução 

rigorosa. Tudo nos parece perfeito. A escultura grega tem também, no que diz respeito 

ao corpo humano, o cânone que permitia criar corpos ideais.  

Coleccionador de antiguidades, foi também com a observação dos fragmentos 

escultóricos antigos da sua colecção que Rodin entende as possibilidades intrínsecas de 

trabalhar o fragmento. 

E como diz Yourcenar: “Estátuas tão bem quebradas que de cada fragmento nasce uma 

nova obra, perfeita pela própria segmentação.” (2001, p.50) “O que os nossos escultores 

imitam por desejo de abstracção, utilizando hábeis artifícios, está aqui intimamente 

ligado à aventura da própria estátua.” (ibidem, p.51) 

Rodin compreendeu a ideia do fragmento e de uma maneira vibrante, neste caso 

diferente da serena escultura grega, trabalhou torsos de homens e mulheres assumindo 

que não lhe interessava nalguns casos a ideia do todo, ou melhor, que aquele fragmento 

era o todo que ele pretendia. 

O torso grego é ocasional, o torso no Séc. XX é intencional. Aí os valores plásticos 

variam porque cada escultor imprime ao seu torso os valores que pretende e assim 

encontramos o fragmento assumido como valor estético no Séc. XX. 

Os torsos de Rodin são próximos do real, do natural, mas os processos de trabalho, a 

ideia de captar os perfis, o tratamento das formas por uma modelação vibrátil, o 

movimento, o torso pensado como fragmento, inauguram a modernidade na escultura. 

Aristide Maillol foi seu sucessor. No entanto os torsos de Maillol são maciços, 

possantes, de modelação clara com forte acentuação das formas. ”A arte é complexa, 

disse um dia a Rodin, que sorriu porque sentiu que eu travava uma luta contra ela. Eu 

tentava simplificar, enquanto ele observava todos os contornos, todos os detalhes; era 

um caso de consciência” (AA.VV, 1978, p.158). 

Hélène Pinet no seu texto sobre os “Torsos femininos” no livro Le corps en morceaux 

liga os torsos de diversos períodos históricos e estéticos que apresenta pela pose, 

indicando a escolha dos escultores pela torção, ou por uma pose sentada, ou por uma 



112 

sugestão de movimento das pernas ou do tórax, ou ainda pelo apoio num dos membros 

provocando uma assimetria. Afirma ainda que por mais rebeldes que fossem os 

escultores como Maillol aos ensinamentos académicos e portanto à cópia ou observação 

dos modelos antigos, a memória do antigo está subjacente na sua obra. 

“ (…) A estética do fragmento, segundo a qual os elementos representacionais da obra 

final são corajosamente reduzidos ou eliminados com vista à obtenção do desenho 

expressivo, é, tal como a estética do bloco, a herança de Rodin. O Séc. XX assistiu à 

intensificação do interesse por esta herança, como resultado da sua propensão para o 

estudo da arte de períodos remotos, arte esta que sobreviveu sobretudo sob a forma de 

fragmentos. Tendo omitido partes do corpo, sobretudo (quando é o caso) as feições da 

cara, o escultor do torso fragmentário é obrigado a trabalhar inteiramente a partir dos 

elementos comuns à humanidade, e assim tornar expressivo em si mesmo um corpo 

necessariamente anónimo.”38 

                                                 
38 Hellmut Wohl, “Introdução à Escultura de João Cutileiro”, João Cutileiro: Exposição Antológica, 
F.C.G., Lisboa 1990 (as páginas não estão numeradas). 
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Capítulo IV - O fragmento na escultura Portuguesa no Séc. 
XX 
     

Nota introdutória sobre a escultura portuguesa 

 

Podemos questionar-nos se existe uma escultura portuguesa. O texto que se segue de 

Diogo de Macedo, datado de 1943 responde afirmativamente, em certa medida, a esta 

pergunta.  

“Se por escultura portuguesa considerarmos uma arte particularmente 
definida, independente no estilo e no espírito estético, típica, castiça, 
com formas cá e por nós criadas, inconfundível com a de outros países, 
anterior ou sua contemporânea, isto é, uma arte totalmente original e 
demonstrativa de um génio de excepção, devemos declarar, 
peremptoriamente, que não. Não a inventámos porque não houvemos 
causas para tal invenção. Nem na nossa península tal autonomia 
plástica era possível, pelas afinidades de origem, embora cada povo 
tenha as suas características diferentes de sentimento e concepção. (…) 
A escultura dos portugueses, e mesmo a de alguns estrangeiros, que a 
realizaram em Portugal, dominados ou adaptados aos nossos ideais, se 
não é uma Escultura Portuguesa inteiramente original, nem até nossos 
dias formou Escola nacional, é contudo uma arte com características 
àparte das que a influenciaram ou das que traduziu, cheia de vocábulos 
novos, isto é, sentidos independentes, que a tornaram diferente dos 
modelos ou estimulantes, com modos desiguais de expor, com formas 
rebeldes de jeito técnico, combinação de predicados próprios, 
originando aportuguesamento com resultados de particular expressão, 
que, para mais, tantas e tantas vezes tem sido recusada pelos estranhos 
e com os maiores argumentos, como das suas terras. 

(…) É quase paradoxal o estado de independência da nossa escultura. 
Por isso mesmo a arte em Portugal, ou portuguesa é repleta de 
mistérios; incompreendida pela maioria dos seus julgadores mas muito 
amada e defendida pelos que a sentem e compreendem de dentro para 
fora e não gratuitamente, apressadamente, em direcção contrária”39. 

 

Destas considerações, concluiremos que o escultor vê a escultura portuguesa com 

identidade própria admitindo, porém, influências peninsulares, europeias e 

transatlânticas que os escultores portugueses souberam incorporar e utilizar. 

Paradoxalmente, não vai além de um período recuado, em que reconhece que tivemos 

                                                 
39 Este texto é parte do pensamento teórico do escultor Diogo de Macedo, inserido nos seus Depoimentos, 
publicados na Revista nº3 Atlântico (1943), insertos na publicação Escultura (p. 175-180) Verbo (1981) 
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essa escultura portuguesa “lavrada em oficinas nossas e com carácter próprio” e 

“valiosa nos séc. XIV, XV e XVI” (ibidem, p. 179). Já no nosso tempo, o historiador 

José Fernandes Pereira defende a existência de uma escultura portuguesa e a 

possibilidade da sua afirmação internacional40.  

No principio do Séc. XX, a escultura portuguesa tem uma expressão naturalista e a sua 

representação é a do todo, continuada no mapa escultórico do Estado Novo onde a 

ênfase é dada ao monumento, para traduzir o espírito de valorização dos heróis da 

pátria. Essa valorização nacional é amplamente pensada e projectada por António Ferro 

resultando na exposição internacional do Mundo português em que participaram 

arquitectos, escultores, pintores. Paralelamente à escultura pública de encomenda há 

escultores que desenvolvem, como mostraremos, trabalhos em que, não sujeitos a 

regras, utilizam outras linguagens tecnicamente diferentes, mais pujantes e arrojadas, 

em permanente questionamento41. Esse questionar da linguagem escultórica clássica, 

essa “nova expressividade”, assim designada por José Fernandes Pereira, manifesta-se, 

segundo este mesmo autor, sobretudo em peças de pequena dimensão, em bustos, 

cabeças e retratos, ou seja fragmentos de sabor expressionista ou em torsos femininos 

(como o de Francisco Franco ou o de Diogo de Macedo, de 1922). Fragmentos que, 

com pose e modelação arrojada, irromperam pela escultura portuguesa, desenvolvendo 

“as tipologias possíveis para a escultura procurar uma linguagem distinta do pormenor 

mimético e da narratividade naturalista” (Pereira, 2005, p. 258-259). Manuel Mendes, 

que foi um intelectual e amador de escultura da Lisboa dos anos quarenta e cinquenta, 

escreveu textos críticos interessantes sobre a escultura portuguesa da primeira metade 

do Sec.XX quando se realçava a supremacia do entalhe sobre o modelado. Ainda que 

                                                 
40 O historiador José Fernandes Pereira em Reflexões sobre as Teorias da Escultura Portuguesa (2001) 
divide a escultura portuguesa do Séc. XX em dois grandes grupos assim definidos. “ Um primeiro que 
resulta duma ligação umbilical à encomenda do Estado e que desenvolveu e consagrou uma linguagem 
monumental; um segundo que, a partir dos anos 40, se constitui nas margens do discurso oficial e que 
representa aventuras pessoais marcadas por um grande lirismo expressivo e vivencial”. Enquanto que o 
primeiro grupo “apresenta uma clara des-sintonia com práticas internacionais, repondo o velho problema 
do desajustamento cronológico”, o segundo grupo “é marcado por similitudes de linguagem com a 
escultura internacional” (p.14, 15). 
 
41 Não podemos deixar de reconhecer nas esculturas em pedra deste período, como por exemplo na figura 
de Ramalho Ortigão de Leopoldo de Almeida, que se encontra no Parque público das Caldas da Rainha, o 
excelente trabalho em pedra trigaches em que o acabamento da figura é todo a ferro de dentes, o que 
consideramos um trabalho de excelência. Continuamos a reconhecer neste período a mestria dos canteiros 
portugueses que passaram a pedra esta escultura e tantas outras e retratos. Arriscamo-nos a afirmar que é 
na escultura em pedra, em Portugal, mais do que em qualquer outra, que se sente o excelente domínio do 
escultor e dos trabalhadores da pedra sobre a matéria.  
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amador, e não considerado no Dicionário de Escultura Portuguesa, participou em 

Exposições que “pretendiam mostrar a arte moderna que já se fazia em Portugal e não 

era exposta em galerias oficiais”(Capucho, 2001,p.63).42 A Fig. 28, mostra o retrato de 

Manuel Mendes do escultor Barata Feyo. 

Tratando-se nesta tese de relevar o fragmento e suas ligações na escultura portuguesa 

que se cimenta pertinentemente, em Portugal, em nossa opinião, particularmente no Séc. 

XX, não deixaremos, pois, de ter em conta esta escultura ‘cheia de vocábulos novos’, 

com ‘sentidos independentes’, onde procuramos ver que ‘modelos a tornaram diferente’ 

e se esses modelos foram mais ou menos ‘estimulantes’, e, por outro lado, de reflectir 

sobre os ‘desiguais modos de expor’ ou as “formas tecnicamente rebeldes”, tudo 

questões de relevância para o nosso tema e para as quais Diogo de Macedo aponta.  

É certo que no nosso tempo, a partir de Rodin, o fragmento contemporâneo, é já a 

escultura que, questionando-se a si própria e à sua própria linguagem, apresenta outras 

formas de pensar e fazer. 

Poderíamos limitar-nos a abordar o fragmento escultórico num período histórico na sua 

relação com as épocas e conceitos referenciados pela teoria da escultura, mas 

consideramos mais inovador e interessante, na base de uma leitura experiencial que é a 

nossa, propor que são as ligações nos processos do fazer que permitem um 

questionamento actual e ainda não feito em Portugal. A nossa abordagem vai ao 

encontro da ideia de que são as técnicas da escultura e as matérias, a par dos processos 

de execução, que determinarão uma catalogação e quiçá mapeamento dos escultores.  

 

Os processos e as matérias - ligações técnicas e artísticas para as obras 
portuguesas 

 

Ainda que a arte contemporânea tenda mais a centrar-se na urgência do tempo do que 

em critérios formais ou puramente estéticos, “nada do que existe lhe é estranho, tudo lhe 

servindo de matéria" (Bragança de Miranda, 2004, p.19).  

Veremos como os processos e a proximidade plástica das matérias e dos materiais 

sugerem ligações entre as obras e como as novas técnicas e novas tecnologias 

                                                 
42 Segundo Teresa d’Orey Capucho (2001) a obra de escultura de Manuel Mendes foi exposta nas duas 
Exposições Gerais de Artes Plásticas que tiveram lugar na SNBA em 1946 e 1947.  
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determinam os processos de construção, de divulgação e de comunicação que tornam a 

obra escultórica uma obra de arte para o público, considerando os espaços de identidade 

e diversidade, o tempo e a velocidade em que vivemos. 

Através da análise dos diferentes processos, matérias e técnicas, estabeleceremos 

ligações entre as obras fragmentárias, reconhecendo as suas singularidades, conectando-

as e reconfigurando algumas das suas componentes.  

Uma das características da actualidade é o seu carácter de abrangência abarcando 

fenómenos artísticos mas também manifestações de ordem social e económica, desde o 

planeamento urbano das campanhas políticas apoiadas por meios televisivos, à 

exploração do mediatismo dos meios de comunicação. Mas também temos que dizer 

que as técnicas do Séc. XX modificaram a visão. Os grandes planos do cinema, a 

televisão, a rapidez dos sinais controlam as máquinas que acompanham a nossa vida e 

habituaram o nosso olhar a uma imagem selectiva que tem de ser compreendida de 

imediato. A velocidade integra o olhar, o que se pode verificar por exemplo no 

retrovisor de um carro que dá uma visão fragmentária e rápida do mundo, como é 

apanágio do Séc. XX. 

 

Canto da Maya fazia poesia com os seus materiais. Manuel Mendes (1955), Fig.29, 

teoriza sobre a materialidade da escultura, afirmando que a matéria determina o trabalho 

e exige regras específicas, “os materiais impõem ao escultor certa conduta no trabalho” 

(in Capucho, 2001). Manuel Mendes reconhece a importância dos materiais na nobreza 

e beleza da obra, embora exaltasse as matérias clássicas para a escultura: “a nobreza dos 

materiais enriquece a obra e dignifica o trabalho, muito embora uma forma bela seja 

sempre uma forma bela mas o mármore ou o bronze, além do seu preço, têm outras 

claridades e sombras, outra expressão e outra vida. Neles a cada hora, brinca com prazer 

a luz” (in Capucho, 2001). Reconhecendo mas não sendo sensível à arte abstracta dos 

artistas da sua geração é no corpo humano que encontra a temática para a escultura…A 

estatuária pública dos anos 40 teve o patrocínio de António Ferro. Foi uma época, a que 

se chamou a idade de ouro da escultura portuguesa, porque muitas foram as encomendas 

do Estado a escultores para a execução de monumentos e estátuas que exaltassem os 

heróis da nossa história. A pedra foi, sem dúvida, uma das matérias mais utilizadas 

nessa altura; os monumentos e estátuas concebidos pelo escultor, em barro primeiro, 

eram depois passados a gesso e finalmente executados por equipas de canteiros em 
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pedra. Esse processo de execução era o comum. Já Rodin deixava a execução dos seus 

modelos para a pedra a outro escultor. No entanto, muitos escultores portugueses 

optavam também, isto no caso da pedra, por trabalhar o retrato na fase final deixando as 

marcas e textura pretendidas. Numa nota técnica, pode dizer-se que o desbaste da pedra 

neste período ainda é manual, isto é, é executado ainda com escopro e maceta. No caso 

de ser executado por um canteiro, e portanto tratando-se de uma cópia para a pedra, o 

processo de execução é designado por “pontear”. 

Podemos verificar que no princípio do século o uso das matérias nobres para a escultura 

era comum em Portugal. Matérias que, na senda do que se passava noutros países, se 

não foram totalmente abandonadas vieram a ser substituídas por outras. Já constatámos 

toda a experimentação material na arte estrangeira. A segunda metade do Séc. XX 

caracterizou-se pela diversidade de processos e matérias utilizados nas obras 

escultóricas. Matérias novas como a relva, a esponja, os plásticos, o látex, os têxteis, a 

lã, obrigam a alterar os processos de trabalho do escultor. Quando falamos de processos 

tradicionais podemos dizer: modelar, desbastar, fundir. Para nos referirmos aos novos 

processos, os verbos a usar serão: construir, coser, encher, bordar. As técnicas do serrar, 

soldar, pregar, furar, colar, combinadas e recombinadas com os processos mais 

variados, são exemplos de outro pensamento e gestos para a concretização da obra na 

segunda metade do Séc. XX até à arte contemporânea. 

No uso de novas matérias e materiais devemos referir-nos ao pano e à utilização do 

bordado que muito cedo aparece na obra de Lourdes de Castro. Na forma de bordado, 

são traçados sobre um lençol os contornos de dois corpos deitados como se de memória 

de fragmentos se tratasse. Ainda nas suas esculturas com placas de plexiglas formaliza a 

sombra de corpos humanos, tirando partido das sobreposições e misturas de cores, 

Também aparece em escultores portugueses, o trabalho com materiais moles, com 

enchimento e coloridos, que se podem ver, nomeadamente, na obra tridimensional de 

Helena Almeida (Sem título, de 1970), Fig. 30, onde, sendo pintora, utiliza materiais 

tridimensionais, que mistura com as telas. 

A relva, outra matéria nova para a escultura, foi usada por Clara Menéres em Mulher-

terra-viva. Mais tarde a mesma escultora utiliza néon nas suas esculturas em mármore, 

considerado como fragmento (de luz), elemento escultórico, como em Pedra da lua. 

Fig. 31. 
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A utilização de matérias naturais, como a areia, a terra, as folhas, bem como a própria 

paisagem, são recursos para o escultor Alberto Carneiro.  

Num registo diferente, em que o natural é enquadrado em espaços arquitectónicos, 

temos como referência a obra de Gabriela Albergaria.  

Os objectos do quotidiano, restos e resíduos são também utilizados por vários escultores 

de diferentes maneiras. Podemos vê-los, parcialmente serrados, utilizados numa nova 

dimensão especular nas esculturas de Pedro Croft. 

As terracotas, que nos remetem para a natureza arqueológica e antropológica do 

humano, são usadas como mistura de técnicas que realçam o carácter fragmentário da 

escultura de Manuel Rosa.   

Objectos encontrados nos lixos das ruas e das casas, materiais de construção variados 

servem a Cabrita Reis para criar instalações que são fragmentos de fragmentos, matérias 

fragmentadas resultantes de fragmentações diversas – uma súmula em que se constrói e 

reconstrói as relações e as ligações com a vida e com os outros. Fig. 32.  

 

A expressão do fragmento na escultura portuguesa 

 
No começo do Séc. XX surge o fragmento como obra de arte acabada com Rodin. 

Começa o fragmento por pertencer ao corpo humano e os processos de modelar, 

esculpir e fundir são os utilizados na escultura. A partir dos anos 60, as experimentações 

dos artistas na resolução plástica da forma, utilizando outros processos, outras técnicas e 

matérias mudam os conceitos da escultura e a parte, em vez do todo, passa a ser 

processo e resultado. É pois a partir dos anos sessenta, dos modernos, em que o espaço, 

por exemplo, começa a ser pensado como elemento escultórico, que se dão as grandes 

mudanças na escultura. 

 

É no mesmo período que as novas técnicas e tecnologias são experimentadas pelos 

artistas. Os processos, muito diversos, determinam a obra e vão desde a construção à 

acção sobre o próprio corpo. Os escultores portugueses sempre tiveram conhecimento 

da cena internacional, uns bolseiros em Paris, capital da cultura no princípio do século, 

outros estudantes na Slade School em Londres, cidade que “ ia substituindo o mito 

parisiense que vinha do Séc. XIX “ (Pereira, 2005, p.262). Mais tarde alguns escultores 
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viajam ainda para a América, rica em novos Museus e detentora da cena artística 

internacional.  

 

Sem dúvida outras linguagens, outros pensamentos e outras práticas surgem na 

escultura portuguesa. Ecléctica na arte, esta segunda metade do século é a que 

consideramos mais rica em conteúdos estéticos e plásticos. Os artistas, e neste caso os 

escultores, utilizam todos os processos, matérias e materiais disponíveis. Além de 

esculpir, os escultores portugueses constroem, serram, soldam, cozem, bordam. O ferro 

em chapa soldado, a madeira recortada e acumulada, as esculturas em têxteis, cosidas ou 

cerzidas, o bordado em panos ou tela são novas expressões dos novos processos 

inerentes à diversidade das matérias utilizadas. 

 

As temáticas passam a ser também pessoais. “L’Homme a toujours eu le désir de 

conserver des traces de lui-même. Aujourd’hui, plus que jamais, l’artiste met en oeuvre 

cette aspiration. Il collecte et accumule des objets ou images qui parlent de lui et 

racontent son histoire. À l’aide de fictions ou de documentaires, il bâtit ses mythologies 

personnelles et nous les livre sans pudeur.”(Rouge, 2004, p.6).  Os envolvimentos do 

artista na obra são cruciais e os do espectador também.  

 

O fragmento na escultura portuguesa transmuta-se em diferentes formalidades que serão 

o objecto de análise desta tese, integrando-o nos variados campos da escultura, os mais 

particulares da segunda metade do Séc. XX.  

 

A partir do retrato 

 

Será, primeiro, através do corpo humano que o fragmento terá expressão na escultura 

portuguesa. Manuel Mendes traz-nos palavras premonitórias: “Eis uma verdade que me 

apetecia gritar: o corpo humano é que tem sido a grande fonte de inspiração desta arte! 

Tudo o resto é episódico e transitório. Por isso nenhuma outra forma de criação artística 

se aproxima tanto do sofrimento da nossa carne – dos sofrimentos e dos prazeres. Para 

que a realidade seja flagrante, terás de lhe adivinhar, sob o revestimento das formas, a 

inabalável e pertinaz carpintaria dos ossos, a estrutura de quanto é vivo e humano” 

(Mendes, 1955, p.32).  
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A escultura portuguesa continuava a tradição definida por Machado de Castro como 

objecto resultante de uma técnica do fazer definida por ele da seguinte maneira: “para 

tratar de tal objecto, deve-se contemplar esta Arte em três estados: primeiro = Ditos de 

Desenhar: Segundo = Ditos de Modelar: Terceiro = Ditos de Esculpir”.  

Mais modernamente, Fernando António Baptista Pereira, referiu-se ao retrato como uma 

representação realista nomeadamente na obra dos chamados estatuários, em paralelo 

com a eclosão das correntes do Modernismo, essencialmente protagonizadas por 

pintores. (Pereira, 2005, p.504).  

Ilustraremos esta veracidade e realismo que marcaram a escultura de alguns escultores 

portugueses na modalidade do retrato. Nesta modalidade, as diferenças formais, em 

nossa opinião, prendem-se muito com a evolução tecnológica e, em vez de situar o 

retrato num dado período histórico, preferimos optar pela análise da representação que o 

escultor faz da personagem retratada, focando a temática, a composição, a matéria, os 

processos e as técnicas para a escultura. Obedecendo à estrutura inicial, também o 

retrato se pode aproximar pelas técnicas escolhidas. Assim, teremos o retrato como 

resultado de um processo de modelação que inclui a terracota e o bronze, e o retrato 

como a resultante de um processo de redução que é o caso do retrato em madeira ou 

pedra. 

 

Na resolução plástica do retrato escultórico, pela sobriedade ou expressividade da 

modelação, pela síntese ou pela fragmentação dos planos constituintes da figura e 

também pela caracterização da personalidade por algo específico incluindo adereços ou 

objectos significativos da actividade ou estatuto social, pretende-se interpretar a pessoa 

e o que não se vê mas se adivinha: a parte anímica de cada um. 

De acordo com as palavras de António Duarte, “Essa discreta observação das pessoas 

permite aos artistas plásticos ter a primeira visão das coisas. Quer dizer, existem 

realidades que ainda são susceptíveis de serem vistas pela primeira vez. Coisas que há 

nas pessoas e que são reconhecidas como se não existissem antes”43.  

                                                 
43 Conversa com o escultor António Duarte, Revista Leonardo, Junho de 1988. 



121 

Quando se trata da cabeça, que é o fragmento humano do retrato, todo o contexto se 

restringe à sua representação, vivendo depois em enquadramentos arquitectónicos, 

urbanos ou paisagísticos. Curiosamente os escultores portugueses optaram muitas vezes 

por uma representação bastante próxima do natural, sendo a composição e a técnica os 

factores reveladores das mudanças. João Cutileiro executa directamente na pedra os 

modelos pretendidos, mesmo que se trate de um estudo, de uma maqueta ou de um 

retrato. A pedra é a matéria que este escultor utiliza do princípio ao fim, recusando a 

modelação em barro como processo intermédio.  

Para abordar o fragmento no retrato, como expressão da modelação, consideraremos o 

retrato em barro e em bronze nalguns escultores portugueses da época em apreço.  

 

Canto da Maya, modelador por excelência, usa sabiamente o modelado e a pose de cada 

um para os seus retratos. É necessário referir que a matéria deste escultor foi 

principalmente o barro, explorando-o nas suas potencialidades plásticas, utilizando-o 

cru ou cozido (terracota), com cor natural ou pintado. Utilizou também a madeira que se 

trabalha num processo oposto à modelação, mas matéria mais quente do que a 

pedra.44Associamos o seu nome a uma parte da sua escultura, de espírito Art Déco, ao 

gosto da época em que viveu. A sua atenção ao género retrato não tem a marca explícita 

da síntese da sua escultura. A representação é realista, conseguindo captar no modelo e 

traduzir plasticamente a sua parte anímica, geralmente oculta. 

 Em Retrato de Homem, Fig. 33, em barro cru, assinala-se a modelação vigorosa dos 

planos da face e do cabelo com que o escultor caracteriza este homem jovem. As 

pupilas vazadas determinam a direcção do olhar. As superfícies de texturas irregulares 

sugerem algo rude, cru, neste homem belo.  

