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“Tu, que tens sempre tantas 
ideias, sugere-me lá uma 
prenda de Natal, diferente 

dessas coisas banais que se 
encontram nas lojas do costume.” 
Que fazer? Primeiro de tudo, ter 
uma ideia de como são essas 
coisas que a minha amiga define 
como “coisas banais”. Dei uma 
volta por lojas de objectos para 
presentes e de fantasia, para 
ver o que havia. Numa delas, vi 
uma bota de latão, com 52 cm 
(aproximadamente). Queria um 
par, digo eu. Só temos uma, 
respondem-me. Mas então? É 
que não é uma bota para calçar, 
mas para pôr chapéus-de-
chuva, argumentam, sorrindo, 
como se faz com os loucos. Fico 
embaraçado com o meu erro e, 
quase tropeçando num gato de 
mármore decorado com flores, 
que serve para fechar a porta, 
saio da loja. Percebi tudo.

Antes de me afastar da loja, o 
meu olhar dá com uma frigideira 
de cobre pendurada numa 
parede, não como frigideira, 
naturalmente pois tem os 
ponteiros e os números de um 
relógio. Um relógio em forma de 
frigideira deve ser para a cozinha, 
não duvido. Então, como será um 
relógio para a casa de banho?

Está fresco e as montras, 
iluminadíssimas, brilham e 
iluminam a rua. Vejo um par 
de escovas em forma de gato, 
ligadas graças a um íman 
colocado lateralmente. Um 
cinzeiro em forma de mão de 
mulher, um ferro de passar a 
ferro em cerâmica decorado no 
estilo “não te esqueças de mim”, 
outros ferros a carvão, para pôr 

bombons; uma pequena tábua 
para cortar o paio em forma de 
porco; um saca-rolhas em forma 
de rabo de porco com o cabo de 
latão. Um bacio para crianças 
em forma de pato (parece que as 
crianças gostam de fazer as suas 
necessidades nestes animais). 
Um candeeiro em forma de ramo 
de flores, uma pequena lâmpada 
em forma de cacho de uvas (para 
o Outono?). Um cachimbo em 
forma de sapato, outro de cabeça 
de touro, em forma de pistola, 
de turco, em forma de … Uma 
garrafa em forma de arquitectura, 
uma vivenda em forma de garrafa. 
Um cinzeiro em forma de casa, 
por cuja chaminé sai o fuma 
do cigarro pousado à porta de 
entrada.

Uma moldura em forma de 
relógio de algibeira; tesouras em 
forma de ave pernalta; um saleiro 
em forma de carrinho de mão, 
com a colherzinha em forma de 
pá. Uma travessa para o 
peixe em forma de peixe, 
uma travessa para 
o paio em forma 
de paio, uma 
travessa para 
o molho de 

tomate em forma de molho. Um 
martelo em forma de peixe, um 
peixe em forma de martelo, uma 
queijeira em forma de galinha, um 
balde-termo para o gelo em forma 
de bola de futebol.

Um prato para a fruta em forma 
de folha, um velho berço de 
madeira para ser usado como 
porta-revistas.

Decerto que não são objectos 
projectados por designers; estes 
não têm uma imaginação tão 
delirante, e limitam-se a conceber 
um candeeiro em forma de 
candeeiro. Mas imaginem isto: 
uma velha espingarda pendurada 
na parede como porta-chaves, 
com outros tantos ganchos 
soldados no cano. Ou então 
uma enorme chave também com 
ganchos, de pendurar na parede, 
com a mesma finalidade. Um 
isqueiro em forma de pistola, uma 
pistola em forma de isqueiro. 
Uma sombrinha em forma de 
pagode, um candeeiro de mesa 
feito de um clarinete (ou de uma 
trombeta), com o quebra-luz 
em papel pautado com notas 
de música. Pode escolher-se 

um candeeiro com a 
Traviata ou o Otelo. 
Duas graciosas 
pantufas em forma 
de coelhinhos, um 
copo para cerveja 
em forma de 
sapato. 
Um 
chapéu 
dos Alpes, de 
bronze, muito 
pequeno, para prender 
papéis. Um chapéu de cura 
como cigarreira, um chapéu de 
bispo como estojo para cigarros. 
Um abre-cartas em forma de 
espada, um barómetro em forma 
de leme, um relógio igualmente 
em forma de leme, um bar para 
a sala em forma de cofre-forte. 
Uma armadura de ferro como 
frigorífico, um cinzeiro em forma 
de flor, com o pé assente no 
chão. Um livro-garrafa, uma 
estatueta-garrafa, uma cabeça 
de turco-garrafa, uma garrafa-
candeeiro, um barco numa 
garrafa, um vinho numa garrafa, 
um licor através do qual se vê 
um troço de estrada, uma mola 

Com a aproximação do Natal entramos todos no corridinho das compras (se bem que 
este ano um bocadinho mais refreados, por razões que nos são impostas).  No entanto, 
e apesar dos prováveis avisos dos pais natais domésticos de que este ano as prendas 
serão reduzidas à medida do ratado subsídio, nunca desaparece a necessidade de 
satisfazer, pela oferta, um rosário de familiares e amigos que, muito provavelmente, se 
debatem com o mesmo problema.
Assim, e porque fica sempre bem oferecer uma “peça com design”, nada mais inspirador 
que uma leitura do texto “Prendas de fantasia”, do livro de Bruno Munari, A Arte como 
Ofício.

de roupa, de acaju e latão, para 
prender papéis. Um bloco de 
espuma de borracha para fechar 
o correio aéreo. Uma enorme 
casca de noz para pôr nozes. 
Uma colher enorme para trazer 
para a mesa colherinhas de café, 
uma pequena urna funerária, de 
mármore, como cinzeiro.

Dou voltas à cabeça, já não sei 
se o que vejo é real, já não sei se 
hei-de deitar a cinza do cigarro na 
mão ou na terrina da sopa. Que 
dizer à amiga que me fez aquele 
pedido? Se isto é assim pelo 
Natal, o que será pelo Carnaval?

Por mim, digo: compremos um 
cachimbo que seja um cachimbo, 
acendamos um isqueiro que seja 
um isqueiro, um candeeiro que 
seja um candeeiro, cheguemos 
um fósforo a um tabaco que 
seja tabaco, uma vez posto 
no cachimbo-cachimbo. Junto 
de uma bandeja que seja uma 
bandeja, sobre uma mesa que 
seja uma mesa e sentados numa 
poltrona que seja uma poltrona, 
lendo um livro-livro.”

Munari, B., A Arte como Ofício, 
Editorial Presença, 1982.  

EDITORIAL
A revista etc. começa aqui. 

Chama-se etc. porque é a re-
vista da Escola Tomás Cabrei-
ra e porque nela cabem tantas 
coisas que só podem ser no-
meadas através do, isso mes-
mo, etc..

Este primeiro número é de-
dicado às artes plásticas e ao 
design, uma área de estudos 
importante na nossa escola, 
e com ele queremos também 
aliciar outras áreas ou grupos 
da comunidade escolar para a 
divulgação de outras interes-
ses e actividades. Esperamos 
que nas ciências, na filosofia, 
na literatura, nas tecnologias, 
no desporto, no teatro, na ban-
da desenhada, na ecologia, na 
culinária, no artesanato, etc., 
surjam grupos com vontade 
editorial. Reunam o vosso ma-
terial  e contactem o grupo de 
Design que tratará do grafismo 
da vossa revista etc. e tal.

Em breve a etc. terá um site 
na internet onde todos poderão 
participar.

O NATAL,
AS PRENDAS
O DESIGN
E A FANTASIA...
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Galinha no Choco
Loiça das Caldas 
da Rainha, 
anos 60, 
23x27x25 cm

Cinzeiro de 
plástico e metal
fabricado na 
China.
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O  arquitecto, escultor, 
professor, projectista, escritor 

e filósofo Bruno Munari (1907-
1998),  foi o autor dos primeiros 
livros sérios que li sobre o design. 
Munari e o seu conterrâneo, 
Gillo Dorfles, com o qual fundou, 
em 1948, o movimento Arte 
Concreta, reuniam o consenso e 
a aprovação de todos os jovens 
estudantes de Belas-Artes 
nos idos anos setenta. Eu até 
concordava com o homem, pois, 
“uma mesa que seja uma mesa 
e uma poltrona que seja uma 
poltrona” mas... tem que ser? 
Sempre?

