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RESUMO  

 

TRABALHO DE PROJECTO / A Prática como centro da produção artística 

Ana Elsa da Cunha Santos 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria, Prática, Gesto, Arte, Produção.  

 
 
Na cultura ocidental a produção (poiesis) é, no seu encaminhamento para a 

questão específica da arte, também o resultado de um exercício teórico, cuja 

arquitectura conceptual pensa a produção, a partir de uma teorização. No contexto 

moderno da arte toda a construção teórica que se articula a partir de disciplinas como a 

História da Arte, a Estética ou a Crítica da Arte, acentuam, ainda mais, o carácter 

reflexivo da arte que se quer pensar a si mesma. 

Neste trabalho procuramos pensar o posicionamento da arte moderna face à 

techné,  porque entendemos ser esse posicionamento, que afecta de modo decisivo toda 

a experimentação artística desenvolvida a partir do séc. XX e que resultou na explosão 

das categorias artísticas e de múltiplos discursos teóricos sobre arte. Podemos, assim, 

caracterizar o século XX como o século da Teoria da Arte contribuindo para isso, 

necessariamente, uma aproximação entre Filosofia e Arte. Neste sentido há, por um 

lado, uma exigência de uma dimensão teórica da arte contemporânea, que se expressa, 

em grande medida, na tendência alargada para a conceptualização, características de 

uma relação se quer próxima entre arte e pensamento e, por outro, uma procura operada, 

desde as vanguardas,  de  dissolução da arte que ultrapassa a questão de uma teorização, 

especificamente artística, dos modos de actuar artísticos e que adquire um envolvimento 

mais amplo através da Cultura dos Media e das Indústrias Culturais. Neste sentido, 

Teoria e Prática deixaram de ser, apenas, um problema das disciplinas tradicionais, para 

passarem a ser, também, objecto de um enquadramento epistmológico das Ciências 

Culturais que parte das Ciências da Comunicação.   

Numa cultura cada vez mais centrada no receptor, as condições de recepção da 

obra de arte e o protagonismo que o espectador adquire na interpretação do objecto 
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artístico,  complexificam a relação entre Teoria e Prática artística. Por estas rezões e 

diante desta complexidade, é preciso regressar a uma reflexão entre Teoria e Prática e as 

suas implicações na produção artística.  

Este Trabalho de Projecto procura aprofundar  estas questões a partir do meu 

trabalho pessoal artístico, que considera a Prática como centro da sua produção artística.  
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Introdução 
 

 

 

A estrutura que organiza este Trabalho de Projecto é, de certo modo, reflexo do 

próprio problema que aqui se procura tratar, a saber: Como é que o pensamento teórico 

convive com a prática artística contemporânea e vice-versa. Se, por um lado, o 

vocábulo como nos dirige para um exercício especulativo de investigação teórica sobre 

as origens e os modos em que se processa a relação entre os dois conceitos – teoria e 

prática – por outro, o verbo conviver pressupõe um problema prático – porque só se 

convive na experiência. E essa convivência na experiência tem, neste caso, origem na 

minha prática artística em atelier1.  

A resposta ao como pode ajudar à compreensão teórica da convivência entre os 

termos, mas a experiência dessa convivência só se alcança através de uma prática. 

Prática e teoria encontram-se, efectivamente, no contexto da experiência artística e, no 

meu caso, seria difícil tornar claro este problema sem me apoiar, quer nos 

conhecimentos teóricos e metodológicos adquiridos ao longo deste mestrado2, quer na 

construção da minha prática artística. A possibilidade de trabalhar, em simultâneo, a 

partir de um campo teórico e de um campo artístico pressupõe a relação entre um “eu 

especulativo” e um “eu operativo” que procuram aferir das suas práticas e dos seus 

saberes partilhando as informações obtidas entre si. Por isso, este Trabalho de Projecto 

articula uma estrutura com duas componentes distintas: uma componente teórica de 

investigação sobre o tema e uma componente prática que se ocupou, em paralelo, do 

desenvolvimento de um trabalho artístico que teve a sua apresentação pública na 

exposição “Appleton Recess #1”.3 Esta exposição será, por sua vez, objecto de estudo 

                                                               
1 A minha formação artística teve início na Faculdade de Belas Artes do Porto onde me licenciei, em 
2005, no curso de Artes Plásticas, na variante de Escultura. Durante a licenciatura frequentei ainda, ao 
abrigo do programa Erasmus, a Staatliche Akademie der Bildenden Kunst, de Karlsruhe, na Alemanha. 
Em 2006, dirigi-me para Lisboa para participar no Programa Criatividade e Criação Artística, da 
Fundação Calouste Gulbenkian e, posteriormente, realizei o a formação “Projecto Individual” do Ar.co. 
Desde então tenho participado em diversas exposições colectivas -  consultar, em anexo, o meu 
curriculum artístico mais detalhado, p. 77   
2 Em 2007/2008 iniciei o meu Mestrado em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias da 
Universidade Nova de Lisboa com o objectivo de encontrar um contexto académico que me pudesse 
ajudar a adquirir as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de uma reflexão crítica que me 
permitisse contextualizar e pensar a cultura e a arte contemporâneas, e me orientasse na problematização 
da minha própria experiência artística. 
3 A exposição “Appleton Recess#1” teve lugar no espaço expositivo Appleton Square, em Lisboa, no 
período compreendido entre os dias 21 de Janeiro e 6 de Fevereiro de 2010. O projecto de curadoria foi 
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no terceiro capítulo  deste trabalho. Deste modo, circunscrever-se-á o âmbito do 

problema à minha própria prática artística que servirá para pensar a inicialmente referida 

problematização das relações de convivência entre teoria e prática.  

Avancemos, agora, para o enquadramento teórico do problema que nos 

propomos a tratar e partamos, em primeiro lugar, do ponto vista do visitante que 

experiencia a obra de arte contemporânea no contexto de uma galeria ou de um museu. 

Tomemos, como exemplo, a classificação e distinção que o senso comum faz entre as 

obras de arte “conceptuais” e as obras de arte “formais “; as primeiras são, de um modo 

genérico, aquelas que possuem um conteúdo para além da forma que deve ser lido e 

apreendido pelo espectador, e as segundas são aquelas que, por oposição às primeiras, 

não possuem significado para lá da forma, reduzidas que estão a um saber fazer, isto é, a 

uma mera techné. 