                                                 
44 Canto da Maya, escultor açoriano, só trabalhou o fragmento no retrato. Vivendo grande parte da sua 
vida em Paris onde desenvolveu o seu trabalho, fez da forma a expressão das suas ideias estéticas e 
plásticas, sintetizando-a, criando no espaço um jogo linear, jogando com a composição das figuras. A sua 
escultura de composição dinâmica em que linhas e planos se articulam para expressar o sentido da sua 
temática simbólica como Adão e Eva e Náufragos (projecto para um túmulo) revela a sua modernidade. 
Vivendo principalmente no estrangeiro, é em Paris que se afirma expondo na Exposição Internacional de 
Artes Decorativas e Indústrias Modernas, em 1925. Com Jogos de Crianças, nove baixos-relevos 
desenhados para um gabinete de trabalho dos Armazéns Bom Marché, é distinguido com a medalha de 
ouro. Recebe uma menção honrosa com as estátuas Pomona e Flora, integradas nos jardins do Pavilhão 
da Cidade de Paris do arquitecto Forestier. Em Portugal, podemos admirar no Bristol Club o relevo A 
Dança e a Música, composição dinâmica assimétrica.  
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Parece-nos muito interessante sublinhar a caracterização que Adriano de Gusmão 

(1943) faz da linguagem do escultor “A linguagem deste escultor, nesta fase da sua 

expressão, prende como música melodiosa. É fina, alisa as asperezas da realidade, 

estiliza os vultos segundo o seu sentimento poético. Porque Canto da Maya faz poesia 

com os seus materiais. Canto da Maya, na verdade, espiritualiza a sua matéria plástica, 

não porque reproduza fielmente modelos – e exactamente por isso – mas sim transmite 

as suas idealizações estéticas.”45  

No retrato, o escultor revela esta sua característica de “sensualité sans grossiereté, 

délicatesse du sentiment, sens mesuré des volumes”46. 

 

A modalidade de retrato teve também expressão na escultura portuguesa em bronze. 

Observaremos, na obra de três escultores, a interpretação do rosto humano, em que as 

diferenças, por vezes subtis na modelação, e o entendimento da matéria e a sua 

expressão valorizadas de modo diferente por cada um. Salvador Barata Feyo, Joaquim 

Correia e Martins Correia trabalharam esta matéria com alguma particularidade para a 

expressão de figuras destacadas da intelectualidade portuguesa, personalidades bem 

conhecidas de todos nós.  

Assente numa pequena superfície, deixando entrever o recorte irregular que define a sua 

forma fluida, o retrato de Menez, em bronze, está colocado para contraste em dois 

paralelepípedos em pedra que constituem o seu suporte, Fig. 34. Barata Feyo retrata a 

pintora como uma jovem mulher, de rosto sério fitando o espectador. Na composição 

deste retrato ressalta a volumetria do cabelo que enquadra o rosto e que num recorte 

fragmentado engloba o corte feito pelo pescoço. A patine verde confere leveza e acentua 

a delicada mas poderosa modelação.  

 

Numa modelação em que planos fragmentados compõem o retrato encontramos uma 

expressão de modernidade, assim como nos cortes que limitam esse mesmo retrato. 

Esse tipo de modelação é particular de Joaquim Correia que soube, ora com vigor, ora 

com suavidade, sintetisar os planos componentes de um rosto marcando cada 

personalidade nas suas particularidades. 

                                                 
45 Autor citado no Catálogo da Exposição, Canto da Maya – escultor, IPCC, 1990, p. 70 
46 Paulo Henriques no artigo “Insularidade de Canto da Maya”, Catálogo referido sobre o escultor, p. 42 
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Além da sua escultura, moderna na síntese de planos, que comtempla o todo, a sua obra 

de medalhística é também um exemplo de uma modelação dinâmica, tirando partido do 

relevo em todas as suas potencialidades, desde a forma que emerge com subtileza até 

grafismos fortes que a acentuam.  

Os retratos de Camões de Joaquim Correia, Fig. 35, e o do Dr. Joaquim Macedo de 

Barros, Fig.36, mostram no primeiro o carácter impetuoso no modelado e no segundo o 

rigor austero da construção dos planos. 

 

Martins Correia, que podemos ver na Fig.37, inovou no retrato utilizando a assimetria 

na composição e nos cortes e a policromia associada ao bronze. 

Sophia de Mello Breyner, Fig. 38, é retratada com o rosto pintado de branco e com uma 

nota de cor vermelha nos olhos calmos e na boca. As cores utilizadas remetem-nos para 

a Grécia antiga, homenageada pela poetisa na sua prosa e poesia, tempo em que as 

esculturas eram pintadas. 

No retrato de Miguel Torga, Fig. 39, seccionado logo acima da testa, sente-se o olhar 

penetrante do escritor. O rosto de Torga, de maxilar forte, nariz e olhos marcados, sem 

ser completo, transmite frontalidade, algo que é duro e agreste como que querendo 

expressar a dureza dos montes e do clima transmontano de onde é natural, assim como a 

dureza da vida. Veja-se um fragmento da sua prosa, de certo modo, autobiográfico. Ao 

mesmo tempo que reconhecia que“ há tantos mundos como criaturas… O meu tinha de 

ser como é, uma torrente de emoções, (…) a correr desde a infância à velhice no chão 

duro de uma realidade”e, ainda este outro de uma pungente descrição:”De coração 

apertado atravessava também o rio a vau, sentado nas molhetas dos bois, entrava nas 

quintas à erva, sujeito a levar um tiro, tiritava de frio nas noites de inverno dormidas 

onde calhava, a roupa encharcada a servir de cobertor, e rilhava uma côdea quando a 

havia, a enganar o estômago”(Miguel Torga, 2000, p.41) 

Neste retrato, apesar da suavidade do modelado, os volumes que constituem a face estão 

fortemente definidos assim como as linhas de encontro dos lábios e dos olhos. A 

assimetria do recorte da máscara acentua a expressividade da figura. 

A máscara em bronze está elevada por um pequeno ferro distanciando-a do seu suporte. 

O suporte é um paralelepípedo em madeira, em que está pintada uma linha amarela na 

horizontal, com o nome do escritor escrito a branco.  
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Muitos dos retratos que Martins Correia produziu são máscaras. Ele corta 

assimetricamente a máscara e o corte define o limite e composição do retrato com os 

elementos da face que decide exaltar. Pinta muitas vezes as máscaras com cores fortes e 

contrastantes. Os seus particulares e expressivos suportes, onde pinta os nomes dos 

retratados, são quase sempre em madeira, quase sempre sólidos como cilindros ou 

paralelepípedos toscos e rugosos, contrastando pela forma sólida e maciça com o bronze 

polido, numa relação de completude dialéctica da obra.  

 

A máscara é também objecto de interpretação de Gil Teixeira Lopes, que se torna, nas 

suas palavras um fragmento…”gosto delas porque o momento da máscara é um 

fragmento. Uma parte…E o todo. Uma parte em que não se mostra tudo é um mistério e 

estimula a curiosidade. Esta parte é por vezes muito mais importante que uma obra 

completa.” 47 

 

António Duarte (1912 -1998) retratou muita gente, figuras públicas de relevo, da nossa 

história ou contemporâneos do próprio escultor. No que respeita à arte de retratar, o 

escultor explica bem a diferença entre a ideia de uma representação mental de 

determinado sujeito e dos seus atributos, de uma figura que já não existe, e de alguém 

que está vivo e cuja presença para o retrato se torna fundamental para a interpretação do 

artista. 

 Como Paulo Simões Nunes assinala no Dicionário de Escultura Portuguesa, é o próprio 

escultor a reconhecer que: “Só nos parece poder ser considerado no total sentido da 

palavra retrato, aquele executado na presença do personagem a representar, sem esta o 

autor rompe um equilíbrio, impossibilitando a transcendência anímica que o retrato 

transporta.” (2005 p.212) 

Utilizou para os seus retratos as matérias clássicas para a escultura, pedra, bronze, 

gesso. O bronze permite uma leitura exacta do que foi modelado, por se tratar de 

fundição que pressupõe molde, e no molde ficarem registadas todas as marcas da mão 

do escultor. 

                                                 
47 Em Estado de Graça, entrevista do Mestre Gil Teixeira Lopes à Revista Artes & Leilões entrevista do 
jornalista Luís de Andrade Peixoto, 28 de Março 2009 http://gilteixeiralopes.blogspot.com/2009/03/em-
estado-de-graça.html (acedido em 8-08-2010) 
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Na pedra o processo difere. Por ser um material rijo, pressupõe ser desbastado. O 

desbaste é feito com instrumentos tradicionais: a maceta, o ponteiro, o escopro ou 

utilizando máquinas de corte. Ou se trata de uma cópia de um modelo ou de uma 

execução directa desse mesmo modelo. Com estas técnicas, o trabalho da pedra, com os 

registos ou não dos instrumentos utilizados, é a mais valia para o escultor, que tira 

partido da dureza, da cor, da possibilidade de vários polimentos e várias texturas. 

António Duarte tinha um gosto particular pelo trabalho em pedra e, mesmo tendo 

conhecimento do uso de novas tecnologias para o desbaste, desprezava essa ideia: 

“Grande respeito e natural aptidão para trabalhar a pedra desde sempre nos orientou 

consciente e deliberadamente a excluir o uso de máquinas acessórias para esculpir; 

sempre desejámos que a escultura em pedra não fosse “violentada” na sua resistência, 

que o uso da máquina descaracteriza, utilizada e serrada como madeira”48  

Com os instrumentos manuais para o desbaste da pedra as suas esculturas e retratos 

eram executados no seu atelier-oficina, com a colaboração de canteiros que eram 

profissionais no talhe da pedra, reservados os pormenores finais para o escultor. Em 

pedra executou muitos retratos explorando a variedade de rochas portuguesas desde os 

calcários passando pelos mármores, granitos, basalto e diorito. 

Por vezes a dureza da pedra sugere uma economia de meios e, nas palavras do escultor, 

“é procura de racionalidade de linguagem plástica”. Racionalidade, porque há uma 

simplificação plástica pensada dos planos e volumes característicos do retratado, 

exaltação das linhas e polimento, particulares das pedras duras. 

É assim que o escultor retrata, Fig. 40, Sophia de Melo Breyner Andresen. 

Altivo e delicado, revelado pela cor insólita e pelo tratamento suave do mármore, este 

retrato de Sophia surge misterioso contrastando com a base irregular de granito rosa. 

Um pescoço esguio e alto sustenta a cabeça em que o cabelo com ligeiro movimento e 

modelação suave emoldura o rosto delicado. 

 A pose da poetisa acentuada pela altura do pescoço é determinada. Neste retrato 

esculpido num mármore azul – negro, os volumes do rosto fundem-se delicadamente 

acentuados pelo tratamento de superfície. Para o tratamento de superfície daquela 

                                                 
48 in Catálogo da Exposição António Duarte. Retratos, na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, 
Março/Abril1983. 
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cabeça António Duarte opta por um amaciado, isto é um polimento que revela a cor da 

pedra sem chegar a ser brilhante.  

Quanto ao retrato da bailarina Ariane Pulver, Fig. 41, em calcário, um lioz da cor da 

pele, as particularidades são os cortes que o escultor utiliza na sua composição. O crânio 

é cortado cerce acima da testa e o corte em redondo abaixo dos ombros destaca-se da 

pequena base que eleva o retrato. Podemos aqui concluir que seccionar, cortar 

deliberadamente, confere um valor plástico acrescido às esculturas e que é um processo 

utilizado pelos escultores para nelas reter o essencial e garantir-lhes com este efeito um 

impacto mais forte. 

No retrato de Ana Haterly, Fig.42, revela-se a modernidade do escultor na composição e 

na suave síntese de volumes do rosto. O corte do pescoço longo liga-se à própria base 

na mesma pedra do retrato.  

Interpretando o poeta Teixeira de Pascoaes, a figura emerge de um bloco de basalto 

escuro. Colocado na vertical, do bloco de basalto sai o rosto do poeta, magro, de fronte 

alta e cabelo revolto, expressivo e marcado. A marca do ponteiro com que foi executado 

este retrato é deixada quer no retrato polido, quer na superfície de onde emerge o 

retrato. Fig. 43. 

Podemos apontar algumas características dos retratos de António Duarte que são: o 

retrato em ronde – bosse, ou volume completo, e o retrato emergente do bloco, sendo o 

próprio bloco suporte na vertical; os suportes frequentemente inclusos no próprio retrato 

sendo da mesma pedra e ainda a importância plástica do desenho dos seus cortes. 

 A representação plástica que faz dos retratados é próxima do natural mas a captação 

das características do rosto e a escolha da pedra, desde a cor à sua dureza e tratamento, 

mostram o outro lado da interpretação anímica que o escultor lhes confere. 

A característica dos seus retratos em pedra é a resolução plástica dos volumes essenciais 

do rosto, exaltados pela sua volumetria, e a opção pela fusão desses mesmos volumes 

resultando em linhas determinadas que acentuam as particularidades de cada um. Utiliza 

o ponteiro ou o ferro de dentes para trabalhar inteiramente um retrato. Intencionalmente 

o registo dessas ferramentas persiste por vezes depois do polimento. Esgota também 

todos os graus de polimento desde o amaciado ao brilhante. Os olhos, de um modo geral 

não vazados, indicam no entanto uma direcção no olhar. Este escultor ligado ao 

transcendental acreditava que com a presença física do retratado se desenvolvia uma 
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relação propícia para a interpretação da pessoa: “quando se trabalha gera-se uma relação 

impressionante, chegando a haver casos de antecipação da realidade. Eu, por exemplo, 

não faço as pessoas mais velhas mas dou uma síntese em que elas são duráveis, 

instantâneas. Fixo-as e condenso-as.”49 

 

Passemos ao Auto-Retrato do escultor Hein Semke, Fig.44, que se pode encaixar na 

definição de busto, destaca-se dos bustos clássicos. Apresentamo-lo considerando-o um 

exemplo de modernidade pela composição arrojada dos vários elementos que o 

formalizam, pelo vigor na plasticidade da forma e pelo tratamento da matéria pedra 

tirando partido de texturas e polimentos. 

 Com o pescoço enrolado num cachecol, que constitui a própria base da escultura, este 

auto-retrato em que o escultor geometriza determinadas partes destaca-se pela 

imaginação do suporte e por grande expressividade formal. Com um rosto tudesco, de 

planos bem definidos, com os olhos que parecem olhar o observador, a fronte em que 

duas rugas perto dos olhos sugerem introspecção, este retrato sério, algo severo, termina 

com um penteado tratando geometricamente os volumes, dando ênfase à parte superior 

da cabeça. O retrato é em pedra polida e o escultor define com rigor as linhas dos olhos, 

da boca, do nariz, da nascença do cabelo, nada está diluído, tudo indica determinação. A 

figura eleva-se de um elemento circular em pedra bujardada, criando um jogo formal 

entre o retrato e o seu suporte. 

Neste retrato forte sentimos a personalidade particular do retratado. Esculpido em talha 

directa no mármore agradou a uns que o consideraram “uma obra séria, fortíssima” (O 

Século, 7 Abr. 1937) e desagradou a outros: “ parece feito à machadada” disse Fernando 

de Pamplona, no Diário da Manhã de17 de Abril de 193750. Revela em nosso entender 

um íntimo relacionamento entre o artista e a matéria com convicções formais 

determinadas, como revela a sua obra de escultura e cerâmica. 

Florbela, Mármore, 1994, Fig. 45. Este retrato de Florbela Espanca, de João Cutileiro, 

não realista, mostra como a linguagem do escultor se aproxima da metáfora e como a 

técnica contribui para outra expressividade. 

                                                 
49 Conversa com o escultor António Duarte publicada em Leonardo, Revista de Filosofia Portuguesa 2. 
1988, p.37. 
50 Dados referidos em Lúcia Almeida Matos, op. cit. p.343. 
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Dois fragmentos em pedra, dois botões de rosa, saem dum decote de onde emerge o 

busto da poetisa. Um pescoço delicado sustenta um rosto oval em mármore rosa 

emoldurado pela cabeleira em mármore escuro, encaixada, e por um chapéu. Os olhos 

embutidos por detrás, característica técnica de João Cutileiro, fixam determinado 

horizonte e são escuros; a boca não pequena, fechada, acentua a expressão daquele rosto 

jovem mas algo dramático. 

A poetisa que veste um casaco, em mármore claro, cujo corte se situa abaixo do peito, 

emerge não desse, mas do outro bloco ligeiramente mais escuro que é a blusa. O registo 

das máquinas define a forma da roupa e a textura dos tecidos e do cabelo, contrastando 

com o polimento do rosto. As flores, adornando o decote, são a metáfora de Florbela, o 

nome da poetisa.   

Bento de Jesus Caraça, 1995, de João Cutileiro, Fig.46. Bento de Jesus Caraça, 

matemático português, figura num memorial em Lisboa. Caraça significa máscara e é 

como uma máscara adossada a uma parede estratificada que o escultor trata este retrato, 

pouco comum, inovador na maneira como é apresentado ao público. Uma farta cabeleira 

com cabelo liso e ondas largas como que suspende um rosto longo em que se destaca o 

olhar; o nariz é direito e as rugas de expressão junto aos olhos e emoldurando o queixo, 

caracterizam este rosto belo. 

As novas tecnologias para o trabalho da pedra, utilizadas e implementadas por João 

Cutileiro, estão patentes neste monumento contentor do retrato.As linhas expressivas 

resultantes do corte de discos definem o cabelo, o mesmo se passando com as rugas do 

rosto que o escultor decidiu polir, realçando a cor clara mas quente deste calcário. 

Uma parede composta de blocos de calcário rosado, sobrepostos horizontalmente, 

apresentando uma superfície polida mas visualmente dinâmica, termina por outros 

blocos em que o escultor deixa as marcas primitivas da extracção da pedra postas na 

vertical e fechando desta maneira o monumento. O retrato está colocado na parte 

superior daquela parede; umas letras altas, gravadas numa das placas, assim como a data 

de nascimento e morte gravadas noutra, indicam os dados inerentes àquela 

personalidade. 
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O Torso na escultura portuguesa  

 

Na escultura portuguesa o fragmento sob a forma de torso está presente no Séc. XX tal 

como é entendido na escultura desde Rodin. Assume contudo uma leitura própria, 

ligada ao contexto geográfico e temporal do país que marcará a nossa própria 

investigação.  

Com o título de “torso”apresentaremos vários exemplos ligados pelos processos ou 

pelas matérias, constataremos que, neste caso particular, os escultores portugueses 

optaram muitas vezes pelas matérias ditas nobres, o bronze, a pedra ou a madeira, sendo 

as diferenças formais que acentuam a diversidade. 

Pertencentes à idade de ouro da escultura portuguesa encontramos exemplos 

interessantes da interpretação do torso revelados como diria Diogo de Macedo num 

“movimento naturalista, lírico e de expressões mais febris” por oposição ao 

“classicismo austero, discreto e estático”. (França, 1991, p. 261) 

Diogo de Macedo viveu em Paris e afirmava que Rodin era o “ídolo da juventude 

escolar” “mau grado a explosão de tantas outras modernidades” (Matos, 2007, p.116) 

Concordamos com Lúcia Almeida Matos quando sugere que é “sobretudo ao nível de 

uma sensibilidade expressionista, traduzida nos gestos, nas expressões e no tratamento 

das superfícies, que Rodin marca a escultura portuguesa” (ibidem, p.118). 

Resultado de um processo de modelação do barro, que por molde em gesso se passa a 

bronze, o torso nesta matéria final apresenta todas as intenções plásticas do escultor em 

relação à forma e ao tratamento de superfície que imprimiu na matéria primeira. 

 

Bronze 

Em Portugal, temos Torso de Mulher, em bronze, de Diogo de Macedo que mostra uma 

outra sensibilidade na escolha do tema “torso” e na pose com indicação de movimento.  



130 

É a torsão que Diogo de Macedo explora mais na sua obra. A torsão torna-se o próprio 

assunto da expressividade plástica deste torso, assim como mais tarde em Baigneuse ou 

Eva sugerindo movimento e dinamismo. 

 De Francisco Franco, outro escultor português, Torso de Mulher mostrado na 

Exposição “5 Independentes” (1923), Fig 47.  

Clara Meneres produziu a partir de 1979 um conjunto de esculturas de pequeno formato 

figurativas, em tiragens que vão dos três aos 250 exemplares. São torsos femininos, 

pequenos bustos reclinados ou sentados, alguns com os membros amputados, outros 

ainda em que se adivinha “frequentemente a alusão ao mito da fertilidade”, fundidos em 

bronze. (J.C.P., 2005,p.394) 

 

Pedra 

Resultante de outro processo para a escultura, o de redução, que se aplica a matérias 

duras como a pedra ou a madeira, temos como exemplo o torso que a seguir 

descrevemos executado manualmente com ferramenta tradicional para o desbaste da 

pedra. 

 Em mármore azul de Sintra, de volumes sintéticos deixando adivinhar o bloco de onde 

provêm, este torso, de António Duarte remete para a simplificação de volumes que 

também podemos observar na escultura primitiva. Sulcos fundos mas rigorosos 

acentuam o encontro das massas constituintes do torso. Polido ao máximo apresenta o 

rigor do tratamento da volumetria e a beleza da cor da pedra. A matéria pedra e 

sobretudo as pedras rijas convidam à simplificação das formas. Neste torso sintético não 

há movimento, é estático, e a verticalidade que observamos aproximam-no da 

verticalidade da escultura cicládica e africana. Torso, 1950, Fig. 48.     

  É importante dizer que António Duarte trabalhava as suas esculturas com ferramentas 

tradicionais: o ponteiro, o escopro e toda a gama de ferros para acabamentos da 

escultura em pedra e que utilizou, na sua obra, muitas rochas portuguesas como os 

calcários, lioz por exemplo, mármores, basaltos, granitos e dioritos. 

 Em pedra também, no Torso III, 1991, Fig. 49, em mármore, António Vidigal, emprega 

os volumes sintetizando-os num jogo mais próximo do abstracto. Utilizando 

intencionalmente a ideia de fragmento, estas esculturas são composições de sólidos 



131 

invocando as partes do corpo reduzido assim a formas simples. A composição destes 

volumes, em que discernimos a utilização de formas redondas e de planos criando 

arestas, exalta a qualidade da escultura como elemento espacial e, como tal, oferece ao 

espectador leituras distintas; as matérias, pedra ou madeira, são polidas e invocam pelo 

seu tratamento sensualidade. Nestes trabalhos não existem registos deixados pelos 

processos e ferramentas utilizados. Todos os volumes, côncavos ou convexos, são 

tratados com superfícies rigorosamente modeladas e polidas em que as linhas resultando 

do encontro dessas superfícies definem o movimento da escultura. As formas, de muito 

depuradas, parecem simples e a sua colocação é um exercício de peso e de equilíbrio. A 

matéria é sempre excelência nestes torsos, servindo o mármore para o jogo do 

claro/escuro, a madeira para exaltação da sensualidade. António Vidigal exalta a 

potencialidade da matéria através da forma e do seu tratamento; a cor será a da própria 

matéria em questão, nunca desempenhando um papel decorativo. 

 

As formas destes torsos são vigorosas ou doces conforme as quer o artista mas todas 

transmitem sensualidade. São torsos expressivos pela sua pose e pela sua 

individualidade, ao contrário dos da escultura clássica que, de representão semelhante, 

visam o corpo perfeito. Nestes torsos de João Cutileiro encontramos o particular, a 

expressão própria de cada um. Com grande liberdade, e podemos dizer que com humor, 

o escultor imprime, com poesia a sensualidade, a timidez, a sexualidade, o erotismo, 

caracterizando estes torsos em pedra, material ancestral mas renovado no seu processo e 

apresentação, em que o grafismo das máquinas é um registo assumido e as cores dos 

mármores portugueses ênfase para a escultura. Figs. 50 e 51. 

Os torsos de João Cutileiro evocam sensualidade e sexualidade. 

 “Embora frequentemente despersonalizados pela ausência da cabeça, tornados inactivos 

pela falta de membros, desnaturados por falhas catastróficas, eles fornecem a João 

Cutileiro um filão rico para a exploração da natureza complexa da sexualidade, da sua 

capacidade para o desejo, para o prazer, para o entusiasmo, e bem assim para a fantasia 

e para o traumatimo. Dada a humanidade apenas parcial destes torsos, as quebras 

abruptas que definem as extremidades das suas formas fomentam, com algo de 

perturbante, a antiga confusão entre corpos humanos vivos e corpos esculpidos – apesar 

de se tratar de uma forma recuperada da estatuária antiga, re-imaginada não em termos 

da sua aparência original, mas a partir da aparência que ela toma quando a intenção se 
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projecta no seu estado efectivamente mutilado. Os fragmentos mutilados da arte grega 

habitam a nossa cultura, mas nunca antes do Séc. XX os artistas – à excepção talvez de 

Miguel Ângelo – se deixaram mover especificamente por estas mutilações. É aqui que o 

humanismo grego e a perfeição anatómica contrastam de modo mais pungente com as 

condições do presente. O organismo, quebrado como que por um acaso aleatório e no 

entanto apegando-se à vida, torna-se num símbolo de humanidade cujo objectivo é, não 

a vida ideal, mas a sobrevivência precária. O tema dos torsos fragmentários de João 

Cutileiro não é a aparência superficial da arte antiga, mas a torção oscilante e sinuosa de 

um corpo mutilado51. 

É interessante este pequeno texto de Cutileiro sobre o seu Torso, de 1959/60, que 

reflecte as preocupações do escultor num início de carreira: 

 “Já quase no fim da minha estadia na Slade deitei mão a este precioso bocado de 

Carrara, recuperado de um bombardeamento e comecei o torso. Partiu-se o braço e 

continuei. Acabei a escola, saí e levei-o para a garagem atelier que consegui arranjar e 

fui lentamente dando-lhe esta forma final. Nunca o consegui vender pelo meu sustento 

do tempo que tinha levado a fazê-lo.” 