Foi num livro do amigo Gillo 
Dorfles que li pela primeira vez a 
terrível palavra - kitsch - se calhar 
eu era um bocadinho... kitsch!

Porque não quero que os jovens 
da Tomás, principalmente os 
estudantes de design, passem 
por estas vergonhas, decidi 
partilhar algumas reflexões e uns 
bonecos sobre o assunto.

A origem etimológica da palavra 
é duvidosa: poderá ser uma 
corruptela alemã do termo inglês 
sketch (esboço) ou, de acordo 
com outras opiniões, partir do 

O kitsch lacrimejante:
crianças,  realeza
e doenças graves são 
muito apreciadas pelos 
adeptos de idade mais 
avançada. Felizmente 
este ultimo tema não 
produz iconografia. 
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verbo alemão verkitschen (fazer 
barato?). De qualquer modo 
o termo era frequentemente 
utilizado no mercado de arte de 
Munique nos finais do século XIX 
para descrever o barato, as fotos 
de obras de arte, o comercial 
ou os esboços. Definia o gosto 
grosseiro da nova burguesia 
endinheirada de Munique que 
procurava alcançar por imitação 
o estatuto das elites culturais.

O kitsch apelava ao consumidor 
leigo de forma dramática, erótica, 
sentimental ou excêntrica 
e convencia-o de que tinha 
encontrado a “alta cultura”. 
Negava a originalidade pelo 
exagero e produção em série.

Kitsch definia para além 
de objectos 
esteticamente 
pobres e de 
má qualidade 
a atitude do 
consumidor, por 
vezes compulsiva, 
mas muito pouco 
exigente. 

Na década de 1930, 
os teóricos Theodor 
Adorno, Hermann Broch 
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e Clement Greenberg, fizeram 
entrar definitivamente o termo 
para a história da arte em 
ensaios e críticas em defesa 
dos movimentos de vanguarda 
da época. Num discurso radical 
identificavam tudo o que não 
era avant-garde como kitsch e 
consideravam este como uma 

ameaça à cultura. Identificando-
se com as ideias de Karl Marx 
defendiam ser o kitsch um tipo de 
falsa consciência, a mentalidade 
criada no seio das estruturas 
do capitalismo para confundir 
a realidade com os desejos e 
aspirações. 

Adorno definiu a “indústria 

cultural”, onde a arte é controlada 
e formulada pelas necessidades 
do mercado e fornecida às 
populações passivas como uma 
actividade de lazer. Esta “arte” 
ajudava a servir a opressão das 
populações pelo capitalismo, 
distraindo-as da sua alienação. A 
verdadeira arte, a de vanguarda, 

era exactamente o contrário: era 
subjetiva, rebelde e orientada 
contra a opressão da estrutura 
de poder. Para Adorno “o kitsch 
é uma paródia da experiência 
estética”.

Para Hermann Broch o kitsch 
era “o mal dentro do sistema de 
valores da arte”. Na melhor das 
hipóteses procurava a “beleza” 
em vez da “verdade” e qualquer 
tentativa de fazer algo apenas 
bonito levava ao kitsch.

Clement Greenberg, no ensaio 
“Vanguarda e Kitsch” publicado 
em 1939, defendia que as obras 
de  Picasso, Braque, Mondrian, 
Miro, Kandinsky, Brancusi, 
Klee, Matisse ou Cézanne 
eram um meio de resistir à 
“estupidificação” da cultura 
causada pelo consumismo. 
Identificava a arte académica                   
com o  kitsch argumentando 
que as academias do século 
XIX, com um ensino baseado 

em rígidas regras e fórmulas, 
tentavam fazer da arte algo que 
pudesse ser facilmente aprendido 
e executado.

Nos finais da década de 50 a 
arte Pop incorporou imagens 
da cultura popular e o kitsch 
entrou assumidamente na arte 
“séria”. É certo que os artistas 
“legitimavam” esta opção 
salientando as suas intenções 
conceptuais e o seu carácter 
irónico. O movimento italiano 

“You wanna be 
rich, 

You wanna be 
Kitsch”

 
Damien Rice  
Cantor Pop

irlandês

-“A Virgem com Anjos” (1860), Adolphe Bou-
guereau. 

Pintor académico com enorme sucesso no 
seu tempo influenciou decisivamente a es-
tética dos “santinhos” que a igreja católica 
produziu em grande quantidade graças à 
industrialização dos meios de reprodução. 
O gosto popular pelo realismo académico, 
amenizado pela integração de elementos da 
cultura tradicional, é uma fonte inesgotável 
de objectos  kitsch.

-Estátua de Kim Il Sung, Ditador da Coreia do Norte, em 
Pyongyang. 
-Estátua de Saparmurat Atayevich Niyazov, (1940-2006) 
primeiro presidente do Turquemenistão. 
-A atriz Lynda Carter como Wonder Woman.
 O kitsch como instrumento do poder político. É estereoti-
pado e grandiloquente. Utiliza materiais sólidos e nobres 
e expõe poses heróicas e teatrais decalcadas dos super 
heróis das histórias populares e da banda desenhada.   

-Quadro de Thomas Kinkade (n.1958 E.U.A)
Autointitula-se “o pintor da luz” e tem como objectivo agradar a 
toda a gente. Já produziu milhares de obras e é copiado nos pos-
tais de Natal e adorado pelos pintores de domingo que não saem 
de casa. Tem um site onde vende: www.thomaskinkade.com

Charles Roka (1912-
1999) 
Pintor húngaro viveu e 
trabalhou na Noruega.
Pintou, aos milhares, 
quase exclusivamen-
te mulheres ciganas 
em poses sedutoras e 
pouca roupa ou crian-
ças a brincar. Senhor 
de uma técnica vigo-
rosa e espapanante 
influenciou os pinto-
res de domingo mais 
devassos e, nos anos 
60 e 70, estava pre-
sente em todas as ofi-
cinas reproduzido em 
calendários.

-”O Assassínio de Andreas Baader”, Odd Nerdrum (n.1944, 
Suécia) Pintor provocador, despreza o abstraccionismo e o 
conceptualismo e admira e copia Rembrandt e Caravaggio. 
Intitula-se um “pintor kitsch”.   

“Cinderella”, Joana Vas-
concelos (n. 1971, Fran-
ça) 
Vive e trabalha em Portu-
gal. Produz uma obra re-
partida entre e o concep-
tual e o kitsch. Utilizou o 
crochet e objectos dum 
universo feminino,  revi-
valista e popular para um 
retrato irónico da condi-
ção da mulher.  

“Michael jackson and Bubbles”, 1988, 
Jeff Koons (n. 1955, E.U.A.) 
Porcelanas, inox, espelhos e dou-
rados - o conceptual e o kitsch. 
Tornou-se conhecido pelo grande 
público por ter casado com a ac-
triz porno Cicciolina. Produ-
ziu fotos e esculturas 
da vida íntima do 
casal. 

“A ausência 
de kitsch 

torna a vida 
insuportável” 

Friedensreich 
Hundertwassfer

Pintor e arquitecto 

“Best Buddies”,1989, Keith-Haring (1958-1990 E.U.A.)  
Apesar de ter feito estudos de design gráfico foi através 
dos seus desenhos a giz nas ruas de Nova Iorque que 
se tornou conhecido. Activista de causas sociais esteve 
presente em todos os acontecimentos que marcaram a 
arte americana no início dos anos 80. A sua amizade com 
Andy Wharol foi decisiva para a sua afirmação artística. 