Sabemos dos perigos que os usos abusivos de determinados termos por parte do 

senso comum podem produzir, nomeadamente, o obscurecimento dos significados e a 

consequente ausência de precisão na construção do discurso, mas tal não impediu que o 

uso das palavras “conceptual “ e “formal” fosse generalizado a tal ponto que hoje se 

incluem no nosso vocabulário quotidiano e são aplicadas nos mais variados contextos. 

Contudo, o que interessa aqui perceber, para além dos perigos de uma aplicação 

pouco precisa que o senso comum faz dos termos, é a sua interiorização no uso corrente 

da língua como sintoma de um problema maior que atravessa toda a arte moderna: a 

divisão entre forma e conteúdo. Para Susan Sontag, o problema da divisão moderna 

entre forma e conteúdo tem a sua origem no pensamento grego4, no momento em que 

este atribuiu à arte um estatuto inferior à Filosofia pois ela é imitação da natureza:“Na 

República, de acordo com o plano educativo para a cidade ideal, o autor [Platão] 

condena sucessivamente as imitações de tudo o que não for perfeito, e termina por 

declarar que a mimesis está três pontos afastada da natureza, logo, distante da verdade. 
                                                                                                                                                                                        
da responsabilidade dos curadores Bruno Marchand e Ana Anacleto. Participaram também nessa 
exposição os artistas José de Carvalho e o colectivo Osso Exótico, constituído por Francisco Tropa, 
André Maranha, Manuel Mota, Patrícia Machás e David Maranha. Foi produzido um catálogo que 
acompanhava a exposição e  foi construída uma página na Internet com informação disponível em 
www.appletonsquare.pt/recess/ 
4 No texto “Contra a Interpretação”, de 1963, Susan Sontag declara:”A verdade é que a consciência da 
arte e a reflexão sobre ela no Ocidente mantiveram-se dentro dos limites definidos pela teoria grega da 
arte como mimese ou representação. É graças a esta teoria que a arte enquanto tal – acima e para além de 
obras de arte determinadas –  se torna problemática, a necessitar de defesa. É a defesa da arte que dá 
origem à estranha visão pela qual uma coisa que aprendemos a designar por «forma»  fica separada de 
outra coisa que aprendemos a designar por «conteúdo», e à bem intencionada ideia que vê o conteúdo 
como essencial e a forma como acessória.” Citação retirada de “Contra a Interpretação e outros Ensaios”, 
2004, p.20 
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O desfecho desta argumentação conduz a um dos passos mais célebres do diálogo: a 

condenação da poesia ”5. 

 Independentemente de outras análises, mais detalhadas, que iremos fazer ao 

discurso de Sontag, podemos, desde já, identificar uma relação entre o problema da 

divisão entre forma e conteúdo e a fixação moderna no binómio teoria e prática – pois 

ambos parecem ter origem no problema do  estatuto e legitimação da obra de arte 

estabelecido pelo pensamento grego. Além disso, as palavras forma, conteúdo, teoria e 

prática, parecem ser utilizadas, muitas vezes, de um modo ambíguo e generalista pelo 

senso comum e, nesse sentido, teoria pode ser usada como designação de qualquer 

forma de pensamento e prática como qualquer forma de prática. Ora, esta utilização é 

pouco clara –  é preciso desconstruir esta ideia – e, por isso, este trabalho constrói-se 

procurando dar um sentido mais preciso ao termo teoria e sustentando que a arte não é 

uma qualquer prática, mas sim pensamento poético em acto.  

Tomemos agora, como exemplo, o ponto de vista do artista contemporâneo. Uma 

das exigências mais comuns que  hoje se faz aos artistas é a elaboração de um discurso 

teórico que acompanhe aquilo que produzem. Mesmo que essa tarefa não recaia, 

necessariamente, sobre o artista, podendo ser elaborada por um crítico de arte ou por um 

curador de uma exposição, a verdade é que desde meados do século XX parece haver 

uma certa preferência pelo conceito, ou melhor, pelo conteúdo que permita construir um 

discurso sobre determinada obra. A preferência pelo “conceito” é a preferência por um 

certo tipo de valor discursivo da obra, distinto, por exemplo de um valor iconológico. É 

nessa medida que a arte conceptual é frequentemente iconoclasta e “amiga da palavra”. 

Os artistas necessitam de teses sobre as suas obras, que funcionem como um elemento 

de prova que garanta a sua legitimidade por via do seu significado. Estabelece-se assim 

uma afinidade entre arte e linguagem, ou mesmo entre a arte e a palavra, que procura 

uma relação entre forma e conteúdo do tipo daquela que a própira ideia de logos 

expressa e, que no seu conjunto, são indicativas da afinidade entre arte e teoria. 

Mas, a importância do significado da obra no discurso teórico, não se esgota na 

centralidade que o problema da linguagem tem no próprio pensamento moderno (que é 

exterior à própria arte), e estende-se até ao problema do estatuto e da legitimação da 

obra de arte. Na génese deste problema está não só a questão do pensamento platónico, 

que nunca reconheceu à arte o estatuto de theoria (Filosofia), mas estão também todos 

                                                               
5 Pereira, Maria Helena , in   Prefácio à 3ª Edição  de “Poética”, de Aristóteles, 2008, p.10 
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os desenvolvimentos posteriores, que conduziram à perda da relação com o sagrado – 

como  produtor de sentido e de orientação – e à consequente necessidade do Homem 

redefinir o seu lugar na Terra. É, na tentativa de redefinição do lugar no Mundo, que o 

artista moderno opera – através da inversão do platonismo (que concebia a arte como 

mimesis) – um afastamento da representação do real e por isso, a pintura abstracta  

abandona a imitação da natureza. O “Quadrado Negro sobre Fundo Branco”, de 

Malevitch, datado de 1915, não tem nem figura nem fundo, tornando impossível o 

reconhecimento de qualquer elemento do real. 