Ainda sobre o torso não podemos deixar de fazer uma referência ao nosso próprio 

trabalho. Como escultora temos uma experiência, relatada, que nos deu uma prática e 

um olhar sobre a escultura que não se desliga do trabalho dos restantes, conjunto ao 

qual pertencemos. O torso de mulher Fig. 52, pretende, com a sua pose e ligeiro 

movimento, mostrar a determinação, a sensualidade, a beleza intangível que o 

fragmento abarca. Próximo de uma representação do natural e esculpido em mármore 

remete para os torsos clássicos em que a harmonia das proporções se faz sentir. As 

formas deste torso diluem-se suavemente. Não existem linhas marcantes e nenhum 

registo de ferramenta. O tratamento de superfície é o amaciado que sem ser brilhante 

mostra a beleza da pedra estimulando e afagando os sentidos. Executámos este torso em 

talha directa com máquinas de corte e outras máquinas industriais para acabamentos de 

superfície. Fizemos questão de sermos nós próprios a acabar a escultura, princípio que 

sempre usámos e mantemos até hoje, imprimindo assim à pedra o grau de polimento 

desejado. O mármore branco do torso é uma nota afirmativa da pureza, da claridade das 

luzes do sul, da brancura das casas alentejanas. Um fragmento que seduz tal como a 

                                                 
51 Hellmut Wohl, “Introdução à Escultura de João Cutileiro”, João Cutileiro: Exposição Antológica, 
F.C.G., Lisboa 1990 (as páginas não estão numeradas). 
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mulher na sua totalidade. Seduz pela maternidade, pela ternura, pelos gestos ávidos e 

sempre prenhes de saber e de afectos multiformes. Outros torsos na mesma matéria, 

mármore de várias cores, mostrados em exposições, deram-nos a possibilidade de criar 

novas ligações aos mundos das mulheres, mundos diferentes, vividos diferentemente na 

luz, na cor, na densidade das relações humanas, deixando no ar características opostas e 

paradoxais de sentimentos.    

 

Sobre a identidade portuguesa 

 

O modernismo tem mais expressão na pintura do que na escultura portuguesa, 

considerando que a escultura continuou até muito tarde, até aos anos 50, os modelos 

clássicos e naturalistas para a representação, por exemplo, do corpo humano e só poucos 

ousaram experimentar outros processos e formalidades para o objecto escultórico. 

Sobre a identidade portuguesa, veremos que cada escultor a entende de maneira 

diferente, mas a diversidade e o ecletismo, sobretudo a partir dos modernos, marcará a 

escultura portuguesa até à contemporaneidade.  

Rui Mário Gonçalves, no texto de apresentação da Exposição “O que há de português 

na Arte Moderna Portuguesa”, mostra que “a arte moderna portuguesa se caracteriza por 

ser subtil e lírica…sincera, genuína e honesta, entrecruzando-se nela propostas oriundas 

de todas as partes do mundo”mas também que “a arte moderna verdadeira deve ser 

desnacionalizada ao máximo”. (1998, p.42)  

“Em qualquer circunstância, o português não se satisfaz em ser apenas português, como 

pensava Fernando Pessoa. 

O português moderno pode paradoxalmente ultrapassar, com a sua criatividade, a sua 

precária situação na Europa e no mundo. O mesmo Pessoa, como sublinhou Eduardo 

Lourenço, caracterizava, através da ironia de Álvaro de Campos, o seu “patriotismo”: 

Que quer Orpheu? Criar uma arte cosmopolita no tempo e no espaço. A nossa época é 

aquela em que todos os países, mais materialmente do que nunca e pela primeira vez 

intelectualmente, existem todos em cada um, em que a Ásia, a América, a África, ou a 

Oceânia são Europa e existem todas na Europa… Assim a arte moderna verdadeira deve 
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ser desnacionalizada ao máximo – acumular nela todas as partes do mundo” (ibidem, 

1998, pp. 40-42). 

 

O escultor Arlindo Rocha apresenta no panorama da escultura portuguesa dos anos 50 

opções plásticas de carácter abstracto. As suas esculturas em bronze de volumes 

côncavos e convexos seccionados, jogando formalmente com os vazios, como em 

Abstracção I (1949), rompem com a dependência face aos códigos estéticos e aos 

valores plásticos até então prevalecentes. Veremos que a simplificação e a síntese, na 

pintura e na escultura deste período, constituem um paralelo e que se aplicam ao corpo 

humano ou a outras formas até à abstracção. As pinturas de Almada Negreiros, de 

Amadeo Souza – Cardoso, bem como a escultura de Jorge Vieira e José Rodrigues, 

apresentam já essa preocupação estética e plástica. Outros valores para a escultura, 

como a modelação do espaço através da forma linear em vez de massas compactas que 

o condicionam, o movimento e o equilíbrio por oposição à estática reforçada pela 

densidade da matéria, fazem-se sentir. Manifestando-se porventura com alguma 

subtileza, a simplificação e a síntese constituirão os traços mais fortes do modernismo 

português. 

Se alguns, como Arlindo Rocha, pretenderam quebrar fronteiras com a sua escultura 

abstracta, outros escultores encontraram para o seu trabalho ideias e marcas da 

portugalidade, quer intencionalmente como veremos nas ideias e esculturas de Martins 

Correia e António Duarte por exemplo, quer porque os processos e o imaginário têm 

raízes populares mas, transpostos para a escultura, a tornam erudita como por exemplo 

nas obras de Jorge Vieira e Manuel Rosa, de décadas diferentes e utilizando a terracota 

para diferentes modos do fazer.  

 

A Alternativa Zero – uma expressão significativa da vanguarda portuguesa 

 

A Alternativa Zero nasce da vontade de Ernesto de Sousa de apresentar uma visão da 

arte portuguesa dos anos 60 e 70. Realizada pela Secretaria de Estado da Cultura, tendo 

Eduardo Prado Coelho como director-geral da Acção-Cultural, decorreu entre 28 de 

Fevereiro e 31 de Março de 1977 num antigo pavilhão da Exposição do Mundo 
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Português, a Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, à beira do Tejo, nesse 

momento dirigida por João Vieira.. 

Foi em 1977, o 25 de Abril tinha só acontecido há três anos e o espírito português, ao 

contrário do costume, estava por assim dizer em alta.  

Deste modo cremos que a noção de liberdade foi extensiva aos artistas e a vontade de 

fazer coisas diferentes, provocadoras também, envolvendo o corpo, marcou esse período 

dando lugar à apresentação de obras menos comuns. 

“…um lugar raro no momento político português: porque levanta as interrogações atrás 

apontadas, porque reanima uma actividade cultural em perigosa recessão, porque 

desperta a controvérsia e estimula um ver crítico, porque aponta às forças 

governamentais o espectáculo da criatividade…os problemas da criatividade não têm 

importância menor na transformação das consciências, na definição de um projecto 

social, na realização do homem português.” (Sousa, 1977, p. 49)  

O Zero simbolizava um começo, directamente inspirado na última obra pública de 

Almada, o mural Começar (1969, Fundação Calouste Gulbenkian), e tinha por objectivo 

combater o isolamento dos artistas e dos críticos portugueses numa outra perspectiva 

longe de interesses económicos dando lugar à “obra de arte aberta”. A diversidade de 

expressões artísticas fomentou a reflexão e a crítica e, como já se disse, a apresentação e 

representação do corpo de maneiras inusitadas para a época. Exemplos disso são a 

fotografia do próprio corpo que resulta fragmento com a intervenção da pintura (Pintura 

habitada de Helena Almeida, 1976), um torso feminino em relva, Mulher-Terra-Viva, 

da escultora Clara Menéres, o Poema d’entro de Ana Haterly, uma obra de carácter 

poético e visual. Citamos apenas alguns dos 50 participantes na Exposição que revelou 

ainda que os artistas portugueses não estavam assim tão longe dos panoramas artísticos 

pelo menos da Europa. 

Podemos dizer que os médiums para a arte estavam a mudar. Aparecem a fotografia, a 

fotocópia, a instalação como “Floresta para os teus sonhos” de Alberto Carneiro, e as 

matérias como a relva para uma escultura questionando a efemeridade da obra: “Por 

exemplo, pode ser que para a Clara Meneres a sua “Mulher-Terra-Viva” seja um belo 
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objecto escultórico (o sentido das formas, a mão e o seu erotismo disciplinado); é para 

mim, essencialmente um claro e renovado projecto…” (Rocha de Sousa, 1977)52  

 

Segundo Ernesto de Sousa, paralelamente desenvolveram-se acções como performances 

do CAPC, do Grupo Cores e do Living Theatre dirigido por Julian Beck. Realizaram-se 

conferências. Uma delas, “O culto da vanguarda…or the importance of being Ernest”, 

foi proferida por André Gomes. Houve experimentações de música electrónica. 

Resultou assim, numa iniciativa global de mostra de diferentes expressões artísticas em 

que a crítica teve lugar, sendo segundo Ernesto de Sousa “a tentativa consciente de 

criação de uma situação simultaneamente estética e didáctica.” (1977, p. 53)  

 

Ernesto de Sousa quis com esta iniciativa mostrar que a arte portuguesa singrava por 

novos caminhos. “Foi de facto depois daquelas exposições que recomecei a sair do 

ghetto português, a única maneira de conhecer e amar o país Portugal. Pude então 

estudar com rigor a evolução das vanguardas, ou melhor a vanguarda; porque há só 

uma”.”Alternativa Zero: uma criação consciente de situações” (ibidem, p.51). 

O seu desejo de mostrar as novas linguagens para a arte foi também um desejo político 

de querer acreditar num futuro mais justo para os portugueses, levando a arte a existir 

para todos e não somente para uma elite. 

Fazendo uma leitura retrospectiva, foi sem dúvida um momento importante. Foi o 

culminar de um período, o das vanguardas, o das performances (que entre nós se 

prolongaram até aos anos 70), da noção de projecto, da abertura à crítica, (que foi 

impiedosa), do registo, (registo de visitantes, das escolas, de um público mais popular e 

mais erudito). Em todos os sentidos a Alternativa Zero foi polémica e ainda bem porque 

produziu frutos que foram: a questão da nossa identidade artística; a utilização de outros 

médiums para a arte como a instalação, fotografia e o vídeo; a noção de projecto e 

conceito. 

No dealbar do Sec.XXI continuamos com a reflexão sobre a produção da arte que se 

fazia em Portugal no século passado, alvo de diferentes expressões plásticas, eclécticas 

podemos dizer, que envolviam já esses novos médiums. 

                                                 
52 Citado por Ernesto de Sousa, em Colóquio Artes, 1977, p. 52. 
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Pode, afirmar-se, sem receio, que a Alternativa Zero foi sim um começo no sentido de 

ser arrojada, corajosa e participante. 

Alguns autores consideram que Ernesto de Sousa recorria às linguagens e tecnologias 

mais avançadas, transferindo a sua utopia de uma arte interventiva e transformadora 

para um campo de intervenção directo sobre o espaço e o mundo contemporâneo.  

Passou a haver uma mudança na sensibilidade e na identidade da arte. Christopher Reed 

aborda esta questão chamando a atenção para a variedade de conceitos que se geraram. 

“Em vez de pretender uma originalidade autoritária, o pós - modernismo concentra-se 

no sentido das imagens e símbolos (‘significadores’) que substituem ou perdem o seu 

significado quando postos num diferente contexto (‘apropriação’) revelando 

(‘desconstrução’) o significado do processo para o qual foi construído.” (1995, p. 272). 

Teremos arte mais próxima da componente abstracta mas construída, apropriada da 

pintura ou de outros referentes como o cinema ou a literatura. No caso português, 

podemos diferenciar os artistas que continuam a trabalhar o corpo e a sua representação 

e os que se afastam da representação, inserindo o próprio corpo como interveniente no 

processo, ou o do observador convidado a interagir com a obra.  

Como os processos, que incluem os tradicionais, são utilizados por todos os artistas 

porque na escultura não se despreza o conhecimento técnico antigo, as obras 

apresentadas abrangem então vários períodos artísticos e o pensamento escultórico dos 

autores determina a formalidade. É difícil e por vezes pouco preciso dar títulos ou 

catalogar a obra de cada escultor. Se uns se assumem como conceptuais, e outros não 

mencionam esse propósito, é bom saber que desde Duchamp a ideia de conceito está 

subjacente a qualquer obra. Por outro lado a mistura de técnicas cada vez mais comum 

na escultura contemporânea dificulta a sua catalogação. Deste modo analisaremos obras, 

de algum modo similares pelos processos e técnicas, mas apontando o pensamento e as 

ideias de cada autor e os comentários de críticos, filósofos ou mesmo de outros artistas 

que contribuam para a nossa releitura.   
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Capítulo V - Mapeamento das obras e dos escultores segundo 
os processos e materiais 
 

Torna-se necessário explicitar que ligaremos as obras pela proximidade dos processos e 

matérias. Consideraremos a obra fragmentária de alguns escultores, onde o fragmento é 

simultaneamente processo de trabalho e um componente intrínseco da obra nas suas 

diversas formalidades. E consideraremos o fragmento, no percurso escultórico de outros 

artistas, onde o fragmento está presente pontualmente, embora com presença marcante, 

devendo por isso merecer a nossa atenção.  

A aproximação aos escultores e particularmente às suas obras mostra que, para além dos 

processos tradicionais para a escultura, surgem outros, que são resultado de novas 

experimentações com a mistura de técnicas, tecnologias e uso de materiais que 

traduzem mudanças significativas nos paradigmas artísticos e estéticos do Séc. XX.  

O pensamento escultórico passa a determinar a obra, e o processo com a envolvência do 

autor a materializá-la. As referências, as demarcações, as apropriações, serão conceitos 

utilizados nas obras contemporâneas. Os processos tradicionais já descritos e outros, 

ligados às novas técnicas e tecnologias, determinam a obra, e o fragmento aparece, 

isolado como um todo ou como parte (integrado) na concretização da obra.  

O cinema, o vídeo e a utilização digital são referentes ou complementares para 

contextualizar a obra. O espaço, onde a obra é exposta, é estudado e muitas vezes 

modificado para a apresentar. A noção de site specific herdada dos americanos 

minimalistas passa a orientar muito do trabalho conceptual.  

Se nalguns processos o fazer permanece ligado ao modelar, esculpir, fundir, técnicas 

ancestrais e marcantes de determinados períodos, outras técnicas como construir, serrar, 

soldar determinarão outras atitudes e outras resoluções para a escultura. Outras palavras 

e gestos como o recortar, o sobrepor, o equilibrar, o combinar, o deslocar, o perfurar, 

passam a ser a linguagem da nova escultura. Da mesma maneira que encher, esvaziar, 

cozer, tricotar, bordar determinam práticas e conceitos para a concretização da escultura 

contemporânea. Já falámos, a propósito do trabalho de escultores estrangeiros, senão do 

abandono ou da menor utilização das matérias ditas nobres para a escultura, da sua 

substituição por outras matérias que conhecíamos mas não eram utilizadas em escultura 

e do uso de materiais simples e objectos do nosso quotidiano na escultura 
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contemporânea no decurso do Séc. XX. O mesmo se passa com os escultores 

portugueses que seleccionámos que, a par de uma escultura fragmentária ou 

fragmentada, exploram e usam as matérias naturais como terra, canas, palha, matérias 

novas como os plásticos ou materiais como o contraplacado e o pano, ou recorrem 

também a objectos de uso quotidiano como são as lâmpadas, as panelas, restos de 

mobiliário, peças de vestuário.  

Consideramos que as obras que escolhemos, recorrendo a esta diversidade de materiais 

e processos, se aproximam muito mais dos quotidianos, das diferentes geografias locais 

rurais e urbanas, dos diferentes estilos de vida multiculturais, étnicos e de género, de 

toda a condição humana, frágil, vulnerável mas irreverente, dos dias de hoje.  

 

Processos e técnicas tradicionais. Matérias nobres e novas matérias. 

 

No que respeita ao tratamento da matéria já Rodin usava todas as possibilidades das 

matérias em que trabalhava, que eram as convencionais na escultura, ou seja o mármore, 

o bronze e o gesso, sendo que as texturas resultantes dos processos utilizados para a 

execução das esculturas eram deixadas intencionalmente pelo escultor constituindo um 

valor plástico acrescido. Rodin trouxe para a escultura, como grande inovação, a 

plasticidade e a vibração que se reconhece no seu modelado. Esse modelado vibrante e 

opaco está patente nos seus bronzes que, melhor que os seus mármores, transmitem toda 

a energia e liberdade na interpretação do natural, sendo o humano o objecto dessas 

reflexões. 

Até ao Séc. XIX, os escultores só utilizaram as técnicas conhecidas para a execução das 

esculturas, isto é: modelação, passagem a gesso, talha em pedra ou em madeira, directa 

ou por passagem de pontos, fundição em bronze. Na pedra, devido à sua dureza, só se 

imprimia a marca do escultor através da ferramenta e jogando com o polimento e com 

as texturas das superfícies.  

 

Na história da escultura, os processos para a conseguir, são sempre processos técnicos, 

pondo de parte a utilização do Ready-made pelos Dada, e abrindo uma excepção para o 

o fragmento, primeiro surgido como achado arqueológico, como o Pé da Vénus de 

Medici, depois assumido como escultura na obra plástica de Rodin e, finalmente, 
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aparecendo também como resultado de experimentações nos diferentes campos da 

escultura do Séc. XX.  

 

Modelação 

 

Terracota  

 
Como sabemos a modelação consiste na técnica de manipular, juntando ou tirando 

matéria, a matérias moles como o barro e a cera, no intuito de executar o modelo 

pretendido. Para o trabalho com o barro são necessárias estruturas prévias geralmente 

em metal que sustenham a escultura53. Este processo serve para a execução da escultura 

em barro, segurando a matéria e possibilitando a tiragem de moldes. 

Sobre as potencialidades expressivas da matéria barro, atente-se nas palavras de um dos 

escultores portugueses, com grande experiência no seu uso, José Rodrigues. “O que eu 

mais gosto de trabalhar é o barro…porque mais livre e mais pessoal”… “É no barro que 

está tudo. Ele sai mesmo das mãos do artista, são elas que o moldam, é a expressão da 

sua vontade, da sua inteligência, do seu sentir, da sua raiva, até porque as mãos são uma 

das mais importantes escápulas da sensibilidade” (Abreu, 2004, p.31).   

Para falar do barro, da sua modelação e apresentação em escultura como matéria final a 

que se dá o nome de terracota, temos que mencionar Canto da Maya, modelador por 

excelência do barro na primeira metade do Sec.XX.  

Canto da Maya investiu na espessura mole do barro, que utilizava cru ou cozido, em 

pequenas ou grandes esculturas, sendo a plasticidade dos materiais o meio de 

concretização de todo um imaginário iniciático em torno da vida, da morte e do amor.  

                                                 
53 Para a terracota que é o nome dado ao barro cozido, as esculturas não podem ter estruturas internas. 
Para cozer uma escultura em barro ela tem de ser parcialmente vazada no seu interior para não rebentar na 
cozedura. Para dar cor à escultura em barro, utiliza-se o engobe que consiste na diluição do barro da 
modelação criando uma pasta, a que se associam óxidos metálicos para dar a cor com que se pinta a 
escultura. Os óxidos de ferro dão ao engobe as tonalidades de amarelo com que aparece, por exemplo, 
naquele sol com braços e pernas, de Jorge Vieira, uma esfera com cara de gente abrindo os braços para o 
mundo.  
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As suas esculturas, mais que os seus retratos, têm composição dinâmica com curvas 

sinuosas onde o perfil é utilizado com frequência. Para sublinhar a grande carga 

expressiva conseguida pelo escultor Canto da Maya com a terracota, Paulo Henriques 

ressalta a “materialidade da sua obra, suavemente modelada e polícroma, e a sua 

formulação plástica, numa descrição sensual dos corpos e citação arcaizante dos cabelos 

e panejamentos” e reconhece nele “exemplo maior da nossa produção artística da 

primeira metade do Séc.XX” (1990, p. 41).  

É na escultura do imaginário mítico dos corpos das pessoas e dos animais que o 

fragmento tem lugar na obra de Jorge Vieira. Não existe como propósito, mas aparece 

como consequência de uma ideia. O desenho automático, método utilizado pelos 

surrealistas interessava-lhe na medida em que despoletava de modo consciente outras 

realidades. “A minha formação foi sobretudo o surrealismo, porque é uma ética. É um 

apoio, uma base, uma logística interessante, que é crível. O surrealismo são os nossos 

interiores, as coisas que temos ocultas e aparecem, e isso interessa-me, esse fenómeno”. 

(Ana Sousa Dias, 1999, p. 36)  

Jorge Vieira modelou o fragmento do corpo humano ligado ao mundo onírico, 

mantendo as características da nossa cultura mediterrânica, com o sol forte que lhe é 

próprio e é sempre temática na sua obra, com a matéria barro ligada ao imaginário 

popular dos nossos barristas, imprimindo-lhe a sua marca pessoal de liberdade e ironia. 

Fig.53. 

O fragmento humano nesta obra está patente na temática, ligado a vários processos e 

simultaneamente a diversas técnicas para a escultura. 

A utilização do fragmento humano afasta-se de uma composição realista no sentido do 

resultado. Se o escultor modela uma perna ou cabeça semelhante às que identificamos 

como humanas, é para depois as integrar noutra escultura, quer com outras formas que 

podem ser humanas ou remeter para tal, quer com formas de membros ou corpos de 

animais, criando novos seres com outros sentidos, outras significações, sujeitas à 

interpretação de cada um. As esculturas de Jorge Vieira não têm título à excepção do 

Homem-Sol, Parque das Nações, Lisboa, (1998).  

Uma cabeça apoia-se numa perna com pé que funcionam como suporte. Não existe 

torso, a escultura em terracota está pintada com um engobe cor ocre, Sem título (1971), 

Fig.54. 
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 Ainda em terracota um ser, com tentáculos, três, que se elevam, contendo no meio uma 

cabeça com olhos salientes, está pintado de amarelo e os tentáculos têm riscas brancas; 

uma pequena espiral está pintada no pescoço. Parece um ser das águas meio mulher, 

meio cefalópode, Sem título (1952), Fig.55.  

Sem Título, terracota com engobes, (1971). O vermelho escuro, da cabeça que espanta, 

com a boca aberta como um grito, boca de onde sai outra cara gritando também. Fig. 56. 

No mundo de Jorge Vieira, a que também pertencem esculturas em ferro, outro 

processo, outra tecnologia, o fragmento é antropológico, evocando o bisonte ibérico, os 

touros de Altamira, associado a alguma humanidade porque o touro construído com 

placas de ferro apresenta nariz humano, boca e olhos54. 

 

As feministas do início dos anos 90 clarificaram como o corpo feminino poderia ser 

central para as problemáticas de cariz social, político e cultural. Na escultura de Noémia 

Cruz podemos encontrar o uso do corpo, particularmente na sua genitalidade, como 

fragmento central para denunciar e advertir para as problemáticas de cariz social e 

político. Como refere Fernando António Batista Pereira em catálogo “Uma das 

estratégias utilizadas por Noémia é a fragmentação de corpo que denuncia a mutilação 

do próprio desejo”. (Exposição na Galeria Municipal de Montemor-o-Novo, Outubro 

1996).  

Nos anos setenta e oitenta a obra pintada, ou esculpida, das artistas portuguesas passou 

a ter outras preocupações de carácter por vezes mais intimista, focando temas inusitados 

e relativos à condição feminina. Procuraram assim constituir uma reflexão, através da 

arte, para a questão do corpo e para a libertação do mesmo, dos seus tabus, de uma 

conduta imposta.   O corpo como objecto de desejo é uma imagem mediática do Séc. 

XX. De forma provocatória mostra os órgãos sexuais roçando um erotismo poético e 

doce. São esculturas que remetem para o desejo que os corpos suscitam. Feminino e 

masculino encontram-se na proibição ou na exaltação dos sexos, (com)sentidos, ora de 

convergência ora de repulsa. Afinal a escultora estabelece uma crítica irónica aos papéis 

                                                 
54 No Metropolitano de Lisboa, Estação Saldanha, desta vez em pedra, material mais raro na obra deste 
escultor, podemos ver um conjunto de relevos em mármore rosa, caras e mãos, que quase se tocam e o 
sol, divertido, com raios como cabelos, observando tudo. 
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tradicionais em que o prazer do sexo e da vida se contrapõem com medos e 

preocupações no universo feminino. 

Uma estrutura em ferro, pintada, com a forma de uma cabeça feminina, conte um phalo 

em terracota. É um fetiche, mas remete para a proibição do desejo latente imposta por 

uma sociedade de tradição religiosa que se esforçava por anular a ideia de sexo ligada 

ao prazer. Fig. 57. 

Com provocação Noémia Cruz joga com a similitude formal entre os órgãos das flores e 

os órgãos sexuais humanos.Com fragmentos de corpos, meio torsos, meio flores, umas 

pernas como caules continuam num torso que se abre como corola; do centro da corola 

emerge um apêndice como o dos jarros mas que também pode ser um pénis, F. 58. 

Noémia secciona o corpo, exibindo as partes consideradas mais excitantes, os seios, as 

nádegas, e coloca-lhes dentro o objecto desejado do sexo oposto. Os fragmentos de 

corpos em terracota são pintados com engobes que acentuam o que é interior ou 

exterior, sendo o exterior dos corpos da cor da argila, vermelho, e o interior geralmente 

branco. Fig.59. 

 Com ironia, tal como nuns bibelots, estas esculturas oferecem-se à manipulação do 

espectador sugerindo os rituais do sexo. Esta ideia de manipulação está presente nas 

suas esculturas, quer porque, inerente à ideia de sexo, está implícito o contacto físico, 

quer porque as formas que habitam os fragmentos simples, como bolas, lembram um 

jogo. Sendo mulher de Jorge Vieira, Noémia Cruz soube sempre demarcar-se do 

trabalho do escultor apesar de utilizar a mesma matéria e os mesmos processos.  