Pintura, Roy Lichtenstein (1923 -1997 E.U.A.)
Líder do movimento Pop americano dos anos 60, produziu 
toda a sua obra com base na publicidade e na banda dese-
nhada popular. Definia-se como “um pintor industrial”.
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chamado Nuovi Nuovi foi mais 
longe e adoptou o kitsch como 
uma nova estética... anti-estética.

 A arte conceptual ao minimizar 
a estrutura formal do produto 
artístico, maximizando a ideia, 
o conceito por trás da obra 
artística como sendo superior ao 
próprio resultado final, utilizou 
frequentemente o recurso ao 
kitsch.

Mas foi com a globalização do 
pós-modernismo nos anos 80 
que as fronteiras entre kitsch e 
arte, como o muro de Berlim, 
caíram.  Negando o racionalismo, 

a 
linearidade 
histórica rumo 
ao progresso e a 
crença na Verdade, que tinham 
suportado o Modernismo, são 
propostos novos valores, menos 
fechados e categorizantes. 
Os próprios critérios-chave da 
estética moderna, do novo, da 
ruptura e da vanguarda são 
desconsiderados. Já não é 
preciso inovar nem ser original, e 
a repetição de formas passadas 
é não apenas tolerada como 
encorajada. O kitsch triunfa.

Apesar disto, continua a 
haver um certo consenso 
na dicotomia entre arte e 
kitsch. O sentimentalismo, 
a superficialidade, a 
desproporção, a redundância, 
a disfuncionalidade, a 
superficialidade, a acumulação, 
ou a inadequação são termos 
que, para o bem e para o mal, 
fazem parte do código genético 
dessa fraqueza humana que dá 
pelo estranho nome de kitsch. 

EDUARDO COUTINHO
Professor  

“O  kitsch 
muda de acordo 
com estilo, mas 

permanece 
sempre o 
mesmo. 

É a súmula 
de tudo o que 
é espúrio na 

vida de nosso 
tempo.” 

Clement Greenberg
1939

Inntel Hotel (2010) em Zaandam, 
Holanda,  Molenaar Van Winden 
Arquitectos.
 

Edifício em Tóquio, Japão.

Cleveland Clinic Lou Ruvo Center 
for Brain Health (2010) Las Vegas, 
Frank Owen Gehry (n.1929 Canadá)
O design arrojado da sua arquite-
tura, repleta de estruturas curvas, 
geralmente em metal, tornou-a 
verdadeira atração turística.

Espremedor “Juicy Salif”  e candeeiro “Gun Lamp” 
Philippe Starck , designer (n. 1949, França)
O elemento lúdico é uma constante nas obras de 
Starck que projectou desde pequeno mobiliário 
a motociclos e iates.
 

O gosto pela bijutaria excessiva são uma 
constante da atitude “camp” e “ kitsch” dos 

recentes “gangsta rap” e derivados.

“Buick” americano da década de 50. 
O “styling” americano, obcecado pelo aerodina-
mismo. produz soberbos objectos kitsch que hoje 
são cobiçados pelos coleccionadores.  

CONSELHOS AOS JOVENS ARTISTAS

4                                            5                                             

É algo que se repete todos 
os anos por esta altura na 

Tomás Cabreira: os alunos de 
artes trabalham incansavelmente 
executando lindas obras de arte 
com as quais presentearão os 
seus entes queridos na quadra 
natalícia.

Os professores incentivam 
esta iniciativa que, além de ser 
particularmente saudável do 
ponto de vista económico, se 
constitui como um elemento 
de avaliação das capacidades 
técnicas e criativas dos 
educandos. No entanto, a 
juventude destes leva-os por 
vezes a opções temáticas e/ou 
estílisticas que comprometem a 
paz desejada nesta quadra. A etc. 
seleccionou do seu vasto espólio 
cinco exemplos de obras de ex- 
alunos que não foram oferecidas 
no Natal (ou noutra ocasião 
qualquer) e explica porquê.

1                                 2                          3

1- O palhaço sofredor, aqui 
na versão com lágrima, é uma 
praga com origem no século XVIII 
- atribui-se a Antoine Watteau, 
pintor do rococó francês, o 
primeiro afloramento - e que ainda 
não foi totalmente erradicada. 
Neste caso o autor opta, ou 
talvez não tenha alternativa, por 
uma técnica desleixada que 
atribui, claro, a uma intenção 
expressionista. Nunca utilize 
familiares ou amigos como 
modelo. Utilize os inimigos.

2- A cena simbolicodepressiva. 
Muito popular no final da 
adolescência mete sempre 
ossos e caveiras, meninas meio 
despidas mas nada ossudas e 
elementos medievais. Não faça 
porque é irritante e faz o autor 
parecer um pouco esquizofrénico.

3- O retrato artístico com a 

cara tapada e o resto tudo à 
mostra. Não é nada adequado 
para o Natal. Faça noutra altura 
mas dedique mais tempo a 
estudar a anatomia. E juizinho!

4- O género africanoretornado. 
Este é um género em vias de 
extinção. Entregue a filhos de 
retornados das colónias, que 
nunca lá foram, tende a aproximar 
a imagem de África à das lojas da 
Natura. Tenha dó, não faça.

5- Bem... É original!... Ah... e 
utilizou também a mão esquerda. 
E o pé! Muito bem. E o que o 
trouxe a este curso? Ah, também 
não gosta de matemática! Gosta 
de desenhar mas só desenho 
livre! Não gosta de regras... nem 
as percebe! Muito bem.  É um 
presente para a mãe?... E se fosse 
aos chineses comprar uma pega 
para o fogão?  

CINCO 
EX-ALUNOS 
DA TOMÁS 
CABREIRA.

CINCO OBRAS 
EXEMPLARES

DAQUILO 
QUE NUNCA 

SE DEVE 
FAZER 
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A PROPORÇÃO HUMANA
A pesar do ser humano ter 

desde sempre tentado 
representar o seu semelhante, 
só com o humanismo do período 
clássico grego se conhecem 
estudos metódicos sobre as 
proporções do corpo humano.

Será o escultor Policleto o 
responsável pelo cânone que 
propõe a altura da cabeça como 
medida para proporcionar as 
outras partes do corpo. Este 
cânone ainda hoje se utiliza. O 
termo deriva da palavra grega 
kanon que designa uma vara 
utilizada como instrumento de 
medida.

 Policleto foi entendido e 
respeitado pelos artistas seus 
contemporâneos que estudavam 
o cânone através dos seus 
escritos e também das suas 
esculturas. A mais famosa foi o 
Dorífero, que só conhecemos 
através de cópias romanas. O 
cânone de Policleto utilizava oito 
medidas da cabeça situando a 
púbis no centro e o umbigo, os 
joelhos e os mamilos em oitavos 
exactos. Estas proporções são 
fáceis de calcular e os artistas 
adoptaram com facilidade este 
método. 

Embora existam diferenças entre 
os indivíduos, as proporções 
humanas cabem dentro de um 
intervalo bastante normal o que 
torna a utilização do cânone 
uma referência preciosa para os 
artistas.

Vitrúvio, arquitecto 
romano do século 
I a.C., estudou 
e continuou 
os estudos 
de Policleto. 
Vitrúvio aplicou a 
“proporção divina” 
- a relação entre 

os lados do rectângulo de ouro 
- ao ser humano pois acreditava 
que essa harmonia se reflectiria 
positivamente na sua arquitectura.

Foi Leonardo de Vinci, no 
séc. XV, que melhor aplicou as 
teorias de Vitrúvio e as passou a 
escrito no caderno que intitulou 
“As proporções dos Homens”. 
Ilustrou as suas conclusões com o 
desenho que se tornou conhecido 
como “O homem de Vitrúvio”. 

Em 1509 Luca Pacioli, um 
notável matemático italiano, 
escreve o livro “A Divina 
Proporção”, que foi ilustrado 
por Leonardo de Vinci, onde a 
regra de ouro determina todas as 
relações entre as várias partes do 
corpo humano.