Susan Sontag viu neste gesto de afastamento do real, levado a cabo pela pintura 

moderna, uma tentativa de libertação dos pressupostos tradicionais da pintura que, 

durante muitos séculos, submeteram a arte às regras impostas por um discurso: a 

qualidade da obra de arte estava dependente do seu valor técnico e simbólico. O pintor 

tinha de fazer prova de um saber-fazer técnico e do domínio de um discurso simbólico 

capazes de abordar os temas previstos. Sontag, ao afirmar o desejo da arte moderna em 

se libertar dessas relações, encaminha-a para um discurso enigmático, difícil de decifrar: 

“A fuga à interpretação parece constituir uma característica particular da pintura 

moderna. A pintura abstracta é a tentativa de não ter nenhum conteúdo, no sentido 

comum do termo, uma vez que não havendo conteúdo, não pode haver interpretação. A 

Pop Art usa o método oposto para conseguir o mesmo resultado; ao recorrer a um 

conteúdo tão óbvio, no sentido comum do termo, tão «aquilo que é», acaba também por 

ser ininterpretável.”6  

 No entanto, as análises que Susan Sontag faz da arte moderna como um 

movimento de fuga à interpretação parecem não coincidir com o pensamento do filósofo 

americano Arthur Danto e com a posição assumida pela arte conceptual, em particular 

aquela que é desenvolvida por Joseph Kosuth nos textos de “Art after Philosophy and 

After:collected wrintigs”,1966-1990. Para Mário Perniola, “Kosuth tem uma posição 

bastante polémica nos confrontos com o modernismo, o qual teria pretendido fazer 

prevalecer uma concepção meramente formal e orgânica da arte: o que conta para 

Kosuth não são as obras mas a reflexão sobre a natureza da arte.”7  No mesmo sentido, 

                                                               
6 Sontag, Susan, “ Contra a Interpretação” 2004, pp. 27-28 
7 Perniola, Mário, “ A Arte e a sua Sombra” 2006, p.97 
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Danto considera que a arte moderna encaminhou-se para uma auto-reflexividade como 

sujeito que se pensa a si próprio, aproximando-a da Filosofia.8 

Entre Danto e Sontag, há pois uma divergência de perspectiva que merece ser 

compreendida: onde Sontag pensa o movimento da arte moderna como fuga à limitação 

imposta pela interpretação que impede o espectador de “sentir a luminosidade da coisa 

em si, das coisas sendo o que são”9, transformando a arte “num objecto para uso, para 

enquadramento num esquema mental de categorias,”10 Danto descreve o movimento 

moderno da arte como um caminho em direcção à auto-reflexividade, através da 

inscrição num esquema mental de categorias filosóficas que lhe garantem a capacidade 

de se pensar a si própria. Por isso, para Danto, ao invés de fugirem à interpretação, as 

obras de arte constituem-se como coisas que se interpretam a si mesmas. Desse modo, 

Danto identifica a própria arte como campo privilegiado para se fazer filosofia da arte e, 

nessa medida, o artista de hoje já não poderá ser, simplesmente, o produtor de objectos 

mas sim o produtor de ideias e de pensamentos que questionam os fundamentos da arte. 

Esta perspectiva retoma, de certa forma, a discussão inicial grega (aquela entre Filosofia 

e Poesia) que resultou na noção de poiesis como conceito apoiado numa techné, em vez 

do seu pleno reconhecimento filosófico enquanto theoria. Contudo, para uma certa 

fenomenologia da arte, como por exemplo a de Heidegger, é precisamente o estatuto 

poético (e por inerência técnico) da arte que a aproxima da filosofia, enquanto 

descoberta, ou melhor, “desvelamento” da verdade. É isso que Heidegger procura 

explicar em “A Origem da Obra de Arte” e também em “A questão da Técnica”.  

 A experimentação moderna da arte não se desenvolve só em torno do gesto e do 

modo, mas também em torno de valores, ideias e pensamento. Assim verifica-se, por 

um lado, uma exigência de uma dimensão teórica da arte contemporânea que se 

expressa, em grande medida, na tendência alargada para uma conceptualização, 

                                                               
8 Arthur Danto considera haver entre os artistas uma concepção de que o pensamento filosófico não é 
particularmente útil à arte e declara a esse respeito: “ Ainda assim, essas questões continuariam a colocar-
se se a arte não tivesse evoluído de uma tal maneira que a questão filosófica sobre o seu estatuto se tornou 
quase a verdadeira essência da própria arte, de modo que a filosofia da arte, em vez de se situar fora do 
sujeito e de o abordar de uma perspective externa, tornou-se a articulação das energias internas do próprio 
sujeito. Seria necessário, por vezes, hoje em dia, um esforço particular para distinguir a arte da sua 
filosofia.” Citação retirada de “ The transfiguration of the Commonplace”, p.56. Trad. livre a partir do 
texto original de Arthur Danto: “And so might matters have stood and continued to stand had art not itself 
evolved in such a way that the philosophical question of its status has almost become very essence of art 
itself, so that the philosophy of art, instead of standing outside the subject and addressing it from an alien 
and external perspective, became instead the articulation of the internal energies of the subject. It would 
today require a special kind of effort at times to distinguish art from its own philosophy.” 
9 Sontag, Susan, 2004, p.31 
10 Idem, p.27 
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característica de uma relação que se quer próxima entre arte e pensamento e, por outro 

lado, uma procura operada, desde as vanguardas, de dissolução da arte que ultrapassa a 

questão de uma teorização, especificamente artística, dos modos de actuar artísticos e 

que adquire um envolvimento mais amplo através da Cultura dos Media e das Industrias 

Culturais que parte das Ciências da Comunicação. 

A experimentação artística moderna reabre o problema de uma inquirição em 

torno do pensamento que acompanha o saber artístico, impedindo a sua estabilização em 

teoria, conceito, técnica. Mas, por outro lado, recusa a premissa estética segundo a qual 

“o artista não sabe (dizer) o que faz”. O artista reclama, com a experimentação, um 

saber exploratório, próprio do fazer, que se explicita na própria acção. É nestes dois 

campos, o da experimentação e o da arte como actividade “pós-filosófica”11, que se 

discute o estatuo e o lugar da obra de arte e que se avaliam as relações entre pensamento 

teórico e prática artística contemporânea. 

O primeiro capítulo deste trabalho começa por esclarecer a confusão moderna 

em torno da generalização da ideia de prática. Em seguida, desenvolve a origem das 

palavras teoria e prática a partir dos termos gregos theoria e praxis. Faremos, também, 

uma análise dos termos poiesis, práxis e techné, e as suas implicações no entendimento 

moderno de arte. Por fim, debruçar-nos-emos sobre o momento da fundação da 

disciplina da Aesthethica, como entidade autónoma dentro da Filosofia, dedicada a 

pensar a arte. O segundo capítulo averigua, a partir das perspectivas de Arthur Danto e 

Susan Sontag, os contextos em que teoria e prática se desenvolveram na segunda 

metade do no século XX e as suas consequências para a prática artística contemporânea. 