 

A forma, a matéria, a cor e outros elementos adjacentes que remetem para ligações 

perturbam nestas outras cinco esculturas, pelo que têm de humano. Em terracota pintada 

de branco algumas partes são recipientes, tipo taça, recebendo a água do céu onde tudo 

se espelha, por contraste com outras partes, deixadas da cor do barro, que se afunilam 

para reter o líquido conduzido por uma mangueira até outro elemento. Fig.60 

 Desta vez o contentor é de ferro, rígido e frio, elemento austero na forma, matéria e cor 

contrastando com o comunicante. 

 Estas esculturas de Virgínia Fróis, executadas para a Casa da Cerca e expostas nas 

janelas abertas para o Tejo, têm o nome de Espelhos,  
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A organicidade das formas lembra o humano, bocados de corpos; as cores, branca e 

vermelha, da terracota lembram também a cor da pele. A água conduzida, sugere-nos 

comunicação. A comunicação através de formas que nos são familiares, por vezes 

identificáveis com o título, é matéria de reflexão para Virgínia Fróis; Casa do leite é 

composta de uma base constituída por troncos de árvores encimada por um elemento 

branco que lembra uma mama com uma pequena extensão, é em terracota, buxo e cera.  

As suas formas fragmentadas figuram uma temática simbólica, por vezes ligada ao 

feminino e à maternidade, à ligação da mulher aos elementos ancestrais da 

sobrevivência, ao espaço da casa. Assim parecendo uma saia de mulher, ampla como 

uma casa, abrigando, aquecendo, encimada por um pequeno torso que existe na peça 

como uma tampa, esta escultura tem o título de Saia, 2000, Fig. 61. 

 Ao mencionar a cal com que Virgínia Fróis pinta as suas terracotas, lembro a 

identidade em que cabem as matérias e os materiais usados no país e característicos de 

determinadas regiões. A cal, matéria particular do sul, além da cor e textura que confere 

calor humano, está associada sem dúvida à limpeza das casas e aos rituais de 

manutenção dos espaços, geralmente em regiões quentes e sóbrias. Rituais ligados à 

terra, à água e a outros elementos naturais que discernimos nas suas formas de ninho, de 

casa, de taça, de fonte, numa linguagem moldada, orgânica, onde os côncavos e 

convexos, interiores e exteriores são explorados em materiais naturais como o barro, a 

madeira ou a cera. Neste processo do fazer, a modelação é, para a escultora, 

fundamental, imprimindo neste caso a sua marca pessoal. Com as mãos molda, estica, 

alonga, corta o barro, torna a uni-lo e a combiná-lo, criando cheios e vazios, trabalhando 

fragmentos que funcionam per si ou pertencem a um todo. Diremos que toda a sua 

plasticidade converge numa visão feminista da vida, da relação humana em que 

sobressai a valorização dos mundos femininos feitos de parcelas, de fragmentos 

heterogéneos que, ora se justapõem, ora se combinam, transformando os estereótipos 

em matéria de exaltação de virtudes e sentimentos das mulheres.   

 

Em terracota, juntando o simbolismo clássico e plástico da escultura com objectos 

utilitários do quotidiano o Sem título, 1998, Fig. 62, mistos corpos e talhas, de Manuel 

Rosa, mostram como o fragmento une formalmente e conceptualmente o humano ao 

objecto. Manuel Rosa liga o seu trabalho de escultor modelando ao método ancestral da 

modelação do barro no torno, articulando-se com o trabalho do mestre oleiro 
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tradicional. Podemos referir ainda que neste processo é patente a evocação de uma 

memória arqueológica associando a figura humana ao objecto e também à morte.  

Para a obtenção destas esculturas une a modelação de parte de um torso de homem, a 

uma base que é modelada no torno, cuja forma é comum ao corpo das grandes talhas 

tradicionais alentejanas. Apesar das esculturas apresentarem três entradas, 

correspondentes aos cortes no pescoço e nos braços, a sua grande dimensão dificulta o 

acesso ao seu interior. Não conseguimos espreitar para dentro daquele corpo que 

supomos vazio.   

Podemos ver esta escultura como a metáfora do corpo como invólucro, tal como a talha 

de azeite ou de vinho ou mesmo de cereais. Invólucro que é contentor. Na cultura 

japonesa a urna consistia num grande pote em cerâmica onde o corpo é alojado de 

cócoras. O processo concretiza uma ligação de manufacturas de dois diferentes saberes, 

a cultura erudita, do escultor, e a cultura popular, do oleiro. Remete-nos também para a 

técnica antiga da roda que permite fazer formas semelhantes, para a dimensão do 

humano como medida das coisas e para a simbiose entre o humano e os objectos de seu 

uso e consumo, que a actualidade articula social e tecnologicamente. A metáfora do 

contentor na sua ligação com o (s) conteúdo (s) é uma reflexão sobre a forma e 

conteúdo da vida, seus vazios, suas imperfeições, seus enlaces. Uma reflexão sobre a 

vida e sobre a morte.  

 

Fundição 

 

Bronze 

 
A escultura em bronze é resultado de um processo de fundição. Através de moldes em 

gesso sacados ao barro e preparados para o processo de fundir, é vertido o bronze que 

depois de arrefecido pode ser posteriormente trabalhado na sua superfície. Polido, 

pintado ou com patine, o bronze reproduz de um modo geral a marca da modelação do 

escultor. 

Os bronzes de Martins Correia são pintados com cores fortes, os ocres, vermelhos, 

azuis, verdes, pretos, brancos, permanecendo os dourados do bronze das partes da 

escultura que não pinta. O escultor está muito ligado ao exercício do fazer, do seu 
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mister: “O bronze passa por aquilo que a fazer não tem outras mãos. O barro é feito por 

nós. O bronze é a coisa mais próxima da fazedura das coisas da iniciação. E também há 

a vocação da própria pessoa. Há pessoas que têm mais gosto pelo contorno do bronze e 

outras pela pedra, ou pela cor que cada um deles tem. Estas duas coisas definem o 

material. Mas eu também tenho coisas em pedra que me deram muito ensejo em fazer.” 

(Correia, 2003, p. 6).  

 Os fragmentos das figuras, sintéticas na definição das linhas e volumes, mantêm pela 

cor a tradição da escultura antiga e medieval que era pintada, tendo como suporte a 

madeira, o metal ou a pedra. Na composição destas esculturas podemos isolar com igual 

importância, a linha, o volume, a cor. Resultando do desenho, a importância da linha 

sente-se em todos os trabalhos, figurando em positivo ou negativo, sulcada no barro ou 

no azulejo e muitas vezes pintada.  

A temática está ligada à ideia de identidade figurando pessoas do povo, de um Portugal 

rural e simultaneamente burguês. Oriundo da Golegã, Ribatejo, o escultor conduz-nos 

na sua escultura, nos seus fragmentos, ao seu sentimento de que “a arte do Séc. XX será 

(…) idealista e poética ao mesmo tempo que popular” e “ (…) nenhuma coisa pode ser 

nacional, se não é popular”. (Correia, 2003, p.7) 

Recordemos Portugal nos anos 40 e 50, em que Martins Correia executou estátuas de 

figuras públicas para o regime, como Garcia de Orta, Coimbra, D. Pedro V (Faculdade 

de Letras, Lisboa) entre outras, que apesar de estátua, no sentido da palavra como a 

conhecemos, revelam já uma síntese formal particular e um jogo de composição entre a 

escultura e o seu suporte. 

 Na escultura Cavalo branco podemos notar uma composição de fragmentos numa 

matéria nobre policromada que diríamos com fragmentos de cor. Uma cabeça de cavalo, 

em bronze, pintada de branco, suporta um torso esguio de mulher, na horizontal, em 

bronze dourado, com túnica azul e com escudo; a posição da cabeça do cavalo esticada 

para a frente e o corpo da amazona, estilizado e assim colocado, sugerem uma ideia de 

velocidade. O suporte é em madeira, uma secção de tronco de árvore, de diâmetro mais 

pequeno que a escultura e tem o título escrito a branco O cavalo branco, s/data, Fig.63. 

A escultura O Homem, a Mulher e o Cavalo – composição monumental, é um grande 

relevo em que fragmentos de corpos, de homem e de mulher, pintados de branco e 

vestidos de azul e vermelho, convivem com partes de cavalos. Um escudo com cruz 



147 

pintada a azul está no topo da composição. Poderá ser uma invocação de um Portugal, 

ligado à cristandade com os monges guerreiros e ligado ao trabalho. O cavalo remete-

nos para os cavaleiros medievais, para um transporte habitual nos meios rurais, mas 

também para os campinos que montados em cavalos juntam os touros nas planícies 

ribatejanas, sugerindo as raízes do escultor e a sua terra natal. A composição é rematada 

com um novo fragmento de ligação, uma máscara quadrangular e branca, que aparece 

isolada frontalmente simulando uma imagem especular que nos remeterá para 

sucessivas e sobrepostas etapas históricas da portugalidade e sucedâneas camadas 

sociais. Fig.64. 

Martins Correia consegue uma identidade própria e nacional com os seus trabalhos 

polícromos, revelando modernidade no desenho com a linha, mancha e cor na 

composição e modelação da escultura, em que inclui o fragmento, ligados a uma 

temática pessoal de representação de um povo. 

O amor à terra, às pessoas do trabalho e aos animais que a habitam está expresso nos 

seus trabalhos em que a composição inclui o indivíduo ou grupos, caracterizados com 

os lenços, ou chapéus, ou boinas usados pelas pessoas e indicativos da sua classe social 

e do seu trabalho. Representa também os animais do Ribatejo, o touro e o cavalo. 

Martins Correia utiliza na sua escultura as cores que o país lhe dá: o azul fortíssimo do 

céu português, o amarelo do sol visível nos seus bronzes polidos, e o vermelho, verde e 

preto presentes na natureza, nos animais, na campina ribatejana.  

 

O fragmento humano está presente quer nas figuras aladas, na escultura de José 

Rodigues, quer nos torsos de Cristo e de outras figuras da iconografia pagã e cristã. 

Os fragmentos começam por existir no desenho do escultor definidos pela linha e pela 

mancha que, diluída, caracteriza a anatomia e confere o carácter anímico pretendido às 

figuras. Os suportes são vários e vão desde o papel à tela e à madeira e os fragmentos de 

corpos pintados anunciam no plano a tridimensionalidade. Fig.65. 

O barro será a matéria primeira das suas esculturas, permanecendo como tal, ou 

passadas a bronze mantendo assim as definições da modelação do escultor. 

Trabalhando numa temática religiosa são de salientar as diversas esculturas - fragmento 

que formalmente resultam diferentes, consoante a sua modelação e matéria. 
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Anja e Salomé são esculturas em bronze em que a modelação dos torsos, próximos do 

natural, é acentuada pelas patines ou polimentos do bronze e pelas texturas deixadas 

pelo artista.  

Os anjos, no cristianismo, embora tenham nomes, não têm sexo, são entidades 

assexuadas incumbidas de alguma missão. À escultura, que é um torso de mulher com 

cabeça, um belo torso despertando sensualidade e sexualidade, precisamente o que a 

religião não atribui aos anjos, o escultor chama Anja, brinca com esta ideia; uma das 

asas sai do torso, a outra quase arrancada ainda se prende ao corpo por barras da 

estrutura. Fig. 66. 

 Esta Anja, altiva, em bronze, cujo modelado suave do corpo contrasta com a textura 

rica das asas poderosas e douradas, questiona o espectador com o seu sexo e atitude. As 

marcas da fundição lembram a escultura de Rodin; a ironia do tema, a composição de 

massas e os contrastes subtis e poderosos das texturas e cores da matéria caracterizam 

estes fragmentos de José Rodrigues. 

Com o mesmo tema, mas não invocando a ironia, lembro o anjo de João Cutileiro, 

constituído por barras de ferro soldadas e que podíamos observar na Avenida de Roma, 

por cima de um café, nos anos 70. Comparando-os, estes dois anjos apresentam-se 

morfologicamente diferentes, porque resultam de processos e técnicas também 

diferentes para a escultura. Um é resultante de um processo de modelação e posterior 

fundição, outro resultante de uma construção com fragmentos que, justapostos e 

soldados, formam a escultura.  

Salomé, em bronze, de José Rodrigues, surge em forma de torso deitado sem cabeça e 

seccionado abaixo do sexo, sem pernas, de modelação depurada, liso e brilhante 

exaltando a juventude e beleza desta personagem lasciva. Fig. 67. 

A cabeça de S. João Baptista figura ao lado, com uma patine escura lembrando a morte. 

José Rodrigues reduz a história ao seu essencial: a sedução e a morte. O escultor recorre 

a fragmentos para deixar no ar a ideia de quanto são inacabadas e perturbadoras as 

questões que pretende tratar. 

 António Cardoso (1997), ao referir-se à obra deste escultor, lembra que as suas peças se 

organizavam numa “poética de fragmentos e de metáforas” nos jardins dos anos 70, 

povoados que eram com as suas esculturas em bronze ou plexiglas. As placas de bronze 
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seriam fósseis de arbustos, folhas e nervuras, formas reversas e matriciais de uma 

natureza franciscana ou lírica que aproximava o escultor dos espaços religiosos.   

Os seus Cristos, fragmentados e fragmentários, são belos e dramáticos. Observando-os 

sentimos o tormento e a agonia desses corpos que uns, pregados na cruz, outro 

acorrentado e outro ainda furado como de balas, invocam o sofrimento e morte de todos 

os homens que lutaram e morreram por uma causa ou sofreram injustiças. Os 

fragmentos de corpos, em barro patinado adossados a chapa de ferro, constituem um 

grupo; outro grupo tecnicamente semelhante na matéria, com os corpos em barro e os 

suportes em chapa, são elevados por um espigão vivendo alto no espaço. 

A escolha da matéria é também simbólica porque o homem, segundo a Bíblia, é feito de 

barro e o barro permite ao escultor moldar a frágil matéria humana. A flora é túnica dos 

corpos de Cristo. Cobrindo alguns, sobe pelo corpo, em pedaços, folhas, flores, restos 

da natureza e fundindo-se e materializando-se nele, liga o místico ao humano e à 

natureza.Fig.68. 

Na obra Cristo, 1999, em bronze, Fig.69, o fragmento está presente na matéria fundida 

ligando suporte e corpo, destacando-se a cabeça tridimensional. Sobressaem o relevo do 

corpo e a vergasta que o fustigou, assim como os braços sulcados no bronze do fundo 

plano. Furos em cruz lembram negativos de pregos ou balas. Diremos que são marcas, 

deixadas no corpo que remetem para instâncias que lhe são exteriores, vestígios cuja 

leitura e interpretação remetem para uma investigação incessante, de algo desconhecido 

ou perdido, uma arqueologia.  

Plasticamente muito fortes, a modelação e o grafismo colocam estes Cristos num campo 

expressivo em que o barro, fiel depositário da vontade do escultor, transmite as marcas 

de dor, de suavidade e de brutalidade impressas nos fragmentos de corpos. Volume e 

plano harmonizam-se por contraste; os suportes planos, estruturais, em cruz, em placa, 

em ferro ou madeira, suportam as esculturas. Pregos e corrente são elementos 

simbólicos acrescidos. Os pregos seriam do tempo de Cristo, a corrente remete para a 

contemporaneidade.  

As matérias que o escultor exalta com as patines são as matérias que ele próprio domina 

e são o barro, o ferro o bronze, a madeira. Ainda que em conversa com Alberto Abreu 

(2004) reconheça que para si “é no barro que está tudo.” 
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Ainda em bronze e explorando o erótico podemos mencionar a série de 

Torsos/Fragmentos datando de 1985 de Gil Teixeira Lopes cuja obra abrangente passa 

pela gravura, pintura e escultura. 

Um torso de mulher, em bronze.Um fragmento de corpo erótico porque oferecendo-se 

ao amor, num momento fugaz, sendo esse momento o objecto de trabalho do escultor, 

uma parte do braço pressupõe tapar o rosto que não existe. É a evocação da mulher e do 

desejo. Com uma modelação em que se adivinham diferenças de texturas desde o liso ao 

mais rugoso Gil Teixeira Lopes explora a pose e o movimento num fragmento de corpo 

sem rosto.  

 

Datam de 1979 pequenos bustos em bronze, reclinados ou sentados, invocando a 

maternidade e remetendo para a invocação de cultos ancestrais de fertilidade.Clara 

Menéres trabalha frequentemente o feminino na sua obra.  

Como um achado arqueológico, temos datando de 1979/80, Fragmentos de um corpo 

virgem: bocados de corpos, em bronze, não numa postura comum para a escultura, isto 

é, na vertical mas jazendo na horizontal como resultado de descoberta de uma catástrofe 

em que apenas restassem esses fragmentos humanos de formas jovens e puras. A 

evocação de um tempo antigo, mas a apresentação de uma outra escultura do nu. No 

torso pertencente a esta série, o bronze funciona como matéria preciosa para captar as 

formas, assim como a areia brilhante dos Açores, em que a escultora expõe os 

fragmentos tornando-os intocáveis, presupõe um lugar sagrado. 

Podemos encontrar nestes fragmentos a evocação do mistério e do sagrado, diria mesmo 

do transcendental. Imanam deles algo de místico e obrigam a uma reflexão sobre a 

questão do espaço-tempo e sobre a questão da matéria. Se em Mulher Terra Viva é a 

matéria que põe em causa a vida da escultura, o conceito de eternidade para a escultura, 

é reforçado nos torsos em bronze, este afigura-se como única matéria possível para fazer 

vingar a força e a perenidade da obra. 

 

Muito arreigada à figuração, a “um tímido Modernismo ainda vinculado a uma tradição 

académica e classicizante” (Nunes, 2005, p. 509), a escultura portuguesa tardou em 

absorver as influências da arte abstracta. Como já foi referido no texto do escultor 

Diogo de Macedo, “é contudo uma arte com características aparte das que a 
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influenciaram ou das que traduziu, cheia de vocábulos novos, isto é, sentidos 

independentes, que a tornaram diferente dos modelos ou estimulantes”55. Tal como os 

cubistas, rompendo com o sistema académico de representação da figura humana, 

Arlindo Rocha sintetiza as formas constituintes da escultura criando um jogo 

volumétrico e linear56. 

 Formas cheias e vazias reduzidas à sua estrutura primitiva, acentuadas por linhas e 

planos, podem ser vistas em Mulher Árvore, 1948. Esta escultura constitui uma 

simbiose entre parte do corpo feminino e a copa de uma árvore. No processo de 

modelação o escultor joga com superfícies côncavas e convexas, com positivo e 

negativo e, como Henry Moore, com os cheios e os vazios; o bronze polido acentua o 

jogo de claro/ escuro das superfícies e linhas. 

Recusando a ideia da matéria clássica para a escultura, sobretudo a pedra, porque 

carregada de simbologias, Rui Sanches trabalha mesmo assim o bronze, que por vezes 

pinta de branco, sugerindo uma certa leveza. Nele o corpo é sempre fragmentado, 

“como o actual corpo da arte”.  

A geometria está presente nestes fragmentos bem como de uma maneira mais rígida nas 

Construções que envolvem “S. Sebastião II”, 1990 e “Narciso”, 1991. Aqui o fragmento 

é o único elemento orgânico. Em bronze, frágil, um torso, corpo deformado, apoia-se 

num só braço, só será inteiro depois da morte. Fig70. 

As pinturas de Poussin, Zurbarán, Chardin ou David são referentes na sua pesquisa, 

aplicando, como método, a desmontagem das imagens dessas obras apoiando-se nas 

suas narrativas. De certo modo o artista transcreve o que lhe interessa na pintura para 

outra linguagem. 

                                                 
55 vide Revista Atlântico nº 3, artigo Escultura, p. 175.  
56 A experiência cubista é a fragmentação da forma. Na escultura, a redução do corpo humano a planos e 
outras superfícies cujo encontro resulta num jogo de linhas dinâmicas, foi campo de trabalho para muitos 
escultores, rompendo com a representação clássica do corpo. O que se pode observar nos exemplos de 
Torse de jeune homme, do escultor Raymond Duchamp-Villon sintetizando as grandes massas 
constituintes do corpo que, contrastando entre elas, sugerem movimento. Alexander Archipenko que em 
Figure debout, 1920, apresenta equilíbrios entre formas triangulares e formas circulares, vazios criando 
negros contrastam com o branco das superfícies e linhas da pedra, ou ainda no caso da escultura de 
Wotruba que, numa síntese monovolumétrica, perturba pela extrema redução dos elementos cilíndricos 
que compõem o Torse, 1955, na qual o movimento é indicado pela colocação e deslocação desses 
elementos. Pode-se ainda referir a experiência de redução em Brancusi que reduz o fragmento humano à 
sua expressão mais simples como é o caso da Sleeping Muse (1909-1910), reduzida a uma forma oval 
quase sem atritos. A forma é depurada ao máximo, usando apenas o grafismo para acentuar um ou outro 
pormenor. 
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O objectivo na escultura será o jogo dos valores espaciais na obra. 

O jogo de volumes é autónomo e marcante; o contraste entre formas sólidas, 

geométricas, ordenadas e a forma orgânica, frágil, de um corpo fragmentado constituem 

o discurso plástico do escultor. Corpo fragmentado como o actual corpo da arte é 

identificado por João Pinharanda57, quando sobre Sanches, escreve no Público em 12 de 

Maio de 1990: “Antonino, esquartejado; João Baptista, decapitado; Sebastião crivado de 

flechas. O corpo martirizado é um corpo fragmentado, como o actual corpo da arte”.  

 De facto o fragmento torna-se o ponto fulcral do discurso, no entanto os elementos que 

o rodeiam contam também a história. 

O interesse nestes fragmentos além deles próprios é a sua integração com os elementos 

geométricos. Esses fragmentos modelados e fundidos em bronze são caracterizados por 

uma escala íntima, escolha de certas partes do corpo, alteração de proporções, 

valorizando algumas partes. 

Mais do que as características estéticas da escultura de Rodin, são os processos e as 

técnicas manancial de experiências que o escultor quer reter.  

A ideia do processo da fundição interessa ao escultor cuja modelação das obras nada 

tem de académico; as distorções e fragmentação a que sujeita os bocados de corpos 

escolhidos, assim como os fragmentos de objectos às vezes representados, projectam o 

tema.  

Por vezes materiais como vidro ou espelho enfatizam a questão espacial, o que está a 

um nível e o que existe noutro, como um deslocamento, como na percepção de um 

reflexo mas real, tridimensional. 

Os elementos geométricos assim como os fragmentos modelados são executados pelo 

autor. 

 

Redução 

 

É designado por redução o processo de desbastar o bloco de pedra ou madeira ou outra 

matéria geralmente dura. Volume completo ou ronde-bosse é a designação do talhe do 

                                                 
57 vide Catálogo Rui Sanches, p. 219 
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bloco em toda a sua tridimensionalidade. É um processo muito usado, como veremos, 

pelos escultores portugueses, aplicado particularmente na pedra e na madeira. 

“Uma talha directa, em pedra ou em madeira, um metal cinzelado, eis a expressão 

máxima do domínio técnico na realização artística” – diz Manuel Mendes, que 

acrescenta ainda que, “há ocasiões em que o mais pequeno erro não terá remissão 

possível” (Mendes, 1955, p.18) 

 

Manuel Mendes refere-se, sem dúvida, ao talhe manual da escultura em pedra. Para 

dominar esta técnica -  talhe manual ou desbaste - com instrumentos tradicionais, é 

necessário conhecer a rocha em que se trabalha e, no caso do mármore por exemplo, é 

preciso saber o sentido em que a pedra quebra com maior facilidade, o que, na gíria da 

pedra, se diz conhecer o corrume. O escultor deverá ter perícia e capacidade para 

desbastar o bloco, sem o partir, porque com escopro e ponteiro subtraem-se, subtraindo 

sucessivamente, as pequenas porções de rocha até se chegar à forma pretendida. Como 

veremos, com as novas técnicas em que, com máquinas com discos de corte, se serra a 

pedra, não se torna necessário um grande conhecimento e grande cuidado para desbaste 

do bloco. No entanto, é bom salientar que se torna crucial conhecer a matéria pedra e o 

seu comportamento próprio, porque uma vez quebrada ou serrada ela revela também a 

sua fragilidade.  

Na segunda metade do Séc. XX, verificamos que os requisitos para o exercício da 

escultura enfatizados pelo investigador Rudolf Wittkower como o conhecimento 

profundo dos materiais e ferramentas, deixa de ter sentido porque muitos escultores 

deixam de ser os operadores da matéria. 

Podemos ser sensíveis ou não à matéria pedra. Também é sabido que, fora as esculturas 

presentes em edifícios religiosos de determinadas épocas, a escultura pública em pedra 

em Portugal é naturalista e monocromática, mas não podemos ignorar a excelente 

execução nas variadas pedras portuguesas que os denominados estatuários e seus 

colaboradores, os canteiros, deixaram impressa na pedra na interpretação de figuras 

públicas. Os estatuários valorizaram a matéria pedra, as pedras portuguesas nos seus 

monumentos. A partir dos anos 70, 80 a produção da escultura portuguesa em pedra 

muda. Outras propostas de arte pública em pedra surgem. Outra ideia para monumento 
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nasce com a escultura de D. Sebastião58, 1972/73, em Lagos, do escultor João Cutileiro 

que, através da metáfora, interpreta o “Desejado”. É inteiramente concebido e executado 

pelo escultor, com recurso às novas tecnologias, máquinas industriais para o trabalho da 

pedra. Com o D. Sebastião executado com mármores de diferentes cores poderemos 

dizer também que se dá uma quebra em certa austeridade, imposta até então, pela cor 

única do bloco. 