Apesar da grande importância 
que a proporção divina teve nas 
artes e ciências do Renascimento, 
estes estudos não tiveram 
continuidade e caíram no 
esquecimento durante mais de 
dois séculos. 

Só em meados do século XIX, 
Zeysig, um cientista alemão, volta 
a estudar  a divina proporção 
e produz o que chama de “Lei 

Cópia romana 
do Dorífero de 
Policleto.
Na imagem estão 
assinaladas 
as oito partes 
correspondentes 
ao tamanho 
da cabeça 
e as linhas 
estruturantes do 
corpo.
Será a partir 
dessas linhas 
que o desenho se 
desenvolve.

O cânone de sete cabeças e meia de 
Arthur Thomson (1858-1935).
Embora se aproxime mais das 
proporções do ser humano comum, 
resulta complicada na prática.

EDUARDO 
COUTINHO
Professor

das Proporções” que não só 
confirma a validade da proporção 
áurea para o ser humano como 
a encontra no crescimento de 
muitos outros seres vivos, animais 
e plantas.

Vários pintores vanguardistas 
do século XIX utilizaram 
frequentemente a secção áurea 
nas suas composições com 
destaque para Seurat e o grupo 
conhecido como os “Nabis” que 
incluía, entre outros, Gauguin, 
Bonnard, Denis e Vuillard.

Em 1912 um grupo de pintores 
ligados ao movimento cubista 
abre o salão “La Section d’Or” 
com obras de Juan Gris, 
Jacques Villon, Robert Delaunay, 

A COLUNA 
DO DOUTOR VIRIATO

Confesso que foi com alguma apreensão que 
acedi ao pedido que me foi formulado pela 
Redacção desta revista, para ocupar um espaço 
de opinião. Receava que as minhas convicções 
pudessem ser escarnecidas por uma comunidade 
escolar com a qual já não me identifico. Mas a 
insistência da Redacção, o estado da Educação 
e do país e o sentido do Dever falaram mais alto 
e aqui estou.

A Tomás Cabreira foi a minha alma mater nos 
idos anos 50. Aqui cresci, estudei e fiz grandes 
amigos - saúdo todos eles e também o Aníbal. 
Nesse tempo o Ensino era pragmático - utilizava 
saberes já adquiridos e acrescentava outros. 
Sabíamos fazer coisas. Hoje o Ensino nega os 
ensinamentos do passado e o saber adquirido e, 
sem nada aproveitar e nada dar, pretende ocupar 
todo o espaço do conhecimento. Os alunos não 
sabem fazer nada.

Mas chega de lamentações, falemos da grande 
remodelação em curso na Tomás Cabreira. 
Acompanhei pelos media o início do processo e 
alarmaram-me as ideias modernaças que então 
circulavam: arquitectura pós moderna, ecologias, 
integração na alameda, “reabilitação” urbana, 
abertura à comunidade e outros disparates. 
Como já é bastamente visível, o bom senso, 
graças a Deus,  imperou: o edifício apresenta-se 
expurgado de aventureirismos arquitectónicos 
decadentes e impõe-se, sólido e viril, no seu 
traçado funcionalista e industrial da arquitectura 
dos meus tempos de aluno. Melhor, prescinde 
de qualquer ideia arquitectónica para cumprir 
cabalmente o seu verdadeiro objectivo: dar  um 
tecto a jovens, e professsores, saudáveis que 
dispensam os belos pormenores arquitectónicos 
que apenas os distrairiam das suas nobres 
missões: aprender e ensinar.  

Apesar da enorme poupança que esta opção, 
seguramente, representou para o erário público, 
restaram alguns lamentáveis sinais de novo 
riquismo, como o ar condicionado. No entanto, 
pelo que julgo saber, estará desligado grande 
parte do tempo. A crise, há males que vêem 
por bem, obriga a que o ar condicionado seja 
substituído pelo ar livre. E é disso que a juventude 
precisa - ar livre.

Queria, por fim, referir um assunto que, pela sua 
importância, tem monopolizado as conversas 
acerca do novo edifício: o amarelo que reveste o 
topo. Concordo totalmente com a escolha da cor: 
o pigmento amarelo é o mais barato e, por isso, 
foi utilizado no Estado Novo (facto histórico)  para 
revestir os edifícios públicos. Em tempos difíceis a 
Economia prevalece sobre a Estética.

Seguindo o louvável exemplo do projectista, 
pouparei na tinta terminando esta, já longa, 
dissertação, despedindo-me com amizade.

DOUTOR VIRIATO
Doutor

PRAGMATISMO

Duchamp, Léger, Picabia e outros.  
O arquitecto Charles-Edouard 

Jeanneret-Gris, mais conhecido 
pelo pseudónimo de Le Corbusier, 
(1887-1965), baseou-se na 
proporção áurea para a criação 
do “Modulor”: um cânone para 
normalizar e obter medidas 
mínimas e harmoniosas nos 
grandes blocos habitacionais que 
utiliza o ser humano como medida 
arquitectónica.

Todos os cânones de proporção 
tiveram os seus entusiastas e os 
seus detractores e será prudente 
concluir que são uma boa 
ferramenta e devem ser utilizados 
para desenvolver o olhar do 
artista e não substitui-lo. 

O desenho conhecido como “o homem de Vitrúvio”, 
do caderno de Leonardo de Vinci.
Albrecht Dürer (1471-1528), gravador e pintor ale-
mão, estudou com Pacioli a proporção divina que 
aplicou num cânone semelhante ao de Leonardo.

A proporção de ouro deriva da sequência de Fibonacci: uma sucessão de números, 
tais que, definindo os dois primeiros números da sequência como 0 e 1, os 
números seguintes serão obtidos por meio da soma dos seus dois antecessores. 
Portanto, os números são: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, 233, 377, 610,... Dessa 
sequência, extrai-se o número transcendental conhecido como número de ouro - 
1.618... (por ex. 610/377 ou 144/89 =1.618) . Leonardo Fibonacci, ou Leonardo de 
Pisa, (ca. 1170-ca. 1250),matemático italiano, não foi o criador da sequência mas 
divulgou-a no seu importante livro de matemática “Liber Abace” (1202).
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RETWAGEN, 1885 - ALEmANhA. 