Em seguida, ensaiarei uma curta reflexão sobre a minha prática artística pessoal. O 

terceiro capítulo faz uma análise da componente prática deste projecto, apresentado na 

exposição Appleton Recess #1, e, finalmente, o quarto capítulo é dedicado à conclusão 

final deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 
                                                               
11 Perniola, Mário, “ A arte e a sua Sombra”2006, p.97 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Capítulo I:  

Origem e desenvolvimento dos conceitos de Teoria e Prática 
 

 

I.1 - O problema da Prática 

 

Pensar a relação entre os conceitos de teoria e prática artística coloca-nos, de 

imediato, diante da confusão moderna em torno da generalização da ideia de prática, 

entendida como qualquer “manifestação de uma vontade que produz um efeito 

concreto12, e que se expressa, nos nossos dias, numa certa vulgarização por parte do 

senso comum, do uso da palavra prática para designar qualquer tipo de prática.  

Agamben considera que, na origem desta generalização, reside o entendimento moderno 

de fixa, qualquer actividade produtiva do homem, no domínio da prática (praxis), seja 

essa actividade da ordem do agir, ou do produzir técnico, ou artístico. Esta concepção 

reúne todo o fazer do homem dentro da categoria das actividades produtivas tornando 

impossível uma distinção entre o fazer do artista, do artesão ou do político13.  

Ora, este entendimento unificado do fazer está também presente no modo como 

a estética pensa a arte, cujo sentido de produção enquanto poiesis14, passa a ser incluído 

no domínio da esfera praxis: “A entrada da arte na dimensão estética não é possível 

senão na medida em que a arte sai da esfera da produção, poiesis, para entrar na da 

praxis.”15 De facto, a Estética, como disciplina autónoma, procurou uma redefinição da 

arte pensada a partir da sua especificidade fora da techné mas, ao descrever esse 

movimento, colocou-a dentro do campo da prática estabelecendo uma leitura mais 

                                                               
12 Agamben, Giorgio, “ L’ Homme sans Contenu”2003 p.110 
13 Idem 
14 Agamben explica que o entendimento grego de poiesis tinha como concepção a ideia da arte com um 
fim fora de si :  “ A essência da produção, concebida à maneira grega, é trazer à presença. (por isso, 
Aristóteles afirma: toda a arte se preocupa em dar à luz): consequentemente, a arte tem, necessariamente, 
o seu fim e o seu limite fora de si - fim e limite são em grego a mesma coisa – e não se identificam com o 
acto de produção em si mesmo.” Cit. em trad. livre retirada de:”L’Homme sans Contenu”, 2010,p. 118: 
“L’essence de la production, pensée sur le mode grec, est de porter quelque chose à la présence ( c’est 
porquoi Aristote dit: tout art concerne le fait de donner origine): par conséquent, elle a nécessairement 
hors d’elle-même sa fine et sa limite, fine t limit, son en grec la même chose, qui ne s’identifient pas à 
l’acte même de produire.” 
15 Agamben, Giorgio, 2003, p. 118-119, cit. em trad. livre a partir de : “ Les Grecs pensaient donc la 
production et l’oevre d’art d’une manière opposée à celle que l’esthétique nous a habitués à penser: la 
poiesis n’est pas une fin en soi, elle n’a pas en elle-même sa limit, parce que dans l’oeuvre elle ne se porte 
pas elle-même à la presence, come la praxis dans le acion, l’agir dans l’acte. (…) L’entrée de l’art dans la 
dimension esthétic n’est donc possible que dans la mesure où l’art lui-même est déjà sorti dela sphere de 
la production, de la poiesis, pour entrer dans celle de la praxis.”,  
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abrangente da relação do homem com o mundo. Kant que considera, assim, a arte como 

ponto de partida para uma reflexão ética e moral de construção de uma comunidade. 

Mas se, a tradição estética aponta para uma afinidade moderna com a ética e a política, a 

verdade é que, mais do que o posicionamento político da arte na modernidade, é sua a 

colocação face à técnica que se revela fundamental para o entendimento das práticas 

artísticas contemporâneas.  

Toda a actividade prática se transformou, na modernidade, numa actividade 

produtiva como acção realizante (agir realizante) que entende o mundo como lugar 

para a expressão da dominação técnica do ser humano. Nesse sentido, o homem 

moderno afasta-se de uma relação espiritual com o mundo porque a sua construção não 

se centra, agora, num discurso metafísico ou teológico, mas sim no discurso das 

possibilidades da técnica. A realidade é, assim, a concretização das finalidades do ser 

humano moderno alcançados por via de um operar técnico. Nesse sentido, podemos 

pensar numa destruição da relação política do homem com o mundo, substituída pelas 

acções realizantes que, agora, constroem esse mundo. 

No entanto, o encaminhamento da modernidade para este tipo de dominação 

produtiva e técnica do mundo, não significa, obrigatoriamente, que a arte tenha 

abandonado o desejo de se realizar politicamente, nomeadamente como entidade 

autónoma e livre, e inclusivamente crítica da construção moderna. A arte pode construir 

um lugar para si mesma como uma prática material, mas simultaneamente desligada de 

um programa tecnicista, lugar esse que se torna na verdade mais próximo do 

pensamento e até, por vezes, da acção ética e política. Na génese desse desejo poderá 

estar sempre, no entanto, a necessidade de um posicionamento face à técnica. É em 

grande medida a partir dela que podemos compreender a pluralidade das práticas 

artísticas contemporâneas e a sua enorme diversidade, que tanto exploram as 

possibilidades da técnica, como reagem contra ela. 

 

 

I.2 - Theoria e Práxis 

 

Para os gregos, o significado de theoria era o de “contemplação” que designava 

um “olhar para”; “prestar atenção a”; “cuidar de”; “observar”16. Para Platão, o 

                                                               
16 Mora, J , “Dicionário de Filosofia”,2001 p.348 
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conhecimento das coisas celestes e da natureza, mas também “a contemplação religiosa 

de uma estátua divina ou de uma festa de cultos”17. A theoria era a concretização de um 

olhar outro sobre o mundo – aquele que vê o espectáculo do mundo, onde os deuses são 

celebrados em festa, estabelece um “contacto directo com o verdadeiramente real (com 

as Formas eternas)”18. Traços da ideia de theoria podem ser encontrado em Pitágoras, 

mas é com Aristóteles que theoria se torna, efectivamente, um conceito quase sinónimo 

de Filosofia19  

Nos livros de “Ética a Nicómano”, Aristóteles faz a análise do problema ético a 

partir do contraste entre prática e teoria estabelecendo que a filosofia “na sua dimensão 