 

Pedra 

 

Esculpida de perfil, uma figura de homem sai do meio de um bloco de mármore. Só 

podendo ser vista de dois lados, parece que sai de uma passagem estreita, difícil, para 

atingir o exterior. O bloco compacto, monolítico, apresenta uma textura executada a 

ponteiro para contraste com os fragmentos polidos do corpo humano. O escultor 

António Duarte, numa figuração próxima do natural embora de menor escala, explora 

com o fragmento, na pedra, a ideia de passagem contribuindo para isso o contraste 

obtido pelas texturas e pela cor. Fig.71 

O próprio escultor António Duarte59 situa essa passagem, porta estreita, já interpretada 

nos seus trabalhos, como sendo uma memória da sua releitura de S. Lucas, apóstolo que 

se refere à porta estreita, que uns atravessam e outros não.  

 

                                                 
58 De escala maior que o natural, em mármores de diversas cores, D. Sebastião é interpretado como um 
jovem, vestindo armadura e com o elmo pousado à sua frente. O rosto em mármore rosa, com olhar 
distante, é emoldurado pela cabeleira escura. A atitude expectante, com o elmo aos pés, o olhar abstracto 
daquele que foi e não voltou, caracterizam esta escultura figurativa, não realista na representação da 
figura do rei, não académica na transposição dos valores escultóricos como forma, espaço, textura, linha, 
cor e tempo. Uma nova figuração resultando de outro pensamento e de outro processo. Inteiramente 
executada pelo escultor com máquinas para o corte da pedra, esta escultura executada por partes, 
posteriormente encaixadas, contraria a ideia de monobloco. A cor do mármore da armadura contrasta com 
a cor dos bocados de corpo à vista que são o pescoço e o rosto. As texturas deixadas pelo corte das 
máquinas de extracção da pedra ou as deixadas pelo escultor são valores acrescidos na definição das 
formas, assim como os polimentos acentuando as cores dos mármores. O factor tempo, cada vez mais 
presente na premência do funcionamento social em que tudo tem de ser rápido, deixa de se coadunar com 
técnicas tradicionais, sem dúvida eficientes, mas lentas e dispendiosas, do trabalho manual para a pedra. 
Experimentando novas técnicas para o desbaste da pedra, apresentando uma nova figuração, este primeiro 
trabalho público de João Cutileiro, rebelde face aos padrões estéticos vigentes, é outra maneira de pensar 
e dizer escultura. 
 
59 Na conversa com o escultor publicada na Revista de Filosofia Portuguesa, Leonardo, em 1988. 
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De outro enorme bloco vertical em trigaches, desta vez na horizontal, Fig.72, 

visualizamos uma cabeça, que, esforçada, faz por arrastar o corpo do meio da rocha. 

Contemplando estas esculturas não deixamos de ficar incomodados com a questão da 

passagem. O corpo no meio da rocha faz-nos sentir prisioneiros, uma sensação de 

aflição está latente mas, de uma maneira simbólica, pode significar iniciação, passagem, 

a passagem na vida pelas várias idades do homem e a passagem para outro estado, numa 

alusão à morte.  

 

Podemos dizer que em termos de representação estes fragmentos estão próximos de um 

naturalismo, de temática mística, questionando a posição do Homem no Universo 

enquanto pertença dele. 

 A técnica será a da ancestral escultura em pedra. Citando esta conversa que nos ilustrou 

o seu pensamento, diz o próprio: “Sou enraizadamente um trabalhador da pedra. (…) O 

suporte ideal da escultura é a pedra. Pedra que o homem começa por afagar nos riachos, 

nesses períodos pré-históricos. E essas primeiras pedras tocadas pelos homens tornam-

se transcendentes e mágicas, e adquirindo significado, provocam coisas, acompanham. 

(…) A pedra é um símbolo porque representa a ideia de Universo. O bloco é o 

Universo. Há várias hipóteses para a figuração do Universo. Dizem uns, que está em 

expansão e retracção, mas não há dúvida que é um núcleo. Por isso, é que é importante 

para os escultores não destruírem o bloco, que é uma ideia cósmica.”60  

 

Não temendo a ideia da morte, António Duarte concebeu e executou o seu próprio 

túmulo. Para essa obra, manteve a ideia de bloco, de monólito que, segundo as suas 

convicções serão as origens da escultura portuguesa, muito antiga, proveniente de uma 

cultura megalítica irradiada de território português, escultura observável na paisagem 

portuguesa e pelas palavras do escultor “cuja origem são esses trabalhadores ancestrais 

que não faziam arte, mas construíam objectos religiosos, ou pelo menos de sentido 

religioso.”61  

 

                                                 
60 Ibidem, p.36 
61 Ibidem, p.33 
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Para a sucessão de fragmentos, na obra Arca, António Duarte trabalha o bloco através 

da redução. Um grande paralelepípedo em mármore ruivina constitui o bloco esculpido 

que encima o túmulo. No topo desse sólido, figuram talhadas no próprio bloco e 

ocupando toda a superfície, um conjunto de cabeças, da mesma altura, no próprio bloco, 

posicionadas de diferentes maneiras, olhando para cima, para o lado ou de frente. Um 

conjunto de mãos emergindo da pedra, pertencendo por pares às sucessivas cabeças, 

expressam diferentes estados de alma. Estas figuras masculinas, seccionadas abaixo dos 

ombros, trabalhadas a ferro de dentes e depois polidas, contrastam com a massa 

texturada do túmulo, trabalhado a ponteiro, e transmitem, com as suas expressões, os 

medos, as angústias, os êxtases, sentimentos intrínsecos à condição humana. A cor do 

mármore cinzento claro das cabeças revelada pelo polimento contrasta com o 

esbranquiçado da textura imposta pelo ponteiro ao resto do bloco. 

Percorrendo circularmente aquele trabalho, sentimos perturbação, angústia, sofrimento 

mas também, por vezes, alguma tranquilidade dada pela força da repetição. Em nosso 

entender, é uma obra autobiográfica; contudo este trabalho e outros tantos que o escultor 

produziu reflectem em muito as preocupações humanistas do escultor em relação à vida 

e ao género humano. 

 

 

Ainda dentro do processo de redução e construção, podem-se ver em Alfandega da Fé, 

da autoria do escultor Carlos Marques, grandes blocos de granito de forma fragmentada 

tangencialmente, com aberturas na pedra, perfis cavados com subtileza, Fig 73. Ao 

circular por entre eles, gera-se uma linguagem de relação humana próxima e dialogante. 

A completar a linguagem sóbria e austera do granito, o espaço da escultura recebe na 

sua porta de entrada outros fragmentos rochosos, de xisto multicolor, que nos podem 

remeter para a água, contida em recipiente côncavo assente numa base de apoio, para 

realçar o seu papel preponderante no duro calor transmontano. 

 

Todos os torsos de Cutileiro são diferentes, a sua enorme produção, resultante de um 

novo processo de trabalho, introduzindo as máquinas para o desbaste da pedra, permitiu 

autonomizar o trabalho do escultor. Para definir a sua atitude, transcrevemos um 
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extracto de uma entrevista com Maria João Avillez para o semanário “Expresso” de 27 

de Agosto de 1983 em que, à pergunta: Você é um burguês? , responde 

J.C.- “Sou completamente. Por tudo: nascimento, cultura, educação, estatuto 

económico. E no entanto dentro de uma definição de Marx sou o único proletário que 

conheço: vivo da força exclusiva do meu trabalho.”Assim, da pedra e da máquina que a 

mão interliga, humanizando-as… tão facilmente como quem desenha ou quem escreve 

(a expressão é do próprio Cutileiro).  

 

“Vénus Macrandro” de 1972, Fig. 74, esculpida num só bloco, perturba pela ausência de 

rosto reduzido a um buraco. No torso esguio, sem braços e terminando rente ao sexo 

com apontamento das coxas, os seios são proeminentes insinuando sexualidade. O 

polimento extremo daquele torso acentua a cor, a sensualidade da carne. Reconhecemos 

imediatamente um “Cutileiro”, cuja representação formal do corpo humano livre de 

regras académicas, caracteriza o fragmento de corpo em si: pela pose, que varia desde a 

pose estática a todas as outras que insinuam movimento; pela caracterização do 

fragmento do corpo focando o que o torna particular, como uns seios pequenos ou umas 

ancas grandes; pelas cores dos mármores que escolhe; pelos encaixes e embutidos que 

utiliza podendo assim tornar as suas esculturas policromas; pelo contraste entre o 

polimento e o registo das máquinas de corte que deixa nas suas esculturas. Quando 

olhamos as esculturas de Cutileiro somos confrontados com os olhares, com as formas 

dos corpos, com gestos íntimos de mulheres que se enrolam na roupa de onde escapa 

uma perna, uma cabeça e o cabelo…e somos invadidos por sentimentos de erotismo, de 

ironia, de vergonha e de prazer de um mundo também nosso que teimamos em guardar. 

De acordo com João Cabral de Melo Neto “…nas obras de João Cutileiro experiência da 

natureza e experiência quotidiana, transporte histórico das formas e metamorfose 

inovadora delas, mão e espírito em aliança obstinada, são operadores dessa refiguração 

táctil do real a três dimensões.” (AA.VV, 1981) 

 

Outra formalidade para a escultura fragmentária de corpos pode ser observada em obras 

de nossa autoria de que apresentamos um exemplo na Fig. 75. Numa pose reclinada, 

serena, este fragmento de corpo de mulher apresenta marcas, sulcos e cicatrizes que 

Helena Vaz designa como “lágrimas de pedra, sulcos na pedra, relevos febris, veias, 
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veios, sangue que se intui”62, contrastando com o polimento subtil revelado pela pedra, 

também fragmentada, que é a brecha da Arrábida. As fronteiras desse corpo, aleatórias, 

também remetem para a fractura. Fractura que se relaciona entre os sexos, com a 

natureza e a sua organicidade, com o interior e exterior do corpo, com o íntimo e com o 

social. Fracturada também é a brecha, material difícil, que a cada instante se despedaça 

de forma imprevisível, em “combinações caprichosas”.63 

 
Utilizando a mesma formalidade, as duas cabeças também da nossa autoria são 

fragmentos não entendidos como retratos, mas são expressivas como um todo de 

sentimentos, de atitudes traduzíveis com sentido no relacionamento humano e social. As 

texturas de ponteiro e marcas criadas, bem como o polimento, nestas esculturas são 

técnicas usadas na diferenciação entre fragmentos, cuja linguagem plástica assegura a 

leitura de uma obra em que há uma tensão entre o fragmentado e o todo. Fig. 76  

 

Madeira 

 

Com um comportamento diferente da pedra para quem a trabalha, a madeira não parte 

como a pedra podendo dizer-se que de algum modo é mais flexível, o que não tem a ver 

com dureza ou densidade. Esculpida com instrumentos tradicionais para a redução, 

desta vez o formão e a goiva, a madeira sugere ser uma matéria mais quente do que a 

pedra. 

 

Um tronco, fragmento da natureza, é esculpido para formalizar outro fragmento de 

corpo humano, um torso de mulher. As formas do torso são as do próprio tronco 

servindo os ramos para as pernas. António Trindade aproveita, sintetizando-as, as 

formas já dadas pela natureza para o seu imaginário de torsos em madeira. Fig. 77. 

 

Elementos de diferentes tamanhos esculpidos em madeira, apresentando sulcos na 

vertical o que caracteriza cada um, estão agrupados num círculo. Os maiores fragmentos 
                                                 
62 Texto de Helena Vaz para a Exposição individual da escultora, na Fortaleza de Sta. Maria, Portinho da 
Arrábida, 1993. 
63 Segundo texto de José Custódio Vieira da Silva para a Exposição individual da escultora, na Igreja de 
Santiago, Castelo de Palmela, 1995. 
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estão no meio baixando os outros gradualmente de altura até à circunferência. O 

escultor Alberto Carneiro, trabalhando matérias e materiais naturais, utiliza 

preferencialmente a madeira para as suas esculturas. Neste caso, cada elemento é 

esculpido diferentemente do seu vizinho mas todos são complementares nesta 

composição circular colocada no solo. Fig. 78. 

 

Moldagem 

 

Relva 

 

A partir dos anos setenta com as manifestações artísticas ousadas e diferentes, como a 

Alternativa Zero de Ernesto de Sousa, outro olhar sobre a arte se torna fundamental. 

Digo outro olhar porque o objecto artístico também se torna menos convencional, 

surgindo resultante de novos conceitos, novas técnicas e de nova apresentação. 

Até aqui a escultura existia para de algum modo permanecer até que o desgaste próprio 

dos materiais indiciasse a sua morte, restando até lá a sua representação em fragmento. 

Cabe neste contexto o torso, com o título Mulher Terra Viva, em relva, que numa 

performance a escultora Clara Menéres aparava, exposto na Alternativa Zero em Belém, 

em 1977.  

Surpreendente na matéria relva, viva e efémera, apresentada na escultura, questionando 

o sentido da sua duração, sendo perecível, por oposição às matérias clássicas como a 

pedra remetendo para a eternidade, este torso parece ter sido extraído da natureza. 

Fig.79 

Às formas do corpo feminino em relva, associamos uma paisagem em que por vezes os 

montes e vales que a constituem lembram o modelado do corpo de uma mulher. 

 “Clara Menéres com a sua tumba-mulher. Alguém, sem cantar (é pena), aparava a relva 

do púbis (a natureza não descansa nem enquanto vocês dormem, a segunda-natureza- a- 

arte- idem) … Esse alguém, era a própria Clara Meneres, o artista. Eu até consideraria 

assim o projecto: o artista que é escultor e professor de escultura projecta assassinar-a-



160 

natureza com o seu sentido-das-formas (a escola) e isso transformou-se numa bela luta 

quotidiana, exactamente o que agora se diz: uma performance”(Listopad, 1977, p.52). 

 

Resina de poliéster 

 

A resina de poliéster pertence ao grupo dos termoendurecíveis cujo processo de 

polimerização poderá ser artesanal e é induzido através da inclusão de um catalisador. A 

resina de poliéster é no seu estado comum um líquido de consistência próxima do 

azeite, com uma tonalidade ligeiramente amarelada. Pelas suas possibilidades plásticas, 

esta resina pode ser utilizada em peças maciças, em peças de pequena e média 

dimensão, ou em peças ocas com a utilização de um reforço, em estratos de fibra de 

vidro ou de carbono. 

Utilizado através de moldes o poliéster é mais leve do que as matérias convencionais 

para a escultura, a pedra ou o bronze. Pode ser colorido por exemplo em rosa, como o 

faz, a escultora Dorita Castel-Branco, sugerindo uma ligação com o corpo e a carne 

dura. 

Geometrizando o corpo humano com a redução das partes do corpo a sólidos, 

imprimindo-lhes movimento ou não, estes torsos, femininos e masculinos, pela sua 

morfologia, matéria e cor, renovam a linguagem da representação do corpo. São 

bocados de corpos reduzidos a superfícies simples em que os volumes e planos se 

articulam num jogo erótico. 

Estes torsos de Dorita de Castel-Branco, Fig.80, apresentam uma síntese de volumes 

privilegiando os côncavos, os convexos, colocados como planos, em que a composição 

dos mesmos e as linhas daí resultantes explicitam a forma. A horizontalidade, a 

verticalidade e a elasticidade, sentem-se nestes fragmentos, remetendo para uma estática 

ou dinâmica de corpos que interagem num jogo sexual e espacial.  

Sugerindo um erotismo através da forma, pela colocação e ligação dos fragmentos entre 

si, Dorita Castel-Branco provoca o espectador, questionando a sexualidade humana e o 

próprio corpo, numa altura em que o pudor ainda se fazia sentir no conservadorismo dos 

costumes. Os fragmentos em poliéster colorido de um rosa forte, que contrasta bem com 
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o fundo de diversos verdes da Estufa-fria, foram expostos em 1977 na Exposição “O 

Jardim das Delícias”.  

 

Por oposição à dureza da formalidade anterior, cuja síntese resulta em sólidos limitados 

por arestas, as esculturas de Virgílio Domingues são de uma modelação fluida, em que 

as formas se diluem umas nas outras. Fragmentos de corpos em poliéster marcam uma 

atitude ou dialogam entre si. Irónicos, por vezes de forte conotação política, estes 

bocados de corpos próximos da deformação, questionam as relações humanas.  

O escultor Virgílio Domingues trabalha o humano não próximo do real, configurando 

bocados de corpos com roupa, pernas e braços seccionados, autênticos fragmentos em 

que o corte, a secção, a cisão são valor plástico na sua escultura. As formas desses 

fragmentos, umas estendendo-se na horizontal, outras emergindo na vertical 

interagindo, não têm acidentes abruptos, desdobram-se ligando-se na modelação umas 

com as outras só interrompidas pelos cortes. ”As formas não se destinam a servir um 

assunto, justificando-se por ele no conteúdo desencadeado. As formas têm uma vida 

própria e são o próprio conteúdo” (Rocha de Sousa citado em Synek, 1999, p. 99). As 

suas esculturas têm título e a série Maples de 1990, Fig.81, transmite a ironia do autor. 

O escultor trabalha o gesto ligado ao humano e ao objecto, escolhendo o gesso como 

matéria primeira, o que lhe permite uma modelação depurada levada ao extremo, que é 

também marca da sua expressão. Nesses gestos os fragmentos humanos parecem 

derreter-se, diluir-se noutros elementos como matérias moles que condensaram num 

momento. Nas palavras de Manuela Synek “São autênticas obras metamórficas e 

incómodas que incidem sobre a problemática e a simbologia da Força do Poder numa 

certa sociedade” (1999, p.100). Além do gesso que o escultor trabalha numa primeira 

fase, as esculturas finais são apresentadas em resina de poliéster, matéria nova e leve. 

Monocromáticas, estas esculturas de cores claras e uniformes são o humano 

fragmentado, ligando-se a objectos ou a ideias, criticando com ironia posturas e 

situações.64 

                                                 
64 Nikias Scapinakis, artista plástico português, comenta as esculturas de Virgílio dizendo que a sua 
escultura “parece desenvolver-se entre duas solicitaçõe estéticas: um sentido de abstracção, onde as 
formas repousadas das figuras se submetem facilmente a um ritmo plástico puro e, por outro lado, uma 
certa necessidade de realismo feito da observação psicológica do modelo”. Continua o seu comentário 
acrescentando: ”Será assim dentro desta alternância que reflecte as circunstâncias da escultura 
contemporânea, que nos surge em certas obras de Virgílio um humorismo feito de estupidificação das 
pessoas, ligado a um característico interesse pelo arcaico e pelo primitivo – espécie de gozo do feio e do 
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As novas técnicas determinantes nos processos  

 

Construção  

 

O processo de construção utilizado quando se tratava de esculturas de grandes 

dimensões, em que os blocos de pedra eram esculpidos e depois empilhados, era 

conhecido desde a Antiguidade. O que difere na utilização desse processo na escultura 

do Séc. XX é que ele deixa de ser uma simples resolução técnica. 

Por um lado, a acção de construir torna-se uma maneira, um modus operandi oposto à 

modelação. Por outro lado, a utilização de várias matérias passíveis de serem serradas, 

recortadas e depois montadas ou justapostas, coladas, soldadas, ou pregadas, gera outras 

formalidades.  

 

Metal 

 

Já nos familiarizámos com esculturas de carácter abstracto, em metal, como a de 

Arlindo Rocha com o título de Ciência, de 1956/1960, um cubo com as quatro faces 

trabalhadas através de formas geométricas rigorosamente recortadas e soldadas criando 

em cada face diversas perspectivas. 

Lembramos também o touro com cara de gente constituído por fragmentos de ferro 

soldados, Fig. 82, assim como outras esculturas de Jorge Vieira, contemporâneo de 

Arlindo Rocha. 

Este processo de trabalho implica o recorte, montagem e soldadura dos diferentes 

elementos em metal constitutivos da escultura. Neste processo constrói-se soldando por 

partes cada elemento. Outra técnica utilizada para unir o metal é a utilização de rebites, 

mais comum em esculturas de maior envergadura. Um grupo de escultores portugueses 

(anos 70,80,90) trabalhou com sucesso neste processo, acrescido ou não da colaboração 

                                                                                                                                               
disforme que chega a sugerir, através da ordenação plástica das formas, um sentido muito intelectualista 
de beleza e a comunicar uma rudeza sensual às figuras calmas e impessoais” (Scapinakis, 1958, p.33). 
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de meios técnicos industriais. Consideramos que a maior parte destas obras de grande 

qualidade se aproximam do todo e são muitas delas de carácter puramente abstracto, 

muitas vezes minimais. Merecendo sem dúvida uma nota, não as consideramos 

fragmentos. Por isso apenas aquelas em que o fragmento é visível serão apresentadas 

neste capítulo. 

 

É na escultura pública dos anos setenta e oitenta que melhor se expressa o trabalho em 

metal soldado. De modo geral de grande escala, estas esculturas tiveram para a sua 

execução a participação de meios industriais e humanos. 

O monumento que a seguir descrevemos, Monumento ao 25 de Abril e às 

Nacionalizações, foi concebido por Virgílio Domingues, escultor, António Trindade, 

escultor e Rodrigo Ollero, arquitecto. Foi construído com a colaboração técnica dos 

operários da Setenave, empresa de reparação naval sediada em Setúbal.  

Com cerca de 8 metros de altura, construído em chapa de ferro pintada, é formado por 

um cubo aberto onde se apoiam na base e se lançam no espaço formas fragmentadas. 

Essas chapas dobradas por processos industriais, que se entrecruzam, estão pintadas de 

vermelho e terminam recortadas, ultrapassando os limites das arestas do cubo azul. Na 

própria chapa podemos discernir, em aberto, perfis humanos existindo em diversas 

direcções. Situado na Praça de Portugal, em Setúbal, numa rotunda, é para ser visto 

quando se circula de carro. Percorrendo circularmente a rotunda temos acesso a 

diferentes leituras dos elementos pintados de vermelho, dinâmicos, saindo do cubo azul, 

estático, simbolizando assim a liberdade. 

 

O Monumento ao Trabalho situado em Almada é constituído por dois elementos em 

ferro parecendo duas mãos que se entrecruzam. De grandes dimensões, as mãos formam 

uma espécie de arco por baixo do qual se pode passar. Reduzidos na sua volumetria a 

formas geométricas, os dedos de uma mão de ferro, com rebites, apoiam-se 

entrecruzados nos dedos da outra mão. Tem uma patine avermelhada que contrasta com 

o verde da relva do espaço que integra a escultura. Nas palavras do seu autor, o escultor 

José Aurélio ”Este Monumento é dedicado às pessoas que ajudaram a consolidar as 

estruturas do Poder Democrático…ainda a todos que, com trabalho e dedicação, tentam 

construir um mundo melhor” 
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De grandes dimensões, estes outros elementos constituídos por tiras de ferro soldadas, 

formalizam umas pernas que se prolongam incluindo a bacia. Posicionadas as pernas 

uma ao lado da outra, mas afastadas, indicam uma atitude expectante. O título da 

escultura é Colosso, Fig. 83. Estes fragmentos, estas pernas de grande escala algo 

mecânicas, resultantes dos tempos de hoje remetem para um tempo antigo. João Castro 

Silva trabalha o fragmento humano e animal, na matéria ferro com placas de diferentes 

tamanhos, embora semelhantes, agrupando-as para formalizar a escultura. O escultor 

não fecha completamente as formas, constituindo o vazio entre as placas um elemento 

plástico de equilíbrio. A cor da escultura é a cor acastanhada do ferro sem patine. 

Outros fragmentos filiformes, neste caso em metal, ligam-se em forma de montanha, de 

ilha, penetrando no objecto cadeira, Fig. 84. A ilha representada por linhas de nível em 

ferro, concêntricas, marca metaforicamente o território, o lugar, como é característico na 

obra de António Campos Rosado. Utilizando duas matérias diferentes coloca a questão 

da penetrabilidade da vivência, definida pela ilha, no lugar próprio, simbolizado pela 

cadeira.  

Neste outo caso, Fig. 85, são esculturas em ferro soldado constituídas por inúmeras 

peças recolhidas e criteriosamente seleccionadas para dar forma a um mundo de bichos 

imaginados pelo escultor. Reconhecemos pequenas rodas de carros, alavancas, peças 

mecânicas que perderam a sua função adquirindo outra nestas esculturas visualmente 

dinâmicas. Os peixes têm o corpo irisado, oval ou redondo como os frascos de perfume 

ou as garrafas que os originam; outros elementos em ferro, como parafusos, placas, 

restos de máquinas, completam as esculturas. João Limpinho utiliza os restos que o 

mundo mecanizado rejeitou e devolve-os com ironia e poesia nas suas esculturas, 

resultantes de uma reconstrução através do trabalho em ferro e da soldadura dos 

desperdícios da nossa era.  

Os bichos impõem-se pela sua complexidade formal porque são compostos por muitas 

peças e, ora acentuam o peso de toda a matéria, ora são lineares e aéreos recortando o 

espaço. O equilíbrio e o movimento são experimentados de uma maneira concreta, 

porque o escultor coloca as suas peças, munidas de engenhos, em locais onde o vento de 

um modo natural as faz mover. De uma maneira geral os seus trabalhos são sóbrios em 

termos de cor, imprimindo às suas esculturas uma cor única, geralmente escura, que 
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obriga o espectador a focalizar a sua atenção naquela composição de fragmentos 

mecânicos díspares, organizados num todo de densidade ou de leveza. 

 

Pedra 

 

O processo de construção com fragmentos de mármore de diversas espessuras e formas 

foi o escolhido por João Cutileiro para a interpretação simbólica da rainha coroada 

morta.  

A Apresentação da Rainha é o título da exposição em Cascais em 1994 onde João 

Cutileiro apresenta Inês de Castro, numa nova formalidade para o monumento. 