NSU, 1901 - ALEmANhA

NELK, 1905 - ESTADOS UNIDOS

mILITAIRE, 1915 - FRANçA

hILDEBRAND & WOLFmULLER, 1893 – ALEmANhA

hARLEY DAVIDSON, 1911 - ESTADOS 

SCOTT, 1910 - REINO UNIDO

mEGOLA, 1920 – ALEmANhA

WELBIKE, 1943 – REINO UNIDO

VESPA 98,  1946 – ITáLIA

RUmI-FORmIChINO, 1958 – ITáLIA

CASAL CARINA, 1966 – PORTUGAL

YAmAhA BW’S, 1989 – JAPãO

LAmBRETTA  LN-125, 
2011 – INDIA

VESPA QUARANTASEI, 
2011 – ITáLIA

INDIAN EIGhT-VALVE RACER, 1912 – ESTADOS UNIDOS

INDIAN mILITARY POWERPLUS, 1919 
ESTADOS UNIDOS

hENDERSON_FOUR, 
1927 – ESTADOS UNIDOS

hARLEY-DAVIDSON hD EL, 1936 – ESTADOS UNIDOS

hARLEY-DAVIDSON KhD, 
1956 - ESTADOS UNIDOS

hARLEY DAVIDSON
FLh-DUOGLIDE,
1958 - ESTADOS UNIDOS

hARLEY-DAVIDSON  “CAPTAIN 
AmERICA “ ChOPPER, 1969 - 
ESTADOS UNIDOS

hARLEY DAVIDSON-FLh - ELECTRAGLIDE, 
1965 - ESTADOS UNIDOS

hARLEY-DAVIDSON-V-ROD, 
2001 - ESTADOS UNIDOS

hARLEY-DAVIDSON-TOURING-
FLhTC ELECTRA GLIDE CLáSSICA, 
2008 - ESTADOS UNIDOS

TRAVERTSON V-REX,  2008 - ESTADOS UNIDOS

BSA-500 SV-SLOPER, 1930 – REINO UNIDO

BmW-R51, 1938 – ALEmANhA

TRIUmPh SPEED TWIN, 1947 – REINO UNIDO

BSA GOLDSTAR, 1957 – REINO UNIDO

ROYAL-ENFIELD CONTINENTAL-GT, 
1966 – REINO UNIDO

DUCATI-600TL-PANTAh, 1985 – ITáLIA

APRILIA mOTO 6.5, 
1995 – ITáLIA

BmW-K1200R, 2009 – ALEmANhA

hONDA-CB750, 1969 – JAPãO

KAWASAKI Z1-R, 1977 – JAPãO

YAmAhA V-mAX, 1985 – JAPãO

SUZUKI BIPLANE, 2010 - JAPãO

hUSQVARNA 400 CROSS, 1970 – SUÉCIA

hARLEY-DAVIDSON WLA, 1943 – ESTADOS UNIDOS

hONDA RC250 , 
1973 – JAPãO

KAWAZAKI KX 250 mX, 1985 – JAPãO

YAmAhA YZm400F, 
1994 - JAPãO

OSSA-TR-280I, 2010 – ESPANhA

SUNBEAm-SPRINTER, 1923 – REINO UNIDO

BENELLI 250 , 1939, ITáLIA

mOTOGUZZI SS25, 1930, ITáLIA

mOTOGUZZI  GP500-V8, 1957 – ITáLIA

YAmAhA 250 RACER, 
1967 – JAPãO

hARLEY RR250-R, 
1975 
ESTADOS UNIDOS

hONDA VFR750, 1986 – JAPãO

A ÁRVORE GENEOLóGICA DE ALGUMAS MOTAS 
QUE SãO TAMBÉM PARTE DA HISTóRIA DO DESIGN. EDUARDO COUTINHO/VIVALDO LUIS

SUZUKI 650 BURGmAN, 2007– JAPãO
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“Não podendo mudar o mundo, 
tentamos mudar o corpo, o único 

espaço que restou à utopia, à criação. 
As utopias corporais substituem as 

utopias sociais.” 
Francisco Ortega

A tatuagem urbana, não integrada 
numa tradição tribal ou grupal, opta 
com frequência por representações 
místicas e longínquas revelando assim 
a sua função alienatória.

A tatuagem é utilizada pelos gangs da 
América do Sul e dos Estados Unidos 
para identificar os seus membros. O 
gang divulga a marca e consegue dois 
objectivos: separa os membros da 
sua  família e comunidade de origem 
e obtem a total fidelidade baseada na 
dependência.

O (relativo) su-
cesso do laser na 
remoção das tatu-
agens permitiu  a 
sua utilização no 
mundo do espec-
táculo. Deixou de 
ser uma cicatriz e 
passou a ser ma-
quilhagem.
Esta possibilidade 
do arrependimento 
terá sido decisiva 
para o sucesso da 
tatuagem junto dos 
pouco convictos.

Um jovem neo-nazi alemão: a afirmação da di-
vergência e da confrontação. O desafio à “fra-
queza” e volatilidade da ética dominante. O 
compromisso total com o grupo dissidente.

Um judeu sobrevivente de um campo de con-
centração nazi: a marca vitalícia imposta que 
agrupando numericamente os corpos lhes retira 
a identidade.

Prisioneiro russo com tatuagens realizadas na 
prisão. 
São mensagens codificadas de carácter intimi-
datório. Inventariam actos cometidos e alian-
ças. Contrariamente à maioria das utilizadas 
pelos indivíduos livres são únicas e pessoais. 
Justificam o direito à sobrevivência.

TATTOO?
NO BIG DEAL
A o decidir abordar o tema da 

tatuagem nesta publicação 
que, lembro, tem a arte e o design 
como vocação, pensava dedicar-
me ao estudo da sua iconografia 
e divulgar as suas imagens. Tal 
não vai acontecer. 

Por um lado, a iconografia 
revelou-se pobre, repetitiva e 
de valor estético quase nulo, 
por outro, o impacto da prática 
da tatuagem nos jovens e nos 
pais e educadores mostrou 
ter uma dimensão que julgo 
desproporcionada e merecedora 
de algumas considerações.

Apesar de muitos considerarem 
a tatuagem uma prática recente 
nos meios jovens, tal não 
corresponde à verdade. No final 
dos anos 70 (em Portugal nos 80) 
a prática da tatuagem nos jovens 
denominados punks foi comum, 
como o prova o facto estar na 
casa dos cinquenta anos  uma 
parte substancial dos indivíduos 
extensamente tatuados. Convem 
esclarecer que a maior parte 
dos jovens que hoje apresentam 
tatuagens limita-se a uma 
intervenção de pequena dimensão 
e em zona do corpo pouco visível 
o que os exclui desta categoria.

Os jovens punk utilizavam 
a tatuagem como marca de 
dissidência, era uma estética 
da divergência. Tinham uma 
“ideologia” e objectivos políticos. 
Combatiam a disseminação da 
vida urbana com a “tribo” e as 
tatuagens eram um dos seus 
sinais de identificação. Outros 
eram a forma não canónica de 
vestuário - a roupa rasgada - e 
a música que negava qualquer 
cedência ao prazer da melodia. 
Os membros mais convictos 
foram acompanhando as 
alterações  dos códigos das tribos 
com novas tatuagens surgindo 
assim extensamente marcados.      

Baseado na observação 
directa que a minha profissão 
de professor me permite e na 
convicção de que o tempo 
histórico nunca se repete, não 
tenho dúvida de que os jovens 
de hoje são movidos por outras 
causas na sua vontade de praticar 

o jovem assume a tatuagem 
como forma de desafio perante as 
instâncias que personificam social 
e institucionalmente o exercício 
da autoridade, representadas 
pelos pais, agentes educativos ou 
empregadores.

Hoje a tatuagem é um mero 
epifenómeno e, como tal, não 
merece, da parte de pais e 
educadores, maior importância 
do que o apelo à reflexão 
e a ajuizada divulgação de 
medidas de higiene e segurança. 
Vale a pena, isso sim, tentar 
compreender as causas do 
fenómeno que, por definição está 
a montante: a rebeldia juvenil.    

Resta-me arriscar a opinião 
de que a obsessão pelo corpo 
normalizado, limpo de marcas, 
asséptico, que fez a fama e 
fortuna da cirúrgia plástica e que 
caracteriza a geração dos pais 
tenha contribuido para a pulsão 
auto-mutiladora dos filhos. E 
lamentar que estes optem por 
procurar a sua identidade através 
de cicatrizes escolhidas em 
catálogo.    

EDUARDO 
COUTINHO
Professor

Uma das últimas mulheres birmaneseas 
com a tatuagem tradicional. (em cima)
Indígena das ilhas Marquesas. Nas 
suas viagens pelo Pacífico, o capitão 
inglês James Cook (1728-1779) 
presenciou  a  tatuagem dos indígenas 
e chamou a essa prática “tattow” 
- o som produzido pelos pequenos 
martelos que intrduziam a tinta na pele. 
Os marinheiros ingleses divulgaram a 
tatuagem e a palavra “tattoo”.

essa espécie de auto-mutilação 
que é a tatuagem. 

Quando inquiridos, os jovens 
que optam pela tatuagem 
“justificam-se” com duas ordens 
de razões: a “antiguidade” e 
“tradição” do acto e o direito 
a dispôr do “seu” corpo. Se a 
primeira, aparentemente, reflecte 
uma lógica de integração e 
respeitabilidade e necessidade de 
valores referenciais,  a segunda já 
faz adivinhar alguma, arrisco-me 
a dizer, saudável “rebeldia”.