teórica visa a constituição de uma situação que permita contemplar a verdade; na sua 

dimensão prática, contudo, a filosofia tende a expressar-se no agir. (…) Na sua 

possibilidade extrema, a teoria como contemplação é sabedoria, quer dizer, uma perícia, 

uma capacidade exímia para pôr a descoberto e compreender intuitivamente no seu 

isolamento os princípios e as causas das coisas. Princípios e causas das coisas que são 

assim o alvo visado pelo olhar contemplativo.”20 

Originalmente, theoria nomeava, ao mesmo tempo, “os jogos sagrados que 

tinham lugar em locais próprios onde os deuses eram celebrados em festa, e a arte em si 

de assistir ou contemplar os deuses divinos nesses mesmos jogos”.21 Com Platão e 

Aristóteles, a noção de theoria é associada à Filosofia como a actividade mais elevada 

da alma: “o verdadeiro saber do filósofo consiste em ter visto o contemplado”22 e por 

isso, aquele que acede à theoria, deve afastar-se do domínio da vida quotidiana, 

aspirando à contemplação do divino. Sem o domínio da theoria, o homem da 

antiguidade grega, ficaria preso a uma mera práxis, dominado pelas necessidades e 

obrigações do seu quotidiano.   

A identificação de “teoria” com “contemplação” não se conservou sempre nas 

linguagens modernas mas, apesar das crescentes divergências de significado, 

subsistiram vários elementos comuns.23 As diferenças aparecem quando consideramos a 

teoria como uma atitude que “se fixa cada vez mais na esfera intelectual, na esfera do 

saber culto e a contemplação como uma atitude que engloba ainda um sentido primitivo 

                                                               
17 Mora, J, “Dicionário de Filosofia”,2001 p.348 
18 Idem 
19 Pau, Man, “Resistence to theory”, 2002, 375 
20 Idem 
21 Ibidem  p. 376 
22 Mora,J, “ Dicionário de Filosofia”2001, Tomo IV,p348 
23 Idem 
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da existência contemplativa que já a teoria parece ter perdido completamente – um 

sentido que não exclui forçosamente a acção, compreendendo-a como um dos seus 

momentos necessários.”24  

Os gregos chamavam “prático” àquilo que era adequado para uma transacção ou 

negócio. O prático referia-se a coisas práticas e ocupava-se dos “assuntos” enquanto 

“assuntos humanos” em geral.25 O substantivo práxis tem a sua origem no verbo grego 

Práttein e designa acção, actividade, realização, execução. O verbo «práttein» significa  

passar por, atravessar. Significa também estar sujeito ao acaso, ao feliz  tanto quanto ao 

infeliz. Significa bem assim «levar a cabo», «realizar», «cumprir». Nesta conformidade, 

o horizonte prático é o espaço onde tem lugar aquilo por que se passa: as situações em 

que caímos e as situações que criamos.”26  E, por isso, na práxis, o agente, o acto e o 

resultado da acção fazem parte de um todo que é condição do “viver em conjunto” 27 (e 

daí que a tematização do político se fizesse primordialmente, em termos clássicos, no 

âmbito da “praxis”).  

 

 

I.3 - Poiesis e Techné 

 

Foi Aristóteles que generalizou a concepção de que todo o universo de produção 

(poiesis) pode estar abrangido pela técnica (techné). No livro IV da “Ética a Nicómano”, 

Arsitóteles distingue duas formas da acção: a praxis, que encerra em si o seu próprio fim 

e a techné que é um meio para atingir um fim.28 Para o filósofo grego, a técnica diz 

respeito, indistintamente, a qualquer forma de “produção”, seja a que ocorre nas 

ciências, ou seja a que ocorre na arte.29 Techné era, assim, o nome não apenas para as 

actividades e competências do artesão, mas também para as artes da mente. No 

pensamento de Aristóteles a produção tem em vista tanto coisas que já existem como 

aquelas que não existem, mas a techné não diz respeito às coisas que são ou que se 

produzem necessariamente, já que estas contêm, em si mesmas, o seu próprio fim: 

“produzir com perícia significa ver como se pode produzir alguma das coisas que 

podem ser ou não ser. O seu princípio originador radica no elemento produtor e não na 
                                                               
24 Mora, J., “ Dicionário de Filosofia”2001, Tomo IV, p. 348 
25 Idem 
26 Idem, p. 11 
27 Mora, J., 2001, p. 348 
28 Aristóteles,  “Ética a Nicómano”, Livro VI, 2004, 1140 b5-7, p. 138 
29 Carchia, Gianni;D’Angelo Paolo, “ Dicionário de Estética”,1999, p. 339 
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coisa que é produzida pois, na verdade, não há nenhuma perícia que se aplique aos entes 

que são ou vêm a ser por uma necessidade intrínseca nem aos entes que existem na 

natureza. De facto, estes últimos têm o princípio da origem em si próprios.”30  

 Platão atribuiu aos artistas um estatuto de produtores de simulacros,31 (os 

artistas são aqueles que produzem imagens imitando a natureza)32, apoiados num 

conhecimento técnico (techné) menor relativamente ao conhecimento teórico, e por isso 

afastado da verdade. No entanto, Aristóteles não impossibilita a eventualidade de um 

saber prático apoiado numa techné que pode ocorrer, por exemplo, através da 

aprendizagem do domínio de uma competência artística ou técnica33e desse modo 

atribui alguma sabedoria ao conhecimento técnico: “atribuímos sabedoria, nas diversas 

perícias, aos peritos que as exercem de forma mais exímia, como é o caso de Fídias, 

exímio na perícia de esculpir pedra, e Policleto, exímio na perícia estatutária. Nestes 

casos, não pretendemos visar com o termo «sabedoria» outra coisa senão a excelência 

no domínio de uma perícia.”34 

Mas apesar do reconhecimento, por parte de Aristóteles, da técnica como 

possuidora de um conhecimento prático, o estatuo atribuído à poiesis, pelo pensamento 

grego era inferior ao da theoria (contemplação). É esta concepção, fundada na 

Antiguidade, que marcou, definitivamente, o pensamento Ocidental e todas as tentativas 

posteriores que se propuseram repensar, nomeadamente a partir da estética, ou ainda, de 

uma ontologia da arte, o estatuto da arte e do artista.  