No trono, construído por grossas placas de calcário exibindo seis cilindros vazados por 

furação industrial, está sentada a rainha. Inês de Castro está vestida de branco, cor do 

mármore do seu traje. O escultor materializa a rainha com placas de diferentes 

espessuras e texturas, sempre resultado do trabalho com máquinas, parecendo assim que 

o peito se encaixa num corpete muito elaborado e texturado, continuando num torso liso 

e acabando com um panejamento nas pernas. Os braços, dois cilindros hirtos, acentuam 

a rigidez daquele corpo. O cabelo de mármore escuro, que se apresenta liso pelo registo 

linear das máquinas, cobre a face, encimada por uma coroa de mármore ocre.  

    

Seguindo outro processo de construção, João Cutileiro interpreta outra personagem 

histórica: O Marquês de Pombal, que podemos ver no interior do metro, na estação com 

o seu nome. Colocada num espaço entre as linhas dos comboios, esta escultura tem a 

mesma leitura de frente e de costas. Reduzida ao seu essencial, é a silhueta do Marquês 

que reconhecemos, constituída por duas placas em calcário cortadas em forma de 

casaca, apoiando-se nas pernas que são cilindros empilhados. Outras duas placas são os 

braços e, no fim de uma delas, uma mão segura um rolo, os planos de Lisboa. Uma 

quantidade, de pequenos cilindros, integra a cabeleira do Marquês cobrindo a face. 

 Por último, do mesmo escultor cujas obras temos vindo a analisar, O Passeio das 

Tágides para o Parque das Nações (1998, Expo’98, Lisboa) é constituído por um grupo 

divertido de musas banhando-se perto de uma falua num lago artificial. São 

composições de placas de mármore, recortadas e aparafusadas, que formam os corpos 
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das musas, cuja articulação suscita formas em movimento. O barco é também executado 

por fragmentos de pedra que se ordenam até encontrar a forma exacta. 

Já o D. Sebastião, a que já nos referimos ao falar do processo “ redução”, é executado 

em diferentes blocos que o escultor encaixa. Construir e, na construção, utilizar vários 

processos como o empilhamento de elementos com diferentes espessuras, são outras 

experimentações inovadoras na linguagem escultórica para o monumento público. 

Outra característica dos monumentos de Cutileiro é a perda do pedestal. O escultor 

coloca as figuras junto ao solo tornando possível uma fruição de perto pelo espectador. 

Fragmento e arquitecturas em pedra  

 
A obra dos artistas é fruto de uma experiência que nela se espelha, resultado de 

vivências e dos compromissos de uma com a outra. Nas palavras de um arquitecto 

contemporâneo David Adjaye: “Foram os artistas que se apropriaram dos resíduos da 

cidade industrial como o sítio ideal para trabalhar, afastando-se dos palácios, 

procurando uma nova informalidade. Depois disso transformámos culturalmente essa 

informalidade numa nova formalidade”65. As ideias de volume e de espaço presentes na 

arquitectura são interpretadas em escultura utilizando também o fragmento num 

processo construtivo.66 

A construção é um processo que pode ser observado em trabalhos dos escultores 

portugueses, nomeadamente António Matos, José Pedro Croft, Pedro Fazenda e Carlos 

Dutra. Elementos fragmentados constituem-se como componentes que formalizam o 

todo. Assim torres, escadas, colunas, vivem como esculturas apropriando-se 

conceptualmente da sua parte arquitectónica, desprezando a sua função utilitária. 

 

Referiremos alguns exemplos característicos deste processo. Marco, 1990, escultura 

constituída por fragmentos de pedra que se sobrepõem por formas e cores, representa 

                                                 
65 In Ípsilon, Público, 3 de Julho de 2009. Este arquitecto foi escolhido para desenhar o Centro Cultural 
África.Cont em Lisboa e tem obra pública construída nos EUA e na Europa.  
66 A utilização de moldes para apresentar o negativo de uma construção, como se conseguíssemos voltá-la 
ao contrário expondo o seu interior, é matéria de trabalho da escultora Rachel Whiteread. A sua obra é 
uma recolha tridimensional de espaços em diversas matérias que nos remetem em simultâneo para 
questões que são tratadas pela arquitectura. Com cimento molda o interior de uma pequena casa londrina, 
como que materializando o espaço habitado, expondo o que geralmente não se vê, e que provocou grande 
controvérsia acabando por ser destruída; com gesso, fecha todo o espaço à volta de uma mesa, 
impossibilitando a utilização do espaço físico que a mesa proporcionava restando apenas um fragmento 
do tampo para lembrar o objecto original. A escultora joga com o espaço e as suas possibilidades, 
servindo os moldes de registo tridimensional para o revelar ou o ocultar ao espectador. 
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um sinal que marca o lugar. Um grande bloco na base sustenta outros dois que, por sua 

vez, sustentam um terceiro sinalizando o espaço. Os registos de furação das pedras são 

deixados pelo escultor e, tal como as texturas, são elementos de contraste com 

superfícies polidas acentuando a geometria da escultura. A horizontalidade e a 

verticalidade, a linha depurada e a linha fragmentada, o liso e o rugoso, uma variedade 

“que é a dos acidentes do próprio material, elemento condutor de um fazer em que uma 

grande disponibilidade operativa se revela” como afirma Sílvia Chicó (1988), são os 

factores que caracterizam o trabalho de António Matos. 

5 Arquitecturas, de 1994, são cinco esculturas construídas por António Matos com 

sólidos geométricos em travertino e ferro que imaginamos como construções. Estas 

arquitecturas funcionam como metáforas da cidade. Os sólidos que as compõem e os 

espaços que deixam entrever são os protagonistas do discurso arquitectónico-

escultórico. Os fragmentos orgânicos que as habitam justificam a escala.  

O espaço é invocado pela arrumação dos sólidos, enquanto a relação fechado-aberto, 

pesado-leve, privado-público é mostrada sob vários ângulos nestas arquitecturas que 

poderiam ser monumentais. O jogo entre diferentes escalas é matéria de trabalho e 

característica da obra de António Matos. Os sentimentos estão associados a imagens de 

arquitecturas que sugerem comunicação, ou seja, espaços que nos fazem sentir mal ou 

bem, livres ou protegidos, expostos, como se as maneiras de sentir dos humanos se 

pudessem entrever nestas esculturas.  

 

Na Montanha, 1998, não há processo construtivo mas há um transporte de fragmentos 

da natureza, da paisagem e da arquitectura para outro espaço de realidade, que 

justificam que se considere este trabalho como uma composição de fragmentos, 

fragmentos interiores como os designa José Fernandes Pereira.  

“Entre uma e outra geografia sentimental, cultural e pulsional, a escultura pode de facto 

ser para o escultor67 … um meio para atravessar a realidade … mas uma e outra serão 

representadas nas suas obras como fragmentos interiores que a pedra regista e enuncia.” 

(Pereira, 2005, p.384).  

 

                                                 
67 António Matos viveu na sua infância e parte da juventude em África, outra parte na Europa começando 
por Itália onde estudou. 
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Para António Matos a pedra tem um valor simbólico escolhendo criteriosamente as 

pedras para as suas esculturas, onde o rigor da execução se observa nos cortes, encaixes 

e empilhamentos, em que o extremo polimento contrasta com superfícies texturadas. 

Por vezes o contraste máximo é enfatizado juntando pedras brancas e pretas, umas 

polidas, outras em estado bruto. Outras vezes essas texturas são mostradas como 

elementos preciosos de volumetria e cor, enquadradas por arcos que, numa vertente 

poética, guardam quatro montanhas donde viriam quatro rios, como no Chafariz dos 

Quatro Rios, Fig. 86, em granito e xisto, situado em Alfândega da Fé. Reduzida a 

escultura ao seu essencial, exaltada no minimalismo rigoroso da forma, contrasta com o 

aleatório da fractura. 

 

Outra modalidade de escultura-arquitectura pode ser o exemplo de “Sem Título”, 1986, 

Fig. 87.  

Memórias de antigos palácios medievais ou renascentistas, completadas com restos de 

pedras resultantes do corte por processos industriais, vulgarmente desperdícios, formam 

esta escultura - coluna em mármore branco.  

É um assemblage em que José Pedro Croft utiliza este processo e o da construção.  

Os fragmentos, memórias de arquitectura, são esculpidos remetendo-nos para formas 

em arcos, portais e colunas, “São elementos que aparecem a desregrar a estrutura de 

base. Podem ser vistos como resíduos ou citações mas reformulados em função de uma 

situação nova”. (Melo, 2001, p.208) Os outros elementos, “sobras” de pedras partidas 

que completam o monumento, estão aglomerados preenchendo os espaços vazios 

daquelas memórias reconstruídas. No fundo, através da repetição, se obtém um todo de 

fragmentos sucessivos, “o todo em cada uma das partes”. A coluna com 180x58x58cm 

podia ser de grande escala mas, numa escala mais íntima, simula o monumento que 

desaparece enquanto memória de uma arquitectura de outro tempo. O fragmento aqui 

funciona como conceito e como processo de construção em todas as potencialidades 

formais.  

Outra obra da mesma família mas resultante de um processo de empilhamento mais 

ordenado e organizado, um contentor prismático, (prisma rectangular) aberto em duas 

das suas faces, exalta a ideia de mausoléu. Mais uma vez o monumento, reforçado pela 

matéria mármore, nobre, dura, de cor clara e luminosa, recupera a tradição dos países do 
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sul para os invólucros dos seus mortos. Ripas de mármore de diferentes tamanhos são 

empilhadas até ao topo deixando uma das faces em aberto e a face de cima descoberta 

como que para deixar penetrar a luz. O todo é a ideia de contentor que se abre ao 

mundo, pela construção do espaço de relação com os outros. É o próprio que corrobora 

“ Interessam-me cada vez mais as relações puras de espaço. São esculturas estáticas e 

isso reforça a densidade do material”. 

 “Neste momento agarro em pedras de pequenas dimensões, organizo-as de forma 

simples por justaposição e sobreposição, dando-me cada parte a medida e a confirmação 

do todo”68. Eis, portanto, o processo e a matéria como fragmento, na sua plenitude. 

 

Os fragmentos são estruturais, organizando-se por sobreposição e justaposição, 

formando autênticos muros, separadores ou aglutinadores, transitórios ou fixos, como a 

seguir se exemplifica nos trabalhos do escultor António Campos Rosado. O muro 

defende e marca o lugar, separa e discrimina, isola e junta, protege e acalenta, distingue 

o que está para cá e o que está para lá. Composto de pedras sobrepostas de diferentes 

tamanhos, deixa vazios e aberturas por onde passam sons, fantasias, esperanças e 

desesperos. De forma esporádica aparecem nichos habitados por cabeças, também em 

pedra, de diferentes escalas e colocadas na vertical ou na horizontal. Sem título 

(Monumento ao trabalho), 1986, é uma construção que remete para o labor árduo da 

pedra, feita por construtores, artistas e artesãos; remete para o acto de sobreposição de 

pedra sobre pedra, personificando a presença humana, uma presença plural tal como 

exigem as relações de trabalho na sua diversidade e pluralidade das artes, ofícios e 

profissões.   

Utilizando o mesmo processo o escultor constrói outro muro. Desta vez insere nos 

espaços 27 rádios de diferentes tamanhos que o artista sintoniza em emissoras 

diferentes, a emitirem diferentes sonoridades simultaneamente. António Rosado com o 

fragmento ilustra a dimensão da transitoriedade, do irrepetível, de um modo absoluto, 

marcando o território com os seus fragmentos e simbolicamente através da forma e 

colocação desses mesmos fragmentos simula situações de comunicação e de interacção 

com o espectador. Fig. 88. 

 

                                                 
68 Entrevista de José Pedro Croft a Alexandre Melo, Expresso, 27 de Setembro de 1986. 
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Uma outra obra, que utiliza a sobreposição e a justaposição de blocos de pedras num 

processo construtivo, pode ser vista na rotunda de Torres Novas, Fig.89. São quatro 

paredes construídas com pedras de diferentes comprimentos mas todas da mesma altura, 

atravessadas por vazios permeáveis à luz e à paisagem. Entre si, têm uma relação de 

convergência em torno de um eixo, que as articula. As portas que fecham as paredes são 

as portas contemporâneas da cidade. As paredes são curvas e esta escultura vista de 

cima toma uma forma aerodinâmica helicoidal. Numa rotunda em que o espaço é 

redondo – a escultura gera por si uma leitura dinâmica com o espaço. De facto ela só 

pode ser vista por quem circula em veículos, e não a pé.   

Pedro Fazenda fez o projecto para este espaço de rotunda e executou-o no próprio local.  

É um processo que este escultor utiliza frequentemente para algumas esculturas em 

espaços públicos. Este processo construtivo permite-lhe, através de elementos 

sobrepostos, modelar em simultâneo espaços e superfícies. Também, algumas vezes, 

sugerindo elementos arquitectónicos como colunas, muros, janelas, as suas esculturas 

construídas interagem, pela escala e pelos espaços criados, com o espectador. Utilizando 

de uma maneira geral a mesma pedra para um trabalho, são as variações subtis de 

relevos, texturas e polimentos que realçam pictoricamente a escultura. Ao privilegiar as 

noções de massa e espaço, de exterior e interior, de cheio e vazio, o fragmento é 

módulo, parte compósita, individualizado e único pelo tamanho e textura, mas não vive 

só. Organiza-se, com a vontade do artista, para nos remeter para o todo, que no espaço 

público é também o todo fragmentado da história e da vida das pessoas que nele 

habitam e circulam. De facto, próximas da escala humana, estas esculturas são vividas 

em função da presença de cada um, provocando uma relação física e corporal das 

pessoas com o objecto artístico. 

Madeira 

 
Através de um processo de acumulação de massas, o autor expõe esculturas que 

sugerem estratificação, como a que podemos observar na natureza, nas montanhas, nas 

dunas da praia ou do deserto que o vento enrugou; é vibrátil essa modulação, quer os 

fragmentos se integrem com elementos arquitectónicos ou não. Maria Filomena Molder 

salienta que “as forças são impulsos que estão por realizar, impõem-se, fazem ondular, 
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levam a madeira a converter-se em fluido, em pele, em terra a mexer.”69. As formas 

obtidas por acumulação de placas em madeira rigorosamente recortada, criando sulcos e 

relevos, positivos e negativos, evocam movimento e vibrações radicais, que provocam 

ambiguidades e alterabilidades incessantes, sejam dos seres, sejam das coisas do 

mundo. Tecnicamente Rui Sanches modela recortando e construindo, num jogo formal 

em que os desvios mínimos dos elementos sobrepostos criam modelações subtis. A 

matéria destes fragmentos é madeira ou derivados como contraplacado, ripas de pinho 

que apresentam a mesma cor da madeira; uma sobriedade intencional é constante na sua 

obra. Da concepção desses elementos e da sua composição, por sobreposição, resulta a 

escultura. As formas obtidas através deste processo de recorte e sua acumulação são 

visualmente dinâmicas. O seu campo será o campo conceptual mas aliado a um 

estímulo compositivo, plástico que utiliza na sua pintura, desenhos e escultura. Fig.90 

Utilizando estruturas de composição de pinturas clássicas mas não querendo fazer uma 

transposição, Rui Sanches materializa-as com outro discurso. Fig.91. Podemos dizer 

que o fragmento nestas obras faz parte de uma construção. Placas de madeira e de 

contraplacado, seccionadas de diferentes maneiras, posicionando-se no espaço oferecem 

várias leituras ao espectador em que estão presentes equilíbrio, desequilíbrio, linha, 

volume e espaço. Por vezes um elemento de matéria diferente serve para acentuar o 

lugar. Os elementos da composição da escultura são, como já referimos, de madeira ou 

seus sucedâneos, portanto de uma cor semelhante. Cor quente. A outra matéria 

frequentemente utilizada é o gesso, que é branco. Pontualmente um elemento com 

grafismo quebra o discurso. O discurso, aqui, é predominantemente espacial, através de 

volumes abstractos, construções, sólidos - fechados ou abertos - alguns com faces 

assimétricas sugerindo desequilíbrio, gerando tensões na obra. O posicionamento do 

espectador é importante na quantidade de leituras diferentes que faz ao deslocar-se para 

apreender a escultura. São também utilizadas ripas muito finas que funcionam como 

linhas de força.  

Concordamos com a interpretação de Aurora Garcia que considera que são obras que 

“se abrem à dimensão espacial exibindo um conjunto de encontros marcados pela 

aparente fragilidade do seu diálogo, pela impressão de que, a qualquer momento, 

alguma coisa poderia ser alterada na sua disposição.” (2001, p.28) 

                                                 
69 Vide texto de Aurora Garcia Entre o cristal e a chama: a escultura de Rui Sanches no Catálogo. 
Retrospectiva de Sanches, que cita Maria Filomena Molder (p. 28) 
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Num processo de acumulação e justaposição de fragmentos de madeira, João Castro 

Silva trabalha o corpo humano em fragmentos de diferentes escalas. Nos grandes 

fragmentos, mão e cabeça, Figs.92 e 93, a madeira em bocados desiguais, não tratada, 

vai-se acumulando por construção e revelando as formas. Os bocados de madeira de 

tamanhos e formas diferentes, assim como os restos de tinta presentes nesses bocados, 

são explorados propositadamente pelo escultor conferindo assim alguma crueza a alguns 

trabalhos. Por contraste com obras de outros escultores Castro Silva junta bocados de 

madeira irregulares e o espaço existente entre eles contribui neste caso para uma leitura 

mais dinâmica e perturbadora.           

Noutras esculturas, como nesta sucessão de cabeças esculpidas, em suportes também 

construídos por fragmentos, semelhantes mas não iguais, visualizamos um grupo 

alinhado como um exército; a cor, uma patine clara, mais entendida como alguma coisa 

que restou do tempo, uniformiza o grupo, Fig. 94. 

João Castro Silva trabalha o fragmento humano expondo-o sozinho, muitas vezes numa 

grande escala, sem pedestal, provocando um confronto com o público, ou trabalha o 

grupo, questionando com a forma, a colocação e a localização das esculturas, relações 

de proximidade e afastamento. 

 

Encaixe 

 

Madeira 

 
Encaixando e colando rigorosamente bocados de madeira, neste caso tacula, o escultor 

cria suportes construídos, que esculpe posteriormente por redução. Para Fernando 

António Baptista Pereira “a processualidade própria que António Vidigal tem vindo a 

desenvolver na escultura em madeira desempenha um papel primordial nas opções 

plásticas do escultor (…) o escultor criou um original modo de se apropriar da madeira 

e de a transformar“70. 

“Fragmentos” (1999), como o escultor lhes chamou, são sete trabalhos em madeira, 

apresentados na Galeria Ara em 1999. São esculturas e relevos, em que a modelação 

                                                 
70 In Memórias do Corpo, texto do autor no Catálogo da Exposição Fragmentos de António Vidigal, na 
Galeria Ara, Lisboa, 1999.  
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sensual dos volumes de carácter geométrico, superfícies curvas, esferas, numa grande 

depuração formal, remetem para uma paisagem do corpo quando reduzidos à sua 

síntese. Em madeira de tom avermelhado e quente os volumes amplos articulam-se 

assimetricamente, definindo elevações como se fossem paisagem. Paisagem onde a cor 

da matéria se pode associar à carne e ao relacionamento com o corpo, seguramente um 

corpo feminino onde se evidenciam os seios. As linhas curvas resultantes do encontro 

das massas sulcam o relevo. Fig. 95. A textura da madeira, obtida pelo processo de 

construção do suporte com bocados rigorosamente encaixados, é exaltada pelo 

tratamento de superfície. Com o polimento acetinado que confere à madeira somos 

levados a pensar o corpo na sua matéria pele. A “fragmentação” nestes trabalhos é 

proeminente e traço da sua plasticidade. Cristina Azevedo Tavares confirma-o. “É de 

salientar na obra de António Vidigal uma pujança e modernidade marcantes, nos relevos 

e esculturas em madeira, e nas obras em pedra cujo motivo se focaliza na fragmentação 

do corpo redimensionando-o eroticamente.” (Tavares, 2006, p.10) 

Reduzido o fragmento a formas geométricas simples numa composição abstracta mas 

remetendo para o corpo humano, é valorizado por António Vidigal o sentido de massa, 

de compacto, o equilíbrio, o contraste entre o plano e o curvo, a linha clara e 

determinante da forma, Fig. 96. Na sua escultura, o fragmento é espacial e o vazio entra 

só como côncavo sem aberturas, sem veias. O rigoroso acabamento que confere às suas 

esculturas, sem registo de ferramenta, contribui para uma clara definição dos volumes e 

para uma leitura sem acidentes, sem artifícios. A cor será sempre a da própria matéria. 

 

Pedra 

 
Esculturas resultantes de encaixes de pedras, de diferentes tamanhos e cores, são a 

matéria de trabalho de Carlos Dutra. Os cortes para encaixe dos elementos da escultura 

obedecem à ideia de positivo negativo e constituem parte integrante do processo de 

construção. Os elementos polidos contrastam com os outros em que o escultor deixa a 

textura natural das pedras ou resultam de intervenções ulteriores criando um jogo de 

volume e cor.  

Por vezes são a verticalidade e horizontalidade, resultantes do processo de construção e 

colocação dos fragmentos, que determinam o equilíbrio da escultura. O espaço deixado 
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entre os elementos, maior ou menor, cria um jogo de claro-escuro, apontamentos 

lineares de contraste com as superfícies polidas e luminosas. 

Muitas vezes sem título estas esculturas remetem para uma ideia que o escultor explicita 

nos textos. Fig.97 

 

Furação  

 

Pedra 

 
Remetendo poeticamente para um fragmento de arquitectura da mitológica Atlântida, 

uma secção de coluna em mármore branco está assente em nove discos de basalto preto 

dos Açores colocados em espiral, representando as ilhas e o seu perturbante movimento. 

Da autoria de Carlos Dutra, figura na Assembleia Regional dos Açores.  

Utilizando outros processos, neste caso esvaziamento do bloco, encaixe e construção, 

essa secção de coluna de Carlos Dutra foi encomendada para ser a urna de votos 

utilizada na Assembleia. As tecnologias ligadas ao trabalho industrial do mármore em 

particular a furação foram aqui utilizadas.  

O processo da furação serve a este escultor para muitas das suas obras que, sob a forma 

de módulos, organiza no espaço, formalizando colunas, sobrepondo e encaixando peças 

que evocam arquétipos da antiguidade grega, ou engrenagens contemporâneas. 

Engrenagens que são construções de fragmentos obtidos através de uma sonda, cujo 

registo textural marca a plasticidade das obras. Pode dizer-se que estas colunas 

resultantes de fragmentos e fragmentações são também um resultado que é um 

fragmento. Figs. 98 e 99 

 

Assemblage 

 

Segundo Herbert Read não é possível ignorar a tendência geral de abandonar o acto de 

esculpir e mesmo de modelar em favor de vários métodos mais fáceis de assemblage, 

mas não se pode pretender aceitar este desenvolvimento com complacência.  
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André Breton no “marché aux puces”71 confidenciava :  ” J’y suis souvent en quête de 

ces objets qu’on ne trouve nulle part ailleurs, démodés, fragmentés, inutilisables, 

presque incompréhensibles, pervers enfin au sens où je l’entends et où je l’aime…”  

Neste campo encontraremos na escultura portuguesa a partir dos anos 70 a utilização do 

objecto na escultura: encontrado, recuperado da sucata, fragmentado, projectado ou 

instalado num sítio próprio (Site Specific)72 .  

 

Resíduos da sociedade de consumo como latas, destroços, tubos, envolvidos em plástico 

e unificados em termos de cor, formam relevos. Nesses relevos, as formas volumétricas 

dos objectos e dos seus fragmentos emergem de superfícies irregulares cujas texturas 

remetem para estados da matéria como: espesso, pastoso, e escorregadio. Com leitura na 

vertical ou na horizontal estes relevos de Hélder Baptista “contêm simulações de uma 

realidade destroçada mas recomposta a partir do plano. Esse plano não se determina ao 

primeiro olhar – porque as formas emergem dele como se rompessem uma superfície, 

líquida e espessa. Talvez o plano esteja abaixo dessa superfície, junto da parede ou junto 

do chão. Talvez as formas se afundem em vez de emergir”73. Figs, 100 e 101 

São experimentações outras, em que as memórias dos objectos, inteiros ou 

fragmentados, estão subjacentes naquelas superfícies unificadoras e são reveladas pelas 

suas formas emergentes. Trabalhos premonitórios no desenvolvimento que o escultor 

fará do fragmento, aplicado às suas medalhas, de excepcional e sensível modelação, e 

que o distinguem, sem dúvida, como um grande medalhista74 no panorama português da 

escultura deste século. 