De facto, a prática da tatuagem 
é muito antiga: conhecem-se 
casos que remontam ao Antigo 
Egipto (Egito? Egícios?). Mas 
também a escravatura é muito 
antiga e isso não lhe confere 
direito a “respeitável tradição”. 
A prática da tatuagem esteve 
quase sempre ligada a rituais 
religiosos ou à identificação 
de castas ou tribos. Em 778 
foi proibida pelo Papa na 
Europa ficando, a partir daí, 
circunscrita a grupos marginais 
e sendo mesmo utilizada como 
sinal que condenava os seus 
portadores ao ostracismo, como 
aconteceu, nalguns países, com 
as prostitutas ou os 
prisioneiros.

Ao reclamar o 
direito a dispôr 
do seu 
corpo, 

OS TIGRES NÃO 
PRECISAM DE 
TATUAGENS! QUERO 

UMA BEM 
NOJENTA!



T enho uma tatuagem nas 
minhas costas. Uso, ao 
dizê-lo, um pronome 

possessivo e suponho um 
pronome pessoal. Suponho ainda 
um elemento material: o corpo. 
O meu corpo. Uma tela de pele, 
com um desenho, colorido, de 
flores de cerejeira. 

As telas têm diferentes 
dimensões. O artista escolhe, 
quer por motivos temáticos, 
de impacto no espectador, ou 
económicos, o tamanho da tela 
que quer preencher. O tatuado 
tem os mesmos problemas: 
o que vou desenhar em mim, 
onde, o que quero mostrar ou 
esconder, qual a dimensão do 
desenho, quanto vai custar e 
quanta dor suporto. Comezinhos 
estes problemas, não? Talvez, 
mas a tatuagem ficará marcada 
na minha pele, como o passar 
do tempo: as rugas, os sinais, as 
cicatrizes, até a pele ser pó. A não 
ser que em “desespero de causa” 
se recorra ao laser corretor, 
como se recorre à lipoaspiração 
para modelar o corpo, ao botox 
para preencher as rugas ou ao 
Photoshop para corrigir sombras, 
luz e outros detalhes, numa 
fotografia. 

Parece que é tudo a mesma 
coisa...tratamento estético, 
alteração através de software 
informático, envelhecimento, 
pintura e tatuagem...eu não tenho 
a certeza que não existam pontos 
de intersecção, possibilidade 
de comparação ou mesmo 
parentesco teórico prático.

Posso falar de corpo natural? 
O que é isto? Nascemos, 
cortam-nos o cordão umbilical. 
Eu, que nasci na década de 
sessenta do século passado, fui 
cuidadosamente enfaixada à volta 
da cintura para que o umbigo 
assumisse uma “forma perfeita”. 
Sendo do sexo feminino, não 
saí do hospital (sim, nasci num 
hospital...) sem que antes me 
furassem as orelhas para que 
me pudessem lá pôr umas 
pequenas argolas em ouro com 
uma pequena pérola. Tenho 
um angioma interno na minha 
bochecha direita. Os lábios 
do lado direito sofreram uma 
regressão e as feições alteraram-
se em termos de simetria. Com 
o Sol, e porque os protetores 
solares são uma invenção 
recente, fui ganhando sardas no 
rosto e no corpo, pequenos sinais 
e manchas de despigmentação. 
O meu corpo foi-se cobrindo 

de “driping” climático único, 
irreprodutível. Mas as assinaturas 
da “obra” são várias e em 
conjugação conflituosa ou em 
harmoniosa desarmonia. Verdade: 
algumas pinceladas e cinzeladas 
não as escolhi, escolheram 
por mim ou simplesmente 
aconteceram em contacto com 
o meio, como as estátuas que 
ganham a patine do tempo ou as 
tintas que vão perdendo o seu 
brilho. Verdade: escolhi deliberada 
e conscientemente algumas 
alterações. Algumas reversíveis, 
outras irreversíveis.

Para mim, a tatuagem 
pertence a este último grupo. 
É irreversível. Não desejo fazer 
nenhum tratamento laser. Escolhi 
cuidadosamente o que queria 
ter desenhado no meu corpo, 
onde, como, quais as cores e 
atribuo-lhe um significado que, 
acredito, permanecerá para além 
de todas as mudanças. Não fui 
eu que desenhei, nem sequer 
fiz o esboço. “Encomendei” o 
esboço, descrevendo-o até onde 
fui capaz de o fazer, através de 
palavras. Recebi um desenho. 

O tatuador pintou primeiro, eu vi 
e fiz as minhas precisões. Disse 
quais eram as minhas exigências. 
Dei a minha pele às tintas e 
agulhas. O meu sangue misturou-
se com elas. Controlei alguma 
dor. Cicatrizei com pomada e 
película aderente o desenho. 
Olhei-o no espelho. Único lugar 
onde posso ver “completamente” 
a minha tatuagem. Como um 
reflexo. Como outra que não 
eu, mas no meu corpo que se 
reflete, refletindo-a. Como um 
objeto artístico, cego, que só 
aparece porque alguém o olha 
diretamente. Ou como o meu 
rosto, que só vejo refletido, 
mas cuja fotografia é a minha 
identificação nos cartões de 
identidade, de cidadão, da 
escola, do passaporte, da carta 
de condução. Um rosto sempre 
diferente, mas pertencente ao 
mesmo nome. Retratos que 
identificam mas que são sempre 
refletidos numa lente, num 
espelho, numa tela, na pele. 
Para serem vistos e ocultados, 
para revelarem identidades e 
simultaneamente as ocultarem. 

TATUADA

ROSA VIEIRA 
GUEDES
Professora

As representações da 
Virgem são um tema 
recorrente na arte sacra. 

Esta toma como modelo Agnès 
Sorel, amante oficial do rei 
Carlos VII e de quem recebeu o 
primeiro diamante cortado que se 
conhece.

Aparece como uma mulher 
elegante e formosa, de testa alta 
rapada à navalha muito à moda 
na época, de boca pequena 
e pele marmórea, própria dos 
estratos sociais elevados e com 
uma coroa de pérolas e pedrarias 
segurando um véu transparente. 
O seu rico vestuário, de arminho 
e seda, apresenta um decote 
pronunciado, desaprovado na 
época mas do agrado da modelo 
e um perfeitamente esférico 
seio descoberto, relacionado 
com o papel de Maria como a 

Díptico de Melun 
(tábua direita), 
Jean Fouquet 
(ca.1452-1455), 
óleo s/ madeira, 
(91 X 81cm). 
Real Museu 
de Belas Artes 
de Antuérpia 
(Bélgica).

mãe da Humanidade. Para além 
do seio, os órgãos genitais do 
menino estão bem visíveis. A 
exibição dessas partes do corpo 
são um sinal, na arte medieval e 
renascentista, de que esses seres 
divinos, são também humanos.
Rodeiam o seu ricamente 
decorado trono nove anjos, 
particularmente interessantes 
por se apresentarem em vivos 
azuis e vermelhos e de rostos em 
posições individualizadas.

Tratando-se de um quadro 
religioso, ele é marcadamente 
profano, pela representação 
erotizada do seio, pela coloração 
viva, pela iluminação potente, 
pela voluptuosidade dos 
panejamentos…

Esta obra apresenta um estilo 
único, palaciano, idealizado e 
divino, resultante da mistura do 

naturalismo da pintura italiana 
e do requinte dos detalhes 
determinantes da arte flamenga 
e do gótico internacional. Este 
caracteriza-se na pintura, 
escultura e artes decorativas 
pela sua elegância e ausência 
de perspetiva coerente, inserção 
de pormenores delicados 
e naturalistas com intuitos 
decorativos, representação das 
pessoas mais importantes através 
de corpos maiores do que os 
restantes. Os temas, geralmente 
religiosos, representam também 
atividades da corte.  

 
arte sacra 
www.museuartesacrafunchal.org
www.youtube.com
BBC: A Igreja e a vida medieval 1.

gótico internacional
http://www.portalsaofrancisco.com.br/

alfa/arte-gotica/arte-gotica-21.php 
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o Calvin avisa:
isto até pode sair 

no exame nacional!
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Vertumnus, 
1591, Giuseppe 
Arcimboldo, 
(1526–1593), óleo 
s/ tela, Castelo 
Skokloster, 
Suécia

A obra Vertumnus representa 
o imperador do Sacro 
Império Romano Rudolfo 

II, como o deus romano das 
estações, da mudança e 
crescimento das plantas, bem 
como dos jardins e árvores 
frutíferas. 