Ainda no século XV, Leon Baptista Alberti escreveu De Re Aedificatoria, onde 

reflectiu sobre a relação entre teoria e prática procurando distinguir o artesão e o 

arquitecto. O arquitecto, para Alberti, não era simplesmente um artesão conhecedor de 

uma técnica, mas também, o possuidor do conhecimento da teoria. O que caracterizava 

o arquitecto era o pensamento que, através do acto de desenhar fluía e se materializava: 

“não bastava, ao arquitecto, o conhecimento prático e o domínio das técnicas, seria 

também necessário um conhecimento teórico que lhe permitisse avançar nas suas 

descobertas. Alberti, procurava assim elevar o estatuto do arquitecto em relação ao do 

artesão, atribuindo-lhe um tipo de saber que não era apenas técnico, mas também, 
                                                               
30 Aristóteles,  “ Ética a Nicómano”,2004, 1140 a13-18, p. 137 
31 Chalumeau, Jean Luc, “ Teorias da Arte” 2003,p.25:“Em a «República» Platão especifica que a obra de 
arte não passa de um simulacro: uma imitação da realidade ideal, e, portanto, condenável do ponto de 
vista ontológico.”31 
32 Pereira, Maria Helena, prefácio à 3ª Edição de “ Poética” ,Aristóteles,  2008, p.10 
33 Na Ética a Nicómano, 2004, p. 10 Aristóteles declara: “para perceber de uma determinada perícia é 
necessário exercê-la, pô-la em prática, por assim dizer. Saber é fazer.”33  
34 Aristóteles, 2004, Livro VI, 1141 a9-12, p. 140 
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teórico:  “a palavra arquitecto, deriva de Arkhitékton que é um termo grego composto 

pelo substantivo tékton que significa carpinteiro ou construtor e pelo prefixo arkh que 

significa mestre ou ordenador e sugere que o Arkhitékton não é um operário mas um 

director de obra que contribui com conhecimento teórico e não, uma operatividade 

manual, para a realização da obra. Alberti refuta esta terminologia e distingue entre uma 

actividade prática e uma actividade mental que caracteriza a actividade disciplinadora e, 

simultaneamente, individual do arquitecto. Pela primeira vez, o arquitecto deixa de ser 

entendido como um praticante de uma arte mecânica para passar a ser o que sabe 

projectar e construir uma cosa mentale”.35 Alberti afastava-se assim, de certo modo, dos 

limites impostos pelo pensamento platónico, atribuindo ao arquitecto um saber não 

apenas técnico mas também teórico – um pensamento produtor de conhecimento.  

No século XX, Martin Heidegger crítica, a partir do estatuto atribuído pelo 

pensamento grego ao conceito de poiesis (e por consequência à arte), a impossibilidade 

desta se aproximar da verdade. Heidegger procura, nesse sentido, afirmar o valor 

ontológico da técnica que, enquanto produção, é um modo de verdade na sua 

manifestação – um modo de desvelamento (altheia) do ser: “Em «A Origem da Obra de 

Arte», Heidegger interroga-se sobre a natureza da técnica como meio para a desvelação 

da dimensão originária da obra de arte que é aquela capaz de fazer compreender a 

própria arte.”36 Mais tarde, em “A questão da técnica” (1953) Heidegger afirma que a 

essência da técnica não contém «nada de técnico», pois em rigor, aquilo que a técnica 

produz é a verdade e não uma representação. Heidegger reclama, assim, uma afinidade 

entre Arte, Técnica e Verdade. 

 

 

I.4 - Aesthetica 

 

A Estética (Aesthetica), como disciplina específica da filosofia, nasceu no século 

dezoito como disciplina que trata as questões da arte.  Foi Baumgarten que, no seu 

trabalho, “Meditações Filosóficas sobre as questões da Obra Poética” (1735), 

introduziu, pela primeira vez, o termo "Estética", com o qual designou a ciência que 

trata do conhecimento sensorial que chega à apreensão do belo e se expressa nas 
                                                               
35 Kruger, Mario, 
http://homelessmonalisa.darq.uc.pt/mariokruger/paraumaleituradereaedificatoria.htm, primeiro 
acesso 3 de Setembro de 2009.  
36 Carchia, Gianni; D’Angelo, Paolo, 1999, p. 340 
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imagens da arte, em contraposição à lógica como ciência do saber cognitivo. Sobre a 

arte estabeleceu que ela resulta da actividade intelectual e também da sensitiva; por isso, 

a noção do belo não é uma ideia simples e distinta, como pode acontecer com as ideias 

mentais, mas uma ideia “inerente à experiência particular da beleza e na importância das 

«representações sensíveis» como um todo de conhecimento independente da razão, mas 

que não lhe é inferior.”37 

Com Baumgarten ganha espaço a concepção subjectiva do belo, como algo 

resultante da obra do homem, não sendo mais uma propriedade simplesmente objectiva 

das coisas38. Para a ontologia tradicional era, pelo contrário, uma propriedade objectiva 

do ente, visto como perfeição.39 Os textos da disciplina da Estética são também razão 

para um regresso da filosofia ao discurso do prazer que, ao contrário do pensamento 

cartesiano,  vai tratar do domínio das paixões e das experiências do sensível em geral.40 

Kant utilizou os estudos de Baumgarten e o termo Estética como denominação 

para o estudo da sensação e das formas apriorísticas do espaço e do tempo que 

denominou “Estética transcendental”41 – e procurou, a partir do pensamento crítico,  

novos caminhos para o entendimento da relação do sujeito com a obra de arte, mas  

tendo em vista a construção de uma reflexão mais ampla sobre as implicações da arte na 

construção de um discurso ético e moral. 

 Na Crítica da Faculdade de Julgar Kant tratou de questões como as raízes da 

ideia de gosto (ligadas a essa experiência íntima e subjectiva que é a do sentido do 

paladar) e o juízo de gosto, associando ambas à ideia de prazer42. A filosofia de Kant 

procura construir uma crítica apoiada num conjunto de conceitos que possam operar na 

experiência mas que ocorrem previamente a ela. Por isso, o “a priori” kantiano trata das 

condições de possibilidade de ocorrência da experiência. Os conceitos ou juízos “a 

priori” são noções que delineiam todo o campo das nossas representações.43 Mas no 

campo do gosto, ou da experiência e do juízo estéticos, essa condição transcendental da 

experiência parece precisamente estar perturbada, uma vez que, conforme sustenta Kant 

(e com ele, quase todos os modernos), não existem conceitos a priori para o juízo de 

belo.  