                                                 
71 Referência contida junto a uma fotografia de André Breton na “feira da ladra” em Paris, publicada em 
La Littérature en France depuis 1945 (Bordas, 1974) 
72 Já analisámos também quanto o objecto é matéria de resolução plástica desde Picasso passando por 
Duchamp pelo Object Trouvé até un Jeff Koons; o objecto é alvo de diferentes processos resultantes de 
diferentes médiums. Começando por embrulhar objectos de pequenas dimensões, com materiais simples 
como papel e pano em 1958, Christo expande a sua obra acabando por embrulhar monumentos, edifícios 
públicos e até uma ilha. A sua obra que começa com desenhos de projectos necessita de negociações com 
as entidades para autorizações e divulgação e para o acto em si que envolve imensas pessoas: operários 
especializados, toda uma equipa para concretizar o projecto que se torna um acto público de grandes 
dimensões. O resultado é surpreendente como se o panejamento que cobre os edifícios escolhidos 
reduzisse aquela arquitectura ao seu essencial, modulando e apresentando com outra leitura aquilo que já 
conhecemos.  
73 Nas palavras do crítico Rocha de Sousa citado (sem data) no texto de Manuela Synek (1999, p.41). 
74 A obra de Hélder Batista, que se inscreve num panorama abstracto no que trata da sua escultura em 
metal soldado, trata também a figuração, a ruralidade e a urbanidade. O fragmento nas suas medalhas, 
desde uma representação do natural até ao fragmento da peça mecânica, é usado em todas as suas 
potencialidades. O escultor utiliza o fragmento em positivo, e por decalque o seu negativo, e concebe 
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A caixa, um signo na arte do Séc. XX, contem vários objectos juntamente com dois 

lagostins, todos cromados. São objectos do quotidiano, de uso utilitário: uma frigideira, 

um passador, uma braçadeira, garrafas e os lagostins que seguram nas pinças uma placa 

de publicidade. Este assemblage tem o título de Caixa alumínio (lagostins), 1962, 

técnica mista. Memória de um momento, se calhar de uma refeição, colado no tempo e 

no espaço pelo elemento metálico que no acto de cromar tudo fixa. Lembramos os 

Tableaux - piégés  de Spoerri em 1959 relevos colocados na vertical constituídos pelos 

restos de uma refeição que o artista fixou. 

Lourdes de Castro num discurso semelhante contextualiza um momento do quotidiano, 

como por exemplo a refeição. Fig. 102 

Caixa Azul é um assemblage em que desde o fundo da caixa aos diversos objectos 

guardados é quase tudo azul. Objectos utilitários como lápis, cinzeiro, linhas para 

costura, cabides agrupam-se à volta de um círculo central contendo uma imagem. A cor 

reflectida pela matéria dos objectos confere uma certa magia a esta caixa que acumula 

objectos que sugerem gestos banais, gestos do quotidiano.Fig. 103 

 
Entrevistado por Helmut Wohl sobre o seu trabalho, João Cutileiro esclarece que “o 

desenvolvimento de figuras em partes articuladas, destacáveis, deriva da necessidade de 

poder deslocar e montar as esculturas sem recorrer a outras pessoas: um problema que 

se lhe deparou pela primeira vez em 1963. Incapaz de deslocar um dos seus guerreiros 

esculpido num bloco, decidiu cortá-lo em diversas secções, em diferentes direcções. No 

mesmo ano, depois de ter moldado as asas do Anjo da colecção da Fundação 

Gulbenkian, descobre que parecendo melhor numa posição diferente da que tinha 

previsto, decidiu deixá-las destacáveis.  

                                                                                                                                               
medalhas com elementos da nossa cultura, como a roseta feita em crochet, trabalho de lavores comum 
entre as mulheres portuguesas. Altera o conceito de medalha, tornando-a um objecto escultórico; altera 
também a sua composição utilizando a assimetria, estabelecendo relações entre a imagem e o lettering. A 
matéria das suas medalhas, o bronze, apresenta uma plasticidade visual e um toque macio remetendo para 
outras matérias sensíveis. Os elementos da composição das suas medalhas encontram-se numa diluição de 
planos, só conseguida com uma modelação de grande rigor e sensibilidade. As texturas dos fragmentos 
naturais ou objectuais contrastam com superfícies depuradas, criando zonas de claro-escuro. Este escultor 
foi o introdutor da moderna contemporânea linguagem medalhística em Portugal, que renovou e alterou, 
segundo Eduardo Duarte “as estereotipadas e muito usadas fórmulas anteriores e influenciando 
decisivamente uma série de escultores que têm trabalhado no domínio da medalhística.” (Duarte, 2005, 
Caminho, p.94) 
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No texto de Helmut Wohl sobre a escultura de João Cutileiro “The assemblage of 

differently coloured and textured marbles is for Cutileiro a solution to the problems 

posed by three-dimensional realism”. “With detachable marble parts”, he says, “I can 

use colour in a natural way, breaking the inhibition of actually painting the figure”. He 

is careful to point to the visual distinction between “monolithic” figures made of 

different parts, and “articulated” figures with parts that can be moved and turned (Wohl, 

1978, p. 23) . Fig. 104. 

 

De um outro modo, formalmente mais sintético, temos as figuras bífidas, frágeis, 

lineares, reduzidas ao essencial, divididas, sustendo no meio do corpo o ovo da sua 

condição feminina e invocando estados diferentes consoante a proximidade ou 

afastamento de cada metade do corpo. Fig 105 

Paralelamente a flora em pedra lembra o jardim das delícias: as flores parecendo órgãos 

exibindo a sua pujança e as suas cores, as árvores e os frutos pontuando as estações num 

universo sensorial onde as variações subtis das cores dos mármores erotizam o espírito. 

 

Como afirma João Pinharanda “Uma árvore é um lugar de escaladas que permite 

dominar (e penetrar) o espaço circundante e longínquo.” (1989, p.18) 

 A árvore, marcando o território, é um dos temas de reflexão do escultor António 

Campos Rosado, bem como com as cabeças que a habitam, de diferentes tamanhos e 

colocadas a diferentes alturas, interagindo com o mundo. Fig. 106. 

Para António Campos Rosado a cabeça é o modelo do mundo, é o elemento humano 

mais recorrente no seu trabalho e que o escultor utiliza nas suas assemblages. Sem título 

(6 cabeças atadas), 1987, em cimento e corda é um dos exemplos. Cabeças, de 

diferentes escalas, estão atadas só de um lado à grande cabeça que lhes serve de suporte. 

A instabilidade sugerida pela massa de cabeças atadas de um só lado é contrariada pelo 

peso da matéria e pela verticalidade da cabeça suporte.  
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Misturas de técnicas - novas tecnologias – materiais perecíveis 

 

Instalação 

 

Antes de ser utilizado no domínio da arte para evocar ambientes no interior dos quais o 

público pode penetrar, o termo instalação estava relacionado com a ancoragem das 

colecções nos museus. Em seguida o termo começou a abranger a descrição de obras 

tridimensionais, não relevando nem a pintura nem a escultura, solicitando outros médias 

como a música, a escrita, a imagem em movimento, a fotografia e a luz. 

Nos anos 20, Kurt Schwitters (1887-1948) considera o Merzbau como uma escultura 

abstracta cubista no interior da qual podemos penetrar. Os Concettos spaziale de 

Fontana no fim dos anos 40 anunciam também a génese da instalação.  

A partir de 1950-1960, a noção de instalação, assim como a emergência da 

performance, prevalece em relação à de escultura, acabando por quase a substituir nos 

anos 70 até aos dias de hoje. Instalação e escultura têm, todavia em comum a 

tridimensionalidade e a ordenação no espaço. Partilham ambas essas capacidades de 

investir num site através de uma inscrição, um enxerto, no lugar que elas ocupam. A 

instalação possui ainda outros atributos: a fusão da imagem, do texto, do som, por vezes 

da performance e sobretudo a reformulação do volume autónomo sobre o seu pedestal. 

Ela é concebida como um enorme collage ou assemblage, despojada no espaço do 

espectador afim de suprimir toda a fronteira entre a obra de arte e aquele que a observa, 

sempre com a intenção de fazer do observador um elemento do processo criativo. 

 

O território, a ideia de grupo, de comunicação, a vivência relacionada com a 

contemporaneidade são a matéria do discurso artístico de António Campos Rosado. 

O escultor marca com os seus fragmentos determinados espaços. Na sua obra “Sem 

título (campo de 13 cabeças)” (1985) marca o espaço com a presença de cabeças, 

fragmentos humanos recorrentes e insistentes. Numa determinada área de um chão, 

estão colocadas cabeças em escala próxima do natural, do mesmo tamanho, em pedra e 

em cimento, apresentando semelhança na forma e na expressão. Voltadas em diferentes 

direcções, observando e questionando, os seus rostos denunciam inquietude e uma 
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sensação de incomodidade. O artista introduz a ideia de presença e questiona o lugar 

habitado, como numa ilha em que o horizonte é de todos os lados mas só atingível 

saindo dela. 

Noutra instalação, o escultor escolhe como espaço um canto. Um conjunto de 

fragmentos, entre os quais cabeças, acumula-se num canto de uma sala com uma forma 

piramidal; o canto é o lugar defensivo. Para ali atiradas, juntamente com outros restos 

de pedras, estas cabeças de diferentes escalas apropriam-se do espaço, daquele canto 

que se tornou massa impenetrável. A aparente fragilidade do lugar, o canto, torna-se 

espaço compacto, contraforte, como numa muralha medieval. 

 

De forma anónima, o feminino, o desejo, o erotismo, o medo, a violência, são tratados 

em vários suportes (pintura, desenho, filme, fotografia, instalação). 

 “Levantar a túnica, erguer o vestido, que esconde aquilo que tapa, a origem, o sexo 

feminino, é a figura de um gesto que se repete na obra de Julião Sarmento, … 

Na maior parte das vezes, o rosto não se pode ver ou porque a lei própria do gesto não o 

permite (ter o rosto oculto com a túnica como é o caso de Baubo) ou porque o artista 

não dá a ver o rosto, apaga-o e corta-o, desfazendo-lhe os contornos, obedecendo a 

princípios rigorosos de enquadramento e composição.” (Maria Filomena Molder, 1999, 

p.146)  

Na representação das mulheres de Julião Sarmento o rosto não existe, temos o torso em 

que os membros explicam a pose, o movimento; não se vê tudo, só uma parte 

fragmentada daquele discurso associativo. A distância dos corpos entre si ou dos 

objectos, ou a repetição de imagens contam a história que às vezes, não é pacífica: a 

sexualidade, a brutalidade, a violência estão latentes naquelas imagens focando os 

opostos, a ira e a calma, a elegância e o obsceno, a dor e o prazer, tudo transposto com 

uma beleza crua. 

Na década de 80 a composição por fragmentação é uma das suas principais 

características. Nas suas pinturas partes de corpos convivem com tesouras, com cordas, 

que evocam o perigo, o corte, a ruptura, a agressividade. Não existe um discurso 

directo, às vezes a posição do corpo ou o gesto explica a ideia. São histórias vividas 

num universo erótico. O corpo fragmentado, um corpo com braços, sem mãos, com a 

cabeça cortada cerce acima do maxilar, de cor branca, convive com objectos, com 
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cartografias. Sarmento trabalha o processo de interromper, o vazio deixado em aberto 

por preencher, os corpos sem rosto evitando qualquer tipo de referências directas. A 

interrupção de imagens é uma constante. Fig.107 

Em entrevista com Alexandre Melo (1992), Sarmento afirma:“O processo na minha 

obra é como uma sanguessuga que se alimenta de tudo o que vai encontrando, de cada 

influência, de tudo… É provável que a relação da minha obra com a literatura e com o 

cinema seja demasiado óbvia, porque a minha vida está obviamente demasiado 

relacionada com a literatura e com o cinema. A minha obra é o espelho dos meus 

próprios interesses”75. “Inicialmente as suas pinturas confrontam fragmentos, imagens 

de glamour e de violência…” segundo as palavras de Alexandre Melo76 Licking Milk 

Off Her Finger, de 1998, é uma instalação em que um corpo de mulher, em resina, 

vestido com um elegante vestido preto, sem cabeça, se dobra em cima de uma mesa 

com os braços estendidos tentando alcançar um copo de leite colocado na outra 

extremidade da mesa. Através da materialidade conferida pela escultura, o corpo de 

mulher cortado e vestido consegue causar um enorme impacto para quem o observa. O 

corpo cortado, com o cenário inerente à instalação, projecta um momento, aquele que o 

artista quer que observemos, um enquadramento, como na fotografia ou como no 

cinema. Fig. 108. 

Esta mesma ideia das ligações incessantes da obra de arte com as experiências do autor, 

também a encontramos expressa em Delfim Sardo que estabelece as conexões entre as 

tecnologias e a performatividade, espelhando exactamente esta relação da prática com 

as técnicas que nos envolvem. “Hoje em dia, efectivamente, poderíamos dizer que os 

modelos para o pensamento sobre a arte são oriundos, ou do cinema – com os 

desenvolvimentos actuais das estratégias de edição e montagem que lhe são inerentes – 

ou da música – pela generalização da ideia de versão e legitimidade da samplagem – ou 

da arquitectura.” (Sardo, 2002, p.178)  

 

                                                 
75 Entrevista com Alexandre Melo, “Tudo o que está à volta de uma mulher sentada numa cadeira”, 

Catálogo, Fundação de Serralves, Porto, 1992. 
76 Alexandre Melo, Arte e Artistas em Portugal, 2007, Instituto Camões, Bertrand 

Editora, p.172. 
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Utilizando objectos do quotidiano (como portas, cadeiras, mesas, jarros, lâmpadas, entre 

outros) e associando-os a materiais de construção civil, Pedro Cabrita Reis trabalha a 

metáfora, em instalações, numa relação vital com o espaço que integram. Sugerindo 

situações familiares com objectos que reconhecemos, constatamos também que pela sua 

colocação e interacção causam estranheza. Casas, portas e janelas são tema para 

trabalhos em o que o interior e o exterior estão em causa e todas as variações nestas 

possibilidades de acesso e visibilidade são desconstruídas pelo escultor. 

Num processo de construção, um espaço é sugerido por vários elementos que o fecham 

parcialmente como uma casa. Esses fragmentos de construção, ordenados para 

concretizar um lugar, como a estrutura em alumínio, vidro, porta e fragmentos de portas 

ou janelas em madeira, luz néon e som remetem para situações, para vivências segundo 

o título da obra em Espaços favoritos. Fig. 109. “O meu ‘lugar’- diz - está 

constantemente a redefinir-se a si mesmo em cada obra com que estabeleço uma 

afinidade. Alguns dos fundamentos da minha obra têm a ver com o processo de 

materiais que a constituem, ou com o processo de construção que os manipula”. (Corral, 

1998, p.20) 

Outra vez o espaço interior, o exterior, a sombra, a luz, o som são matérias de reflexão 

contínua de Cabrita Reis “-Não é completar nem desenvolver. É continuar. Não me 

refiro à evidência formal, mas a uma intenção em função da qual o trabalho tem uma 

eficácia específica em cada momento da sua continuidade. A eficácia nunca será total. 

Só se pode configurar um rigor em que esteja subjacente um novo corpo de projecto 

estético e teórico. Para cada um de nós, pensar sobre é uma necessidade irrevogável.” 

(AA.VV, 2001, p. 209) 

Na sua obra, o espaço é trabalhado com diversos materiais para proporcionar uma 

visualização e muitas vezes uma penetração pelo espectador que é provocado, por um 

lado pela simplicidade dos médiums empregues, comuns, normais, por outro lado pela 

sua utilização, simbólica e poética, accionando memórias, sentidos, sentimentos através 

da metáfora. A obra Meus Pais Deram-me Aquilo que Podiam, Alma da Sua Diversa, 

1993, Fig. 110, perturba pela simplicidade dos elementos que reconhecemos de uso 

comum, colocados de forma inusitada, significante. Uma estrutura em alumínio suporta 

vigas de madeira grossas, podendo ser mesa mas funcionando também como cobertura. 

Por baixo dessa cobertura, suspendidas das traves de madeira, duas lâmpadas iluminam 
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dois espaços contíguos em que figuram uma panela e duas caixas sobrepostas. A panela 

e as caixas estão pousadas em panos meticulosamente dobrados, assentes em superfícies 

como mesas de vidro. O essencial da vida: um tecto, a casa; a mesa, com a panela, que 

sugere alimentação, trabalho, convívio; a luz e a roupa, objectos e materiais diversos, 

funcionando como símbolos. Cabrita Reis trabalha os opostos, juntando materiais frios e 

quentes como vidro e madeira, e texturas como rugosa e lisa estabelecendo relações, 

criando ligações à essência do objecto, que foi, que agora é fragmento a outros 

fragmentos, construindo um todo com novo significado. 

A perenidade e efemeridade são igualmente exploradas pelo artista, usando o conceito 

de specific site, em instalações que depois destrói, restando o projecto ou o documento 

fotográfico da intervenção. Os materiais que utiliza nessas acções, tijolos, lâmpadas, 

materiais pobres, por vezes objectos encontrados, são tratados conceptualmente e 

formalmente para um tempo. O tempo tratado ao longo deste trabalho, integrando as 

teorias e consequentes formalidades para a escultura, é nesta obra um factor real. 

Algumas instalações têm um tempo para serem vividas. Resta depois a memória visual, 

captada ou não, e a memória sensorial de quem a viveu. Ligando todo o seu trabalho, as 

memórias sensoriais, a essência do que somos feitos e aquilo de que necessitamos para 

viver são transmutados plasticamente por Pedro Cabrita Reis com matérias simples, 

comuns, num discurso eloquente e poético de significações. 

 

Numa sociedade em que tudo é dado através da imagem, representando essa imagens 

outras realidades dependendo dos médias utilizados, a simulação de espaços habitados 

por diversos objectos, que adquirem independentemente da sua forma real outros 

significados, constitui um cenário para que o espectador possa, olhando, penetrar no 

espaço, captar o ambiente. 

Os Surrealistas, os Dada, os escultores alemães dos anos 80 utilizaram o objecto em 

contextos diversos; na instalação, o objecto, por vezes, independentemente da sua forma 

é colocado num determinado espaço físico interagindo com esse espaço e com o 

espectador. Na instalação, o espaço físico habitado por objectos adquire uma identidade 

e constitui o médium para a comunicação. 
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Louise Bourgeois, com as suas Cells, provoca o espectador com um mundo de espaços 

habitados por objectos, funcionando como símbolos ou como signos, invocando 

sensações ou estados de espírito. 

Lucy Lippard, feminista americana, analisa em 1980 a contribuição da arte das 

feministas nas décadas anteriores: quebrando com a tradição modernista, recuperando a 

pintura de modelo assim como a fragmentação e o collage e ainda apropriando-se das 

artes tradicionais como o bordado e a costura. Todavia Lippard insiste em que a arte 

feminista não é somente um outro estilo e que as feministas têm consciência que “é 

impossível discutir (arte) sem referir a estrutura social que a suporta e por vezes a 

inspira.” (Reed, 1993, p. 277) 

Tendo o conceito da pertença a uma comunidade, a acção é perante esse colectivo.  

“Para Lippard, é a enunciação de uma identidade colectiva que separa o feminismo do 

pós modernismo, distinguindo a prática feminista como algo mais desafiando a 

convenção modernista: uma arte de identidade.” (ibidem) 

As vivências proporcionadas pelas instalações de Ana Vieira são fragmentos de 

diferentes memórias relacionadas com espaços e objectos. 

Os Ambientes de Ana Vieira (1971,1972), perceptíveis porque apenas visíveis através 

de transparências, constituídos por objectos reais e por sombras de outros objectos 

simulando a sua presença, transportam-nos para espaços de vivência em que o corpo 

ausente deixou por vezes a sua marca. São frios ou quentes, conforme a luz que deles 

emana, e solitários ou vividos. Sílvia Chicó (1999) diz que Ana Vieira atingiu a 

maturidade plástica na década de setenta e que é um dos expoentes máximos do 

objectualismo português. Considera-a uma mulher “avessa às manobras de promoção 

praticadas por artistas da geração seguinte”, que “produziu ambientes de rara 

sensibilidade, em que se projecta sempre algo de autobiográfico, revelando mundos de 

interioridade expressos nas arquitecturas e nos ambientes”(1999, p.275).   

 

Entre os ambientes de Ana Vieira seleccionamos este, que não se desligará do seu 

próprio território familiar. É uma instalação, Ensaio para uma paisagem (1997) (na Sala 

do Veado da antiga Faculdade de Ciências de Lisboa), em que o espectador é um 

observador, imaginando e vivendo temporariamente no seu percurso, uma paisagem 

contida, simulada em espaço interior. 
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Sete cubos de grandes dimensões, modulares, 180x140cm, executados em diferentes 

materiais, estão ligados entre si por um tubo, na sua base. Três são transparentes, outro é 

espelhado, dois são em madeira sendo um pintado de branco, e outro é forrado com 

lona. Destes materiais mais clássicos, emanam o som, a humidade, a opacidade, os 

espelhos de água e a neblina que se podem percepcionar e sentir numa dada paisagem. 

Cada cubo transmite uma impressão visual ou física, porventura autobiográfica.  

 Na exposição Diário de Cinco Dias, no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, 1991, 

Ana Vieira trabalha nos restos “ É de ruínas que nos fala este Diário de Cinco Dias de 

Ana Vieira: restos que emitem um julgamento relativamente à qualidade e ao 

significado da arquitectura doméstica…Caliças, rebocos, gessos, padrões de papel que 

forram as paredes são pressupostos comuns que se vão sujeitar a uma organização 

afectiva”, João Miguel Fernandes Jorge in Catálogo “Ana Vieira”, 1991. Ana Vieira 

parte dos moldes, dos negativos, e leva-nos a imaginar lugares povoados de gente e 

gestos. As memórias visuais são as impressões talvez mais acessíveis que temos quando 

queremos relembrar um tempo, pessoas ou lugares. São os objectos de uma época ou os 

lugares deles, numa casa, que nos remetem para essas memórias. Ana Vieira utiliza, 

neste trabalho, não o objecto em si mas a sua impressão, um registo, a marca que dele 

restou no tempo. Temos então em gesso o negativo de portadas de janelas, uma parede 

que teria sido de azulejo com a impressão do negativo da tomada eléctrica, um 

fragmento de moldura. Estes painéis em gesso com cores neutras, subtis, com aquela 

beleza sombria conferida pela patine que o tempo deixou, são os restos de memórias de 

um tempo vivido numa casa, ligadas aos gestos do quotidiano. Figs. 111, 112 e 113. 

 

Noutra escala e partindo de outras premissas como a intervenção espacial com objectos 

do quotidiano parcialmente serrados como mesas e cadeiras, objectos ligados a uma 

dinâmica corporal, o fragmento é o objecto em si ou aparece como extensão, noutra 

dimensão, funcionando como um prolongamento desses objectos. A questão do espaço 

torna-se um jogo para o escultor, neste caso José Pedro Croft. Surge o espaço 

prolongado desses objectos, materializado na matéria gesso ou com outros elementos do 

domínio da ilusão, como o espelho. Esses fragmentos aparecem noutra dimensão, como 

se se tratasse de um espaço interior que existe porque o vemos mas ao qual não temos 

acesso, algo que existe mas não é palpável e de um exterior que é fragmento. O espelho 

completa o objecto e a nossa leitura é de um todo que, de facto, materialmente não 
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existe. “Croft refuerza la referencia inmediata a una métrica intuitiva del cuerpo, a sus 

gestos e movimientos habituales, a sus relaciones próximas con el espacio 

arquitectónico.” (Manuel Castro Caldas, 1996, p.13) 

Estes trabalhos, de grande rigor formal e de uma propositada economia de meios, 

exaltam tensões de forças dinâmicas em objectos que utilizamos diariamente e 

funcionam como metáfora numa nova organização espacial. É questionando o espaço 

ocupado pelos objectos que determinam um lugar que José Pedro Croft, num exercício 

de composição, envolve o espectador que reflecte sobre esses objectos conhecidos 

prolongados por outros. Fig. 114. 

 

O fragmento na paisagem 

 

Lembramos, a propósito das obras portuguesas de que a seguir falaremos, a importância 

das experiências dos artistas britânicos e americanos que nos finais dos anos sessenta 

trabalharam, enquanto precursores, no domínio da escultura como intervenção na 

paisagem.   

A Inglaterra sempre teve uma ligação muito forte com a paisagem, patente na obra de 

poetas, pintores e escultores. 

Numa intervenção diferente de Henry Moore ou Bárbara Hepworth, esta geração, em 

que se integram Richard Long, Hamish Fulton, David Nash e Andy Goldsworthy 

trabalha noutro registo. 

Richard Long associa a sua arte, feita de conjuntos geometrizados de pedras de 

diferentes formas, tamanhos e constituição, a lugares que percorre ou a espaços públicos 

onde expõe. 

As pedras que utiliza, pertencentes aos lugares onde actua, são a matéria para as suas 

intervenções na paisagem e em espaços públicos. 

Fazendo percursos, em itinerários por vezes secretos, em paisagens selvagens 

inacessíveis, primeiro em Inglaterra e depois noutros pontos do mundo, inclusive 

Portugal, as suas caminhadas incluem intervenções efémeras na natureza; mapas 

localizando os lugares da intervenção, acompanham as esculturas constituídas por 

pedras talhadas de maneira similar que, colocadas estrategicamente, formam círculos, 
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cruzes, espirais, linhas, obedecendo à acção do artista. Estas esculturas, de formas 

geométricas simples, dispostas na paisagem e no chão dos espaços públicos onde expõe, 

lembram a acção do artista na natureza porque utiliza a matéria do lugar. Enquanto 

escultor reduz a intervenção à escolha de formas de leitura simples e do conhecimento 

de todos, como o círculo, e ao talhe ou corte das pedras que servem para a composição 

dos seus trabalhos. A atitude de Long valoriza a acção de caminhar, de viver os 

percursos, restando dela os mapas ou os conjuntos de pedras, memória dos lugares. É 

uma posição nova comum a outros artistas que, de algum modo, privilegiaram o retorno 

à natureza, a reflexão do enquadramento humano no espaço natural, o aproveitamento 

das matérias naturais como a pedra, a madeira, e outras ainda, para as suas obras. Evoca 

as origens do mundo, a solidão, a nostalgia. Fig. 115. 

Sentindo uma forte empatia com a paisagem que percorre a pé e, interessado na maneira 

como essa paisagem é vivida nos locais, Hamish Fulton, numa atitude antropológica, 

regista essas imagens que surgem sob forma de fotografia a preto e branco. Nessas suas 

caminhadas em que privilegia o contacto físico com o lugar Hamish Fulton tem 

percorrido o mundo inteiro, em particular países pouco influenciados pela civilização 

ocidental (Nepal, Bolívia, Peru, Tasmânia). 