Pintadas como sátiras ou 
personificações, Arcimboldo 
produziu, com grande sucesso, 
muitos exemplos destas curiosas 
e grotescas imagens. Os seus 
arranjos incluíam flores, legumes, 
frutos, peixes e até mesmo livros 
e um canhão. Estes elementos 
eram escolhidos de acordo com 
o tema tendo, provavelmente, um 
significado simbólico ou satírico 
para os observadores da época.

Apesar da individualidade destas 
imagens antropomórficas, a 
representação das formas reflete 
a pintura de Natureza-morta, 
género que se preocupa com a 
representação de objetos da vida 
quotidiana (flores, frutos, objetos 
domésticos, etc.) mas onde a 
forma humana, embora excluída, 
está muitas vezes implícita 
através da sua ação.

A projeção do pintor italiano 
Giuseppe Arcimboldo foi grande. 
Começou a sua carreira como 
assistente do pai, na execução 
dos vitrais da catedral de Milão. 
Em 1562 foi nomeado pintor 
e retratista da corte em Viena 

por Maximiano II, posição que 
manteve depois da morte deste 
e da subida ao trono do seu 
fillho Rudolfo II que mudou a 
sede do império para Praga. 
Combinou o trabalho com o 
estudo das gravuras de Leonardo 
da Vinci, especialmente as de 
veia caricatural. Morreu em Milão, 
ainda patrocinado pelo imperador 
Rudolfo II. O seu trabalho mais 
conhecido é a série As Quatro 
Estações, constituída por um 
conjunto de cabeças formadas 
por uma infinidade de elementos 
vegetais como flores, folhas e 
raízes. Outros trabalhos foram 
relacionados com os elementos 
Água, Fogo e Terra.

Arcimboldo viveu num 
período de transição entre o 
Renascimento e o Barroco, 
derivante das conceções 
artísticas de Miguel Ângelo e 
Rafael, designado Maneirismo. 

Este caracteriza-se pela 
afirmação do valor individual 
e da personalidade de cada 
artista, transgredindo através de 
fortes contrastes cromáticos, 
expressões corporais exageradas, 
composições complexas e de 
forte sentido cenográfico.

Depois de um longo período de 
esquecimento, a popularidade 
destas representações ganhou 
novo fôlego quando, pela 
sua excentricidade, foram 
redescobertas pelo Surrealismo, 
no século XX. Este foi um 
movimento que, inspirando-se no 
sonho, no inverosímil e no insólito, 
surgiu como reação à cultura e à 
civilização ocidental, rejeitando o 
racionalismo e as convenções. 

Arcimboldo
www.giuseppe-arcimboldo.org/

Maneirismo
www.aluzdaluz.mhx.com.br/

maneirismo.htm
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O LUGAR 
DA ESCULTURA

ISABEL 
LARANJO
Professora

“Os 
Observadores”, 
Teresa Paulino e 
Pedro Félix, 
2002 - Faro
(em cima)

“Zephirus”, 
Adan Varley e 
Beau McClellan, 
2001 - Loulé

Fotos de Isabel 
Laranjo

P ara pensarmos em escultura 
pública é necessário alargar 
o campo de análise e 

pesquisar no ampliado espaço 
reservado à arte pública. Se assim 
o fizermos podemos considerar 
que arte pública é toda a arte à 
qual o público tem acesso de uma 
forma livre, sem obstáculos ou 
barreiras.

Num sentido mais rigoroso serão 
todas as obras que pertencem 
aos museus e galerias, todos os 
monumentos, esculturas e outras 
obras que se encontram nas 
ruas, nos jardins e nas praças, 
aos quais o público tem acesso 
livre, sem barreiras físicas, 
psicológicas, ideológicas ou de 
outro qualquer género.

A terminologia de arte pública 
entra para o vocabulário da 
crítica de arte nos anos setenta 
do século XX, acompanhando 
as políticas de financiamento 
criadas para apoiar este tipo de 
arte, e transmite a ideia geral de 
que se trata de arte fisicamente 
acessível, que modifica a 
paisagem circundante, de modo 
permanente ou temporário1.

Apesar da recente adoção da 
terminologia é relativamente 
consensual considerar que arte 
pública existe desde sempre, 
desde as primeiras manifestações 
realizadas pelos povos primitivos 
até aos nossos dias. As pinturas 
rupestres sempre estiveram 
disponíveis para todos os 
que as quisessem desfrutar, o 
mesmo acontecendo com a arte 
negra, os baixo relevos da arte 
assíria e da América do sul, as 
intensas manifestações da arte 
egípcia, grega, bizantina, e com 
a escultura romana policroma ou 
medieval.

A arte sempre foi utilizada como 
veículo educativo dos povos. Os 
seus ideais foram representados 
nas diferentes expressões 
artísticas e, por isso, todos os 
tipos de arte sempre foram 
produzidos e sempre existiram 
com caráter de arte pública. 

Passemos agora a considerar 
a ideia de que a arte pública tem 
de ser equacionada de acordo 
com as tendências da arte 
contemporânea. Aqui o espaço 
surge como parte integrante da 
obra, tanto o espaço da galeria, 

como o do ambiente natural ou 
o das áreas urbanas. Face a esta 
relação da obra com o espaço, 
o espetador deixa de ser um 
observador à distância e torna-se 
parte integrante do trabalho.

O espaço é uma totalidade de 
coisas concretas, que formam 
um determinado ambiente, e 
as novas experiências com os 
espaços estão relacionadas 
com o desenvolvimento da arte 
pop, do minimalismo, do pós-
minimalismo e da arte conceptual 
que se desenvolvem no contexto 
artístico norte-americano, a 
partir de fins da década de 1960, 
desdobrando-se em instalações, 
performances, arte processual, 
land art, earth works, graffiti art, e 
outras.

As novas manifestações 
artísticas que surgem no início 
da segunda metade do século 
XX, cada uma à sua maneira, 
são tentativas de dirigir a arte 
no sentido do que se passa 
no mundo. As obras surgem 
integrando e articulando 
diferentes formas de expressão 
artística, das quais são 
exemplo a dança, a música, a 
pintura, o teatro, a escultura, a 
literatura. Desafiam as habituais 
classificações das obras de arte 
e colocam em questão a própria 
definição de arte2.

A democratização do espaço 
público levou os artistas a 
interessarem-se por novas formas 
de intervenção plástica e pela 
criação alargada de situações de 
envolvimento e de interação com 
os espectadores3.

A land art aparece como um 
dos exemplos que habitualmente 
é associado à arte pública e, 
pelo mundo fora, aparecem e 
multiplicam-se as obras que 
personalizam este conceito.

Uma obra de arte pública não 
pode ser encarada como sendo 
um simples objeto, independente 
do modo de apresentação e 
do espaço em que se insere, 
pois a obra é a coisa mais a 
sua receção. E a sua receção 
é perturbada pelo conjunto de 
relações e conotações que a sua 
apresentação suscita e oculta.

Quando pensamos em arte 
pública partimos do pressuposto 
que ela é constituída pelo 
conjunto espaço e obra. É 
essa totalidade que transmite 
a mensagem pretendida. Uma 
mesma peça suscita leituras e 
interpretações muito diferentes 
quando é apresentada numa 
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A utor de banda desenhada, 
ilustrador e publicitário 

português, Eduardo Teixeira 
Coelho (ETC) nasceu a 4 de 
janeiro de 1919, em Angra do 
Heroísmo, e morreu a 31 de maio 
de 2005, em Florença, Itália.