                                                               
37 Balkburn, Simon, “ Dicionário de Filosofia”1994, p. 42 
38 Idem, 1994, p. 142 
39 Idem 
40 Idem, p.29 
41 Kant, Immanuel,in Prefácio à “Crítica da Faculdade do Juízo”, p.8 
42 Idem 
43 Idem, p. 13 
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Ainda assim, a faculdade de julgar é, para Kant, uma faculdade do espírito 

humano passível de uma crítica44 na medida em que alcança autonomia por outra via (as 

faculdades que não são autónomas não são passíveis de crítica). Uma faculdade 

autónoma produz princípios que só a ela lhe pertencem, a partir dos quais todos os 

juízos prosseguem. Tais juízos são relativos a um determinado campo de objectos. Em 

Kant a palavra – objecto – quer dizer objecto da representação, ou seja, matéria de 

representação.45 A faculdade de julgar, reflexiva, produz juízos de gosto46. São o 

funcionamento e as implicações no nosso espírito de tais juízos do gosto que são o tema 

central da análise da faculdade de julgar. O que acontece quando dizemos – isto é belo? 

Quais são as condições de universalidade e validade deste juízo?  O juízo de gosto que 

nos faz dizer – isto é belo – está assente no sentimento de prazer/desprazer47 que dá 

lugar ao livre jogo entre faculdades do nosso ânimo (ou espírito). Essas faculdades, 

implicadas no livre jogo, são a imaginação e o entendimento que entram num 

harmonioso e incessante acordo mútuo48. É esse livre jogo que o juízo do gosto quer 

comunicar visando a universalidade, isto é, visando a concordância e congregação de 

todos os humanos, que quando chamados a julgar o belo, experienciam também esse 

livre jogo a operar nos seus espíritos49.  

Os modernos vão tentar, a partir de Kant, reformular a pergunta inicial grega 

acerca do estatuto e da finalidade da arte, mas já fora da sua especificidade enquanto 

techné, entendendo, agora, a arte como experiência sensível com um valor propedêutico 

relativamente à experiência moral, ou até ética e política, nomeadamente em virtude do 

carácter livre e desinteressado desta experiência. No entanto, o pensamento kantiano 

não parece ter conseguido ultrapassar a divisão clássica entre forma e conteúdo, com 

consequências que perduraram no próprio pensamento moderno da arte. No entanto, o 

seu conceito de “sublime” legou à arte moderna e à sua teorização elementos que 

perturbam fortemente esta oposição: “o pressuposto teórico da estética novecentista da 

forma encontra-se na Crítica do Juízo de Kant, onde ele distingue o sublime do belo: 

enquanto o belo implica uma forma sensível que é adequada às faculdades humanas, 

pelo que ele parece predisposto para as nossas capacidades de juízo, o verdadeiro 

sublime não pode ser contido em nenhuma forma sensível, pelo que ele agrada não pela 
                                                               
44 Kant, Immanuel, in Prefácio à “Crítica da Faculdade do Juízo”, p.13 
45 Idem 
46 Idem, p.30 
47 Idem, p.32 
48 Idem, p.33 
49 Idem 
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sua consonância mas pela sua oposição ao interesse dos sentidos. No sublime encontra-

se implícita uma transcendência que é de natureza moral e não estética”.50 

A teoria estética de Kant influenciou todo o Romantismo mas Kant será  alvo de 

crítica por parte de Nietzsche, segundo o qual, o  pressuposto teórico do conceito de 

belo como um interesse desinteressado congela todo o movimento que a arte implica. 

Nietzsche argumenta, pelo contrário,  que a arte é vida e que não pode ser 

desinteressada. Afirma, pelo contrário, que a arte é interesse , é “estimulante da vontade 

de poder”, “excitante do querer”.51 

Mas, por outro lado, Nietzsche está também preocupado em questionar o próprio 

sentido da possibilidade da teoria associada à ideia de conhecimento verdadeiro: “Todo 

o nosso mundo moderno se encontra preso na rede da cultura alexandrina e possui como 

ideal o homem teórico, equipado com as mais altas capacidades de conhecimento, 

trabalhando ao serviço da ciência e tendo Sócrates como arquétipo e antecessor. Todos 

os nosso métodos de educação têm na origem este ideal em vista: qualquer outra forma 

de existência tem de lutar penosamente num plano paralelo, enquanto existência 

tolerada mas não intencionada”52, diz Nietzsche. Nas páginas do “Nascimento da 

Tragédia” estabelece uma comparação entre a personagem de Fausto e Sócrates, para 

explicar as diferenças entre o homem moderno e o filósofo grego, procurando 

demonstrar que a personagem que vendeu a alma ao diabo e se submete a um acesso ao 

conhecimento distante do logos: “Como deveria parecer incompreensível a um grego 

genuíno o moderno Fausto, homem da civilização e em si inteligível, o Fausto 

irrompendo por todas as faculdades, submetendo-se ao demónio e à magia por um 

impulso de conhecimento, Fausto esse que temos de comparar a Sócrates para 

reconhecer que o homem moderno principia a intuir os limites desse prazer Socrático de 

conhecimento, desejando atingir uma costa a partir do vasto e desolado mar da ciência.” 

Como exclama Goethe a Ekermann a propósito de Napoleão: «Sim, meu caro, também 

existe uma produtividade nos actos», lembrando assim, com graciosa espontaneidade, 

que o homem não teórico é para o homem moderno algo de inacreditável e espantoso, 

de tal modo que se torna de novo necessária a sabedoria de um Goethe para achar 

compreensível, e mesmo desculpável, uma forma de existência tão estranha.”53  

                                                               
50 Perniola, Mário, “ A Estética do Século XX”1998, p.50 
51 In Introdução Geral ao Nascimento da Tragédia, 1997, p.XXV 
52 Nietzsche, Friedrich, “Obras escolhidas de Friedrich Nietzsche”, 200,p.126-127 
53 Nietzsche, Friedrich, “Obras escolhidas de Friedrich Nietzsche”, 2000, p.127 
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Um dos mais marcantes traços da filosofia de Nietzsche é o seu questionamento 

de um conjunto de conceitos e categorias em que tradicionalmente assentava a visão de 

mundo dominante na cultura ocidental: questionamento do conceito de verdade; 

questionamento do conceito de realidade, questionamento dos valores morais de raiz 

greco-cristã. Desde logo, é posto em causa o conceito de verdade porque para Nietzsche, 

não apenas não é possível identificar um discurso, seja esse o da religião, ciência, ou 

filosofia, capaz de proceder a uma unificação do real, como, de facto, a realidade não é 

um dado em si mesma, mas uma construção dos próprios sujeitos que procuram 

conhecê-la: não se trata apenas de afirmar que cada sujeito possui do real uma 

perspectiva distinta e de algum modo incompatível com as dos outros sujeitos – e por 

isso irredutível a qualquer tentativa de unificação - mas de afirmar que aquilo que se 

entende por realidade é sempre o resultado de uma interpretação: não é possível reduzir 

o real a um qualquer princípio unificador, tal como não é possível afirmar a 

superioridade da razão e do conceito sobre outras formas de experienciar o real. O 

mundo pode ser experienciado de um modo extremamente plural, e essa pluralidade é 

mais rica do que qualquer tentativa de unificar experiências do real sob a forma de 

qualquer verdade: “Numerosas possibilidades de interpretar o universo: cada uma delas 