Com o título Eyes Flames herbs Chang heart hands feet, 1985, (Olhos Chamas ervas 

Chang coração mãos pés) vemos três fotografias sequenciais de uma montanha, os 

cumes cada vez mais claros desaparecendo ao fundo. O preto e branco com a gama 

intermédia de claro-escuro definem, transportam o espectador, como através de uma 

janela para aquele espaço, para outra dimensão, cheia de poesia e de estranheza. 

Posicionando-se numa atitude ecológica, David Nash faz questão de utilizar apenas 

árvores que caíram ou que tiveram de ser cortadas e aproveita-as inteiramente. 

Com uma componente de humor que podemos discernir nos títulos dos trabalhos, nas 

suas esculturas o artista, com profundo conhecimento das alterações da madeira quando 

talhada verde, tira partido dos processos de maturação da madeira cortada, obtendo 

assim subtis deslocações em formas geométricas simples como cilindros, cubos e 

colunas. Fig. 116. 
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Por último, Andy Goldsworthy, de uma grande delicadeza e beleza. A obra deste artista, 

tratando da natureza, é de intervenção nas paisagens públicas geralmente subsidiada por 

organismos estatais britânicos. Utilizando para as suas acções folhas, pedras, gelo e 

neve, faz com esses materiais uma composição num cenário já natural. Como são 

materiais efémeros, as fotografias que depois expõe no interior registam as mudanças 

operadas naturalmente num mesmo cenário apresentando diferentes leituras de uma 

mesma cena. A degradação das matérias e as cores obtidas nessas mutações são os 

instrumentos do artista. Os seus trabalhos são sofisticados e, de um modo particular, 

este artista inscreve-se na tradição inglesa da arte dos jardins. 

 

Os americanos tiveram outro tipo de acção que poderíamos definir mais directa e mais 

envolvente na paisagem. Se os fragmentos existem nos trabalhos daqueles artistas 

ingleses associados à paisagem eles são de carácter efémero e conceptual. Seja através 

do registo fotográfico, seja pela disposição de matérias naturais em ambientes vários, 

como nos trabalhos de Richard Long ou David Nash, eles interferem sem provocação 

física na paisagem. Em contrapartida, nas acções do americano Michael Heizer, criador 

de Duplo Negativo em 1969 no deserto de Nevada, que consiste em duas fendas de doze 

e trinta metros de profundidade situadas uma em frente à outra, o trabalho do escultor é 

no próprio terreno modificando-o. A única forma de entender a obra é estar fisicamente 

dentro dela. 

 

De outro modo, porque implica percurso, o Quebra – mar espiral, de Robert Smithson 

1970, executado no Grande Lago Salgado em Utah é uma enorme espiral com pedras 

(6.000 t) e matérias do lugar que avança pelo lago dentro podendo nós percorrê-la 

também, indo ao seu centro. 

 A ideia de experimentação física e a de proporcionar sensações e vivências nestas 

esculturas esculpidas no lugar são o propósito destes artistas.  

Essa mesma ideia, de transportar a natureza para um lugar, encontramo-la em escultores 

portugueses cujas obras merecem a nossa atenção. Já abordámos a natureza na obra de 

João Cutileiro que, desde flores a animais e a árvores, nos fornece um jardim, das cores 

das pedras, delicado e poético. 
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Na obra de António Matos, as árvores de várias escalas, sedimentadas na pedra e 

transpostas para outro lugar, são memória condensada de paisagens imaginárias. 

Em Mulher-Terra-Viva, que já mencionámos, Clara Menéres associa as formas da 

paisagem às de um torso feminino deitado e utiliza uma matéria natural, a relva. 

Consideraremos no entanto, neste ponto de fragmento na paisagem, as obras executadas 

em matérias naturais reconhecíveis e provenientes e reconhecíveis de elementos 

extraídos da natureza, transpostas para espaços públicos ou expostas no próprio espaço 

natural. 

 Em nossa opinião, “Instalação” seria o termo adequado para definir a obra Uma 

floresta para os teus sonhos (1970) constituída por 200 troncos de árvores de diferentes 

dimensões, de autoria de Alberto Carneiro, pertencente à Exposição Alternativa Zero 

em 1970 em Lisboa. 

Os troncos de diferentes tamanhos e espessuras foram agrupados quase todos na vertical 

formando uma espécie de núcleo central; troncos dispostos na horizontal estão, por sua 

vez, cercados de outros, ordenados de forma geométrica, cerrando o território. 

Este trabalho exposto na Alternativa Zero em 1970 inaugura uma nova experimentação 

conceptual estritamente ligada à natureza. 

O autor transporta bocados da floresta, troncos de espessura e tamanhos vários, e 

constrói essa outra floresta, ordenada num outro território. Desta feita emerge uma 

floresta num território urbano e de urbanidades, um espaço fechado mas lugar aberto ao 

sonho. 

A árvore será sempre em todas as suas vertentes matéria de trabalho para este escultor, 

que consideramos de grande originalidade. O que também associamos à sua experiência 

da vida e do mundo, sabendo que a madeira foi uma das matérias que trabalhou quando 

era santeiro ao executar imagens preconcebidas.  

As suas viagens obrigam-no a reflectir sobre os opostos Yin/Yang, sobre os princípios 

das religiões orientais (Zen, Tantra, Tao) que de uma maneira diferente do ocidente 

integram o homem no mundo natural e transcendental.  

Esses princípios filosóficos são transpostos para a sua escultura podendo ser discernidos 

nos fragmentos de corpos esculpidos na madeira, torsos feminino e masculino, como em 

Macho e Fêmea de 1965 /1966. 



189 

Mais tarde em 1976/78, numa outra abordagem, a fotografia é suporte para uma 

dicotomia entre arte corpo /corpo arte, em que o artista integra o seu corpo na paisagem. 

São 20 peças de 45x35cm. Num suporte dividido em quatro partes, podemos ver três 

fotografias e um rectângulo negro onde se lê a palavra art. Uma fotografia é uma 

paisagem ou a plasticidade da intervenção humana na paisagem, as outras duas contêm 

o perfil do autor integrado nesse fundo e no quarto elemento negro aparece escrita a 

palavra art. 

A paisagem, a arte e o artista são o conteúdo dessas fotografias. O artista projecta-se na 

paisagem. 

Na obra de Alberto Carneiro o fragmento da natureza percorre vários campos 

processuais. Existe per si como elemento único, como tronco esculpido. Pode ser de 

carácter construtivo fazendo parte de um processo de adição para construção da 

escultura. Existe ainda passado a outra matéria, o bronze, ou então reduzido a palha de 

madeira que o escultor juntará para formar uma flor com toda a sua simetria. Fig.117.  

Lembramos também uma característica já patente em Floresta para os teus sonhos - a 

efemeridade que se repetirá noutras obras como Uma árvore é uma obra de arte quando 

recriada em si mesma como conceito para ser metáfora 1992, obra efémera e 

renovável: usando uma árvore dada pela cidade do Porto, uma tília que tinha de ser 

abatida num jardim de uma escola, o escultor confere-lhe outro papel depois da morte, 

instalando os seus troncos na horizontal nas caves da Alfândega do Porto. Percorrendo 

com cuidado os espaços vazios deixados entre os troncos, ordenados estes entre as 

colunas daquele grande espaço, vimo-nos de quando em quando reflectidos em 

pequenos espelhos que contêm também a fotografia de paisagens. Fazemos agora parte 

daquela composição mostrada no interior, mas lembrando o exterior através dos 

espelhos que nos reflectem e mostram outros espaços naturais. Marcas do corpo do 

artista impressas no barro invocam a perenidade da matéria, do corpo. Tal como a 

árvore que é matéria natural, um ente da natureza, o corpo, que o artista quer próximo 

da natureza, que como a árvore nasce, vive e morre está presente nos fragmentos de 

barro com marcas do corpo do escultor. 

Nestas obras discernimos grande conhecimento, envolvência e respeito pela matéria. 

Numa atitude particular, conceptual mas que não despreza o prazer da execução, que 

não dispensa a participação corpórea, do escultor, na natureza, essas acções são comuns 
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ao longo desta obra em que o fragmento contém o natural. O fragmento, esculpido em 

madeira e agrupado com outros formalmente similares, constitui escultura, acentuando a 

horizontalidade ou a verticalidade. 

Por vezes, o fragmento é visualmente frágil, um tronco delicado mas em bronze, assente 

em três pontos, e está no meio de um estrada rodeada de árvores de grande porte. 

O lugar, a escala, a cor, são factores fundamentais neste trabalho. 

Muitas das obras são-nos mostradas através de fotografia, porque, a obra, acção favorita 

do escultor que numa altura integra aquele contexto e paisagem, é efémera e o médium 

que perpetua a acção in situ é a fotografia. 

Jogando com a escala e posição dos elementos que coloca na paisagem e que não são só 

de origem vegetal, como calhaus rolados, sozinhos ou agrupados, enormes pedras, ou 

vidro, o artista acentua a importância do lugar, integra as suas obras que derivam da 

natureza nesse ambiente familiar. Outras vezes é como que um ambiente que é 

transposto para o espaço da galeria, Fig.118, como O laranjal – natureza envolvente, 

em que, com terra, laranjeira, metal, tela, laranjas, gravação áudio, lâmpada, 1969, 

presenciamos uma instalação, num espaço fechado. A terra escura onde vivem as 

laranjeiras, a luz forte característica dos lugares onde florescem, o cheiro, a beleza das 

laranjas como esferas na terra, a tela que memoriza a sombra e a luz, e o som, 

transportam-nos para o laranjal característico dos países do sul. 

Em Notas para um Diário, 1974-1981, este escultor nomeia três directivas fundamentais 

na sua obra: “apropriação: reflexo supremo da identificação pelo possuído; nominação: 

entrega pelo entendimento da essência da coisa apropriada; posse, descoberta do ser do 

artista pelo ser da obra e revelação da obra como ser”. 

 Mais do que “instalação” que em Portugal nos anos setenta significava vanguarda, os 

termos utilizados pelo artista são termos utilizados no pós-modernismo. 

Neste caso particular o artista apropria-se de elementos já existentes na natureza mas, 

encarando a matéria como médium para o seu propósito diria vital e conceptual, 

transforma-a, ou não, para produzir arte que ele pretende em sintonia, em harmonia, 

com o natural. Numa posição deliberadamente ecológica e conceptual e numa relação 

do próprio corpo com a obra, a sua acção aproxima-o de outros artistas estrangeiros da 

mesma década.  
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A geometria ocupa um lugar na obra deste escultor. A mandala, diagrama oriental, será 

objecto de reflexão e projecção nos anos 90. Mandala sobre a paisagem, 1998, no 

parque Metropolitano de Quito, Equador e A mandala da floresta, 1999, para o Devil’s 

Glen, Ashford, Wicklow, Irlanda, são intervenções específicas com este conceito. Fig. 

119. 

Utilizando o diagrama como vector simbólico, em Mandala sobre a paisagem, troncos 

de eucaliptos, colocados numa elevação em terra, de círculos concêntricos rodeados de 

enormes rochas de granito situadas num círculo exterior, criam um ponto de atracção, 

como veículo comunicador entre o céu e a terra, absorvendo e transmitindo a essência 

do lugar.  

Numa mata que se adivinha fresca pela presença de fetos e água, numa clareira, o 

escultor coloca os troncos de árvores em número de quatro, desta vez rodeados de 

calhaus rolados que formam um círculo. A mandala da floresta, Fig. 118, transpõe a 

memória da floresta, simbolizada pelas árvores, e o tempo, contido na forma redonda e 

gasta obtida pela erosão nas pedras. No domínio do transcendental as suas obras 

funcionam como veículos comunicantes em que harmonia e natureza se congregam na 

obra do artista. 

 

Num outro registo e desta vez com pedras, percepcionando-se esculturas próximas de 

construções, A casa da terra e do fogo em Ordino, Andorra, 2002 – 2004, focaliza um 

espaço físico, construído em pedra, quatro paredes com portas e sem cobertura em que 

se visualiza uma cor rosa, no interior, resultando do minério que o escultor utiliza, e em 

que o espaço aberto permite contemplar o céu. 
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Conclusão 
 

A escolha do fragmento na escultura portuguesa do Séc. XX como tema da nossa tese 

não surgiu por acaso. 

Reflectindo sobre a escultura contemporânea, concluímos que é nesse período que o 

todo deixa de ser preponderante e que o fragmento prevalece como linguagem estética e 

plástica. Optámos então por desenvolver essa ideia encarando o nosso trabalho 

multifacetado pelas diferentes correntes teóricas e experiências plásticas como um 

contributo para uma reflexão com incidência pedagógica. 

 

Os pontos culminantes que presidiram ao nosso estudo, que aqui relembramos, estão 

ligados a campos diferentes da escultura e do pensamento estético.  

 

Por um lado, a ideia do “não acabado”, é marca da escultura de Rodin que, de forma 

eloquente, anuncia a autosuficiência do fragmento, ao dizer “Je ne ferai plus rien 

d’entier”77, tornando assim o fragmento obra de arte acabada. Com Rodin o fragmento é 

de carácter humano e a modelação é o processo utilizado.  

Por outro lado, com Tony Cragg, outro escultor do fragmento da nossa 

contemporaneidade, o fragmento é resto, bocado de plástico partido, desperdício de uma 

sociedade de consumo, onde as partículas de plástico transportam consigo imagens 

autónomas, que se reforçam ou contradizem umas às outras, funcionando como uma 

metáfora para o ruído e a constante sobreposição de mensagens na sociedade 

contemporânea78. Nele, a ordenação e composição dos fragmentos constituem, de forma 

original e inédita, um modo processual. 

 

Retomando a questão do corpo humano que Rodin tratou em toda a sua condição 

humana, também perpassámos um olhar exaustivo sobre essa temática na escultura.  

O corpo humano é um dos objectos de representação mais persistentes na cultura 

ocidental e encontra-se no centro das temáticas fundamentais da nossa civilização. Com 
                                                 
77 Jarassé, D.(2001). Rodin. La passion du Mouvement, p.46. A partir de relato da sua secretária Marcelle 
Tirel, em Rodin terá havido a consciência da inutilidade do acabamento e da autosuficiência do fragmento 
quando apresentou São João Baptista, o que será, segundo Dominique Jarassé, um dos fundamentos da 
estética de Rodin.   
78 Vide biografia de Tony Cragg da responsabilidade de Ana de Vasconcelos e Melo e de Rui Sanches, 
em Catálogo A Ilha do Tesouro, p.222 
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a evolução tecnológica e a sua conexão com o biológico, o corpo parece ganhar relevo 

como objecto que se pode modelar e transformar até ao cyborg. 

 

Neste âmbito, analisámos sociologicamente as intervenções no corpo, revitalizadas na 

nossa era, e as várias interpretações do corpo fragmentário e fragmentado tratado pelos 

artistas como objecto, ou sendo ele próprio objecto de intervenção. A obra de David Le 

Breton trata de forma eloquente a antropologia do corpo nas sociedades contemporâneas 

dando nota da importância social das inscrições e modificações corporais. Também 

Isabelle de Maison Rouge considera que “L’homme a toujours eu le désir de conserver 

des traces de lui-même. Aujourd’hui, plus que jamais, l’artiste met en œuvre cette 

aspiration. Il collecte et accumule des objets ou images qui parlent de lui et racontent 

son histoire. A l’aide de fictions et de documentaires, il bâtit ses mythologies 

personnelles et nous les livre sans pudeur. »79. Visões fragmentadas do corpo são hoje 

dadas na escultura, trabalhadas sob diferentes processos e recorrendo às novas 

tecnologias - da fotografia, ao vídeo e ao multimédia. Apresentamos no nosso corpus 

obras plásticas onde o corpo joga, intrinsecamente ligado ao espaço e ao movimento.  

 

Encontrámos uma premissa comum aos autores referidos. A arte contemporânea segue e 

leva a termo um movimento de autonomização modernista. O artista prossegue com 

toda a liberdade o seu caminho, independentemente das contrariedades do 

conhecimento da acção, e de uma maneira deliberadamente subjectiva. Procura escapar 

às convenções de actividade útil, e situa-se, prioritariamente, numa estética da novidade 

e do choque, numa estética do novo. A prática das “mitologias pessoais” ou da 

performance constitui uma ilustração desta lógica autónoma da arte contemporânea. 

  

Tendo reflectido sobre o ecletismo, senão confusão, que caracteriza a arte 

contemporânea segundo o pensamento de alguns filósofos portugueses e estrangeiros, 

equacionámos ainda como os feminismos e a sua afirmação em arte, na segunda metade 

do século, questionaram os valores ligados à condição humana, questões ligadas à 

sexualidade feminina, ou aos seus tabus, e à morte.  

 

 

                                                 
79 Isabelle de Maison Rouge (2004). Mythologies personnelles. p.6.  
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Seguindo uma metodologia geral para a investigação sobre o lugar do fragmento na 

escultura, fizemos, numa primeira abordagem, o levantamento da presença do 

fragmento nos diversos campos da escultura em obras de artistas estrangeiros, onde é 

indiscutível o seu trabalho nessa vertente, para nos dedicarmos a seguir à sua 

manifestação em escultores portugueses. Rodin foi o precursor e seguramente o indutor 

da escultura fragmentária em Portugal com escultores como Francisco Franco e Diogo 

de Macedo nos anos 20 do Século XX.  

 

Chegámos à conclusão que, na escultura portuguesa e no princípio do Séc.XX, a 

presença mais notável do fragmento é sob a forma de torso. Defendemos, porém, que 

alguns retratos de personalidades são esculturas fragmentárias dada a sua composição e 

os seus cortes propositados. Sem dúvida que os nossos artistas escultores com as suas 

mãos modelaram, esculpiram a pedra, ao bronze e ao mármore deram vida e beleza, 

acendendo assim a chama da memória dos nossos ilustres homens e mulheres, que a arte 

fragmenta e renova. 

 

Recorrendo à nossa formação de escultora, foi no contexto dos processos e das técnicas 

que enquadrámos as obras que consideramos na totalidade ou em parte fragmento. 

 

Os novos processos determinam a presença do fragmento em diversos campos da 

escultura e reportam a matérias inusitadas mas ligadas à sociedade em que vivemos, 

recuperadas pelas mãos e talento dos artistas como espelho e produção artística da nossa 

contemporaneidade. Resultando autónomo no processo da redução, fazendo parte da 

obra na construção, no assemblage e na instalação, o fragmento existe per se, ou 

fazendo parte de um conjunto com formalidades múltiplas e valor próprio, na escultura 

portuguesa em todo o Séc.XX. 

 

Os processos, tanto os tradicionais para a escultura, como os novos processos 

particulares e arrojados da segunda metade do século, são a gramática mais importante 

da linguagem escultórica que usámos quando nos referimos às obras e ao trabalho 

plástico dos seus autores. Defendemos que as escolhas de processos e técnicas, a sua 

combinação e organização, a sua imbricação constituem a linguagem plástica da 

escultura.  
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Sendo escultora e docente, abordámos a obra de alguns dos escultores referidos como 

um diálogo de uma escultora com os seus pares. Neste cruzamento de linguagens, 

demos ênfase ao pensamento plástico dos próprios escultores, assim como a outras 

leituras das mesmas obras vindas de teóricos reconhecidos, ligados às disciplinas das 

artes. 

A similitude e as convergências dos processos e matérias, bem como algumas 

dissonâncias, ligam as obras dos escultores portugueses como num mapa, como se fosse 

num território com pontos de passagem e ligações múltiplas. 

 

Numa sociedade de recuperação como aquela em que vivemos, o fragmento, se bem que 

surgindo ainda em matérias consideradas nobres para a escultura, revela-se em matérias 

e materiais de todo o tipo que os escultores não se inibem de utilizar. As matérias e 

materiais empregues são variados, ligados à vida (portuguesa), rural e urbana, ao 

humano, ao quotidiano, ao mundo com toda a sua fragmentação de valores, mas ao 

mesmo tempo expressão de uma identidade cultural portuguesa. 

 

Demonstrámos com obras fragmentárias de vários escultores portugueses como os 

novos processos determinam outras técnicas além da tradicional redução, em que o 

fragmento é constitutivo, para se tornar parte de um novo processo, o processo 

construtivo, que se pode ver por exemplo em Rui Sanches. 

O processo construtivo pressupõe uma composição e montagem de vários elementos 

componentes da escultura. Nesse processo, assim como no assemblage, o fragmento é 

parte intrínseca da composição. 

 

Toda esta investigação acaba por ter uma clara finalidade prática: a fundamentação de 

uma nova prática pedagógica no laboratório de pedra, no ensino dos processos para a 

escultura, em que o fragmento se torna estratégia didáctica para a concretização da obra.  

 

A tradição da escultura em pedra até ao Séc. XIX princípios do Séc. XX em Portugal 

relacionava-se com uma temática figurativa e contemplava de um modo geral o todo, a 

forma completa; o processo utilizado era o desbaste, a redução do bloco. Hoje o ensino 

da escultura adquiriu novas dimensões e como tal, muitas das experimentações partem 

do fragmento, cujo suporte é um qualquer material.   
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Podemos afirmar que, no campo pedagógico, o conceito de fragmento tem grande 

utilidade e confirma potencialidades criativas e multiformes com recurso a muitos 

materiais e aberto a vários processos. No desenvolvimento do nosso Programa de ensino 

da escultura e no laboratório de pedra da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, cuja ideia 

sinteticamente se apresenta em rodapé80, está subjacente uma ideia de fragmento que 

nos oferece uma enorme capacidade de mobilidade e atractividade por parte dos 

estudantes. Mais do que com outras matérias, no laboratório de pedra, e diante de um 

resultado sempre em aberto, o escultor de pedras move-se, com esta matéria e com os 

processos que lhe são intrínsecos, num campo de fragmentos e fragmentações que são 

paixão e risco permanentes, fonte de desejo incessante. 

 

Chegámos a um momento em que não podemos omitir toda a nossa experiência, fruto 

de um difícil e entusiasmante percurso pessoal como operadora da matéria pedra e do 

fragmento como via de pesquisa. Experiência e pesquisa concretizadas nalgumas obras 

que, se já não são materialmente nossa pertença, continuam a ser nossas na transmissão 

da nossa visão e do nosso sentir e contribuiram para a criação de um olhar próprio que 

não se cansa de novos desafios. Experiências que nos possibilitaram igualmente obter 

um continuum de dados teórico-práticos para uma didáctica da escultura, cujo método 

transmitimos, com todo o empenho, ao longo dos anos. 

 

                                                 
80 O programa do laboratório de pedra da nossa autoria está dividido em seis níveis. 
O Nível I começa por uma abordagem às técnicas tradicionais para o desbaste da pedra com instrumentos 
manuais - o ponteiro, o escopro e a maceta - para trabalhos no plano em forma de alto e baixo-relevo. É 
dada ao aluno liberdade no tema, porquanto acreditamos que um percurso pessoal deve ser traçado pelo 
próprio aluno implicando escolhas que o obrigam a reflectir no trabalho a desenvolver. 
O Nível II trata da redução ou desbaste do bloco, introduzindo as novas técnicas, nomeadamente as de 
corte com máquinas munidas de discos para o efeito, o que torna o processo muito mais rápido que o 
desbaste manual. Pretende-se o entendimento do desbaste do bloco para obtenção de uma escultura em 
volume completo. Neste nível, bem como no anterior, o fragmento aparece no seu aspecto constitutivo, 
como unidade própria. 
No Nível III que trata de um novo processo, o da construção, o fragmento é pedaço, contribuindo com 
outros fragmentos para a constituição da obra.  
No Nível IV em que se trabalha o encaixe, uma técnica que pressupõe a ligação técnica de dois elementos 
ou mais para a constituição do trabalho, assim como no Nível V que trata do Assemblage, em que podem 
existir misturas formais e técnicas, os fragmentos são também os elementos que formalizam a escultura. 
Finalmente no Nível VI, trabalha-se a escala, na apresentação à escala de uma escultura de grandes 
dimensões devidamente integrada no espaço escolhido. É neste nível que se abordam as possibilidades do 
fragmento cada vez mais utilizado na resolução técnica e plástica de esculturas de grande dimensão em 
pedra. 
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Se com fragmentos e restos iniciámos a nossa investigação, esta conclusão não seria 

interessante se não nos deixasse um resto ainda como elemento para a nossa reflexão 

posterior. Trata-se de uma ideia que emergiu ao longo da investigação e que nos deixou 

mais convicta do relevo do nosso tema para forjar uma ideia de escultura sempre 

inacabada. 

 

Como reforço da potencialidade sugerida pelo nosso tema, citamos uma vigorosa 

expressão de Mário Perniola: 

“Se a arte é o resto, isso só quer dizer que a ideia da obra como algo de harmónico e 

conciliado deve ser posta de parte, porque a arte é atravessada por tensões internas, por 

conflitos, por fracturas. Se a arte é o resto, isso só significa que o todo não se mantém, 

que se fragmenta em elementos assimétricos e profundamente discordantes entre si.”81 

 

Em suma, vimos como o resto na arte será aquilo que na experiência artística se opõe e 

resiste à homogeneização, ao conformismo, aos processos de produção de consenso 

massificado, presentes na sociedade contemporânea, e que tal orientação não se move 

no sentido da obra como monumento. Por isso mesmo nos apropriámos deste conceito 

de resto fazendo a sua ligação com o fragmento e a fragmentação, que no fundo são 

conceitos que caminham lado a lado, e de forma aberta, tanto na filosofia como na arte.  

 

A experiência escultórica portuguesa do sec XX, de facto, captou o pendor rodiano da 

fragmentação e perseguiu até aos nossos dias esta traça inovadora, explorando ao limite 

os processos e materiais variados e heteróclitos que a sociedade de hoje fabrica e 

consome. 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Mário Perniola (2005, p. 105) 
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