Começou por trabalhar para a 
publicidade e colaborou com o 
Sempre Fixe em 1936, realizando 
sequências cómicas. A partir de 
1942, foi ilustrador de revistas 
variadas. Foi a sua colaboração 
com O Mosquito, iniciada em 
1942, que projetou o seu nome 
como autor de referência na 
ilustração e na banda desenhada 
portuguesa e internacional.

O seu traço de cariz clássico, 
típico da BD realista dos anos 
40, foi-se impondo e ganhando 
popularidade em episódios que 
tanto tinham um fundo histórico 
como fantástico. Das muitas 
histórias em BD publicadas 
neste periódico destacam-se O 
Caminho do Oriente, com texto 
de Raul Correia, que surgiu entre 
1946 e 1948, Os náufragos do 
barco sem nome, também de 
1946 e A Balada da Conquista 
de Lisboa, de 1947.

Em simultâneo, começou a 
colaborar com um dos mais 
importantes periódicos espanhóis, 
a revista Chicos (1944 e 1946), .

Com o fim de O Mosquito, 
ETC trabalhou no estrangeiro, 
tendo vivido em Espanha, em 
França e no Reino Unido, até se 
fixar em Florença, na Itália. No 
Reino Unido, ETC teve trabalhos 
publicados nas revistas Comet 
(1955-1956), Playhour (1956), 
Robin Hood Annual (1957) e 
Thriller Picture Library (1957).

Em França publicou durante 
vários anos na revista Vaillant 
(a partir de 1955), que depois 
se designou Pif Gadget (1969). 
Foi criador de várias séries de 
sucesso: Ragnar (1955-1969), 
Wango (1957-1958), Yves le 
Loup (1960-1962), Robin des 
Bois (1969-1975), Eric le Rouge 
(1976-1977), Ayak (1977 a 1984)...

Participou em seis fascículos 

(de um total de 
24) da coleção 
Histoire 
de France 
en bandes 
dessinées, 
editada pela 
Larousse 
(1976-1978) 

e numa outra coleção de BD 
histórica feita por vários autores, 
também lançada pela Larousse 
(1978-1980), A Descoberta do 
Mundo - Uma História Universal 
em banda desenhada. Esta 
coleção foi editada em Portugal 
pelas Publicações Dom Quixote. 
Em Itália publicou em revistas 
prestigiadas como Sgt. Kirk 
(1978) e Comic Art (1984) e 
colaborou com ilustrações para 
os mais prestigiados museus 
italianos. 

Em 1973 recebeu o Prémio 
“Yellow Kid” para o Melhor 
Desenhador Estrangeiro, do 
Festival de Lucca, em Itália, o 

mais antigo certame do género 
em todo o Mundo. Em Portugal 
foi distinguido em 1986 com o 
Prémio “O Mosquito”, do Clube 
Português de Banda Desenhada 
no 5.º Festival de BD de Lisboa e, 
em 1997, com o Troféu de Honra 
do 8.º Festival Internacional de 
BD da Amadora.  

O MESTRE 

BANDA DESENHADA 

A Torre de D. 
Ramires - uma 
adaptação do 
romance “A 
Ilustre Casa de 
Ramires” de 
Eça de Queiroz. 

“Liberdade, 
Diálogo, 
Democracia”, 
Vera Faria 
Gonçalves, 
1999 - Lagos

“Sebastião José 
de Carvalho e 
Mello, Marquês 
de Pombal”,
Cutileiro, 2009 
- Vila Real de 
Santo António

galeria, num museu ou numa 
via pública. A arte moderna, 
inicialmente, nasce da negação 
do museu e da galeria, recusando 
as eloquências do academismo e 
a submissão aos estilos aceites.

Destruir o mundo antigo para 
reconstruir um mundo novo 
e moderno, retirar o poder ao 
homem velho para encontrar 
um homem novo, desintegrar 
os sistemas académicos para 
instaurar um novo estado de 
espírito, era este o programa 
proposto pela arte moderna4.

Integrando outros aspetos da 
esfera da produção de obras 
de arte interessa considerar 
o trabalho desenvolvido pelo 
artista plástico Joseph Beuys 
que entendia a arte como parte 
integrante da vida e como parte 
fundamental no processo de 
formação e organização social5.

Podemos pensar que a escultura 
se classifica tendo por base 
critérios simultaneamente formais 
e lógicos, sendo nesse mesmo 
sentido um modelo clássico, 
acontece porém que na sua 
estrutura a obra não é classificada 
a partir das propriedades 
intrínsecas da peça ou peças que 
a constituem, mas inclui o espaço 
no qual se apresenta, deixando 
de se limitar ao seu volume 
próprio, tal como acontecia com o 
conceito tradicional de escultura 
acabada de forma totalmente 
tridimensional.

Se nos detivermos no conceito 

de forma concluímos que ele 
não contém, em si, qualquer 
pressuposto de regularidade, de 
simetria ou de alguma espécie de 
proporcionalidade exigida.

Quando falamos da forma de 
uma escultura pensamos no total 
da obra de arte, no conjunto 
de todas as suas partes, e não 
consideramos algumas delas 
como supérfluas6. A noção de 
plano, de estrutura e de massa 
estão forçosamente relacionadas 
e é arriscado analisar 
separadamente estes conceitos7. 

A escultura pública pretende, 
muitas vezes, acrescentar 
caráter e sentido a espaços 
amorfos e descaraterizados. Os 
artistas estudam e analisam as 
características físicas, os volumes 
e formas, os movimentos que 
os seus utilizadores fazem ao 
apropriar-se de cada espaço 
e, muitas vezes, aprofundam a 
memória que lhe é intrínseca, a 
história dada pela sua utilização 
humana8.

Os monumentos e a escultura 
de grandes dimensões têm a 
capacidade de se constituírem 
como elementos permanentes 
da arquitetura da cidade e 
de moverem sinergias de 
transformação. Josep Lluís 
Sert, Sigfried Giedion e Fernand 
Léger fazem a apologia de uma 
nova monumentalidade no 
seu manifesto Nine Points on 
Monumentality, e no primeiro 
ponto que redigem afirmam que 
os monumentos são marcas que 
os homens criam como símbolos 
dos seus ideais, dos seus desejos 
e para as suas ações, constituem 

uma herança para novas gerações 
e formam uma ligação entre o 
passado e o futuro9.

Em Portugal temos assistido 
a uma intensa multiplicação 
de obras de arte pública e 
de monumentos, resultantes 
de trabalho desenvolvido em 
simpósios de arte, em tarefas 
conjuntas ou de autoria individual.

A poética do objecto 
encontrado, elaborada pelos 
surrealistas e pelos dadaístas10, 
surpreende-nos e associa-se a 
muitas das esculturas que nos 
são presenteadas nos espaços 
por onde circulamos, nas 
rotundas onde se confundem com 
os sinais de trânsito, nas praças 
onde se misturam na mesma 
escala das pessoas que por lá 
se encontram, nas ruas onde 
acompanham o movimento dos 
transeuntes ou mesmo nalguns 
espaços mais discretos, interiores 
de edifícios públicos. 

1 REGATÃO, José Pedro – Arte Pública. 
Lisboa. pp. 66-67.

2 JANSON, H. W. – História da Arte. 
Lisboa. pp. 680-699.

3 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 
157.

4 GRENIER, Catherine – Destruiction. 
Paris. pp. 41-43. 

5 PORTUGAL, Ana Cristina M.C.M. - O 
pensamento de Joseph Beuys e seus 
aspectos rituais em acção. [em linha]. 
pp. 45-58.

6 READ, Herbert – O Significado da 
Arte. Lousã. pp. 23-24.

7 FOCILLON, Henri – A Vida das formas. 
Lisboa, pp. 33-53.

8 TRAQUINO, Marta – A construção do 
lugar pela Arte Contemporânea. Ribeirão, 
2010. pp. 56-57.

9 SERT, J. L., F. Léger, S. Giedion - Nine 
Points on Monumentality. [em linha]. p. 1.

10 ECO, Humberto – A Definição da Arte. 
Lisboa. p. 204.
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