é um sintoma de crescimento ou declínio. A unidade (o monismo), necessidade de 

inércia; a pluralidade das interpretações, sinal de vigor. Não recusar ao mundo o seu 

carácter inquietante”.54  

O pluralismo do saber e da experiência não consiste, apenas, em afirmar a 

proliferação de verdades irredutíveis a qualquer unificação, mas no questionamento da 

própria noção de verdade, tal como ela havia sido pensada pela tradição filosófica55 e, 

neste sentido, nenhuma representação poderá aspirar à condição de verdade absoluta: o 

real não é redutível a qualquer discurso ou princípio unificador.  

Ao ideal do conhecimento e do entendimento do verdadeiro como princípio 

unificador, Nietzsche substitui a interpretação e a avaliação56; a primeira fixa o sentido 

fragmentário de um fenómeno e a segunda determina o “valor” hierárquico dos sentidos 

                                                               
54 Nietzsche, Friedrich, “ A Vontade de Poder”, 2008,  p. 227 
55 A este propósito Nietzsche declara em “Acerca da Verdade e da Mentira”,  1997, p.221: “Que é então a 
verdade? Um exército móvel de metáforas, de metonínias, de antropomorfismos, numa palavra, uma 
soma de relações humanas que foram poética e retoricamente intensificadas, transpostas e adornadas e 
que depois de um longo uso parecem a um povo fixas, canónicas e vinculativas: as verdades são ilusões 
que foram esquecidas enquanto tais, metáforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu sentido, 
moedas que perderam o seu cunho e que são consideradas, não já como moedas, mas como metal”. 
56 Deleuze, Gilles,  “ Nietzsche e a Filosofia”, 2001,  p.15 
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sem suprimir a sua pluralidade57: “O aforismo, precisamente, é ao mesmo tempo, a arte 

de interpretar e a coisa a interpretar; o poema é, ao mesmo tempo a arte de avaliar e a 

coisa a avaliar. O intérprete é o fisiólogo ou o médico, aquele que considera os 

fenómenos como sintomas e fala por aforismos. O avaliador é o artista, que considera e 

cria “perspectivas”, que fala pelo poema. O filósofo do futuro é artista e médico – numa 

palavra legislador. O artista é intérprete e avaliador do mundo.”58  

Para Nietzsche o filósofo é, como o artista, responsável pela criação dos seus 

conceitos e pelo seu modo singular de ver o mundo. Cada visão particular do homem 

contribui para a pluralidade de construções de mundos que devem ser críticas e 

totalmente implicadas na vida. O filósofo e o artista são agora dois intérpretes e 

avaliadores de um mundo secular cuja tarefa é dar, aos outros, uma visão desse lugar, 

cumprindo, assim, a sua missão pessoal de vontade criativa. Nietzsche coloca a arte 

como a única coisa capaz de responder ao niilismo e nessa medida, a arte torna os 

homens totalmente responsáveis pelo seu fazer, pela sua vontade e desejo: “aquilo que é 

explosivo na categoria da arte é o facto de que o Homem é responsável por fazê-la. O 

desenvolvimento do conceito de arte e a descoberta da filosofia estética coincide com o 

desaparecimento da metafísica. Toda a área dos chamados  “grandes mundos” ou dos 

“grandes valores” entrou num período de declínio a partir de finais do século dezoito 

porque se tornou impossível evitar a percepção de que todas essa áreas fomos nós que 

as criámos. Algo criado por nós não pode ser abordado com o mesmo tipo de crença que 

era apropriada a algo criado por um Deus. Desde o final do século dezoito, tudo isto se  

tornou uma espécie de «twilight zone» onde era possível, também, ver o perigo de um 

niilismo crescente, e foi aqui que a arte começou a assumir uma enorme importância 

precisamente porque a arte torna claro que tem um modo não niilista de se confrontar 

com o facto de nós próprios sermos responsáveis pela criação daquilo que consideramos 

ser essencial.”59 

                                                               
57 Idem 
58 Deleuze, Gilles, “Nietzsche” 2007, p.17 
59 Sloterdijke, Peter  em entrevista com Stephan Schmit-Wulfen, in Flash Art,1998,p.4, trad. Livre a partir 
de:” What is explosive about the category of art is that we are responsible for making it. The development 
of the concept of art and the discovery of philosophical aesthetics coincide with the demise of 
metaphysics. The whole of area of the of so-called “higher worlds” or highest values” entered a period of 
decline towards the end of the eighteenth century since it had become impossible to avoid the perception 
that the whole of any such area was something that we ourselves had created. Something that we 
ourselves have created can’t be addressed with the same kind of belief  that was appropriate to something 
created by a God. Ever since the end of the eighteen century, this became a kind of twilight zone where it 
was also possible to see the danger of a growth of nihilism, and it was here that art began to assume an 
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Capítulo II: 

O projecto Moderno: a bipolarização dos conceitos de Teoria e Prática 

 

 

II.1 - O problema da Teoria 

 

A partir do final do século dezoito, com o progressivo enfraquecimento da 

relação metafísica e teológica do Homem com o Mundo, ganha forma uma nova 

experiência que se prolonga através da modernidade até aos nossos dias. Esta 

experiência, que assenta na ideia não de uma verdade única e absoluta, mas de uma 

multiplicidade de visões do mundo a articular um todo plural e diversificado entre si, é o 

enquadramento que permite à arte moderna realizar-se como um projecto subjectivo e 

plural onde convergem múltiplas práticas artísticas e diversos discursos teóricos. A 

perda da afinidade entre a arte e o domínio religioso que, durante séculos, estabeleceu as 

regras e as orientações para o operar artístico, deixou a arte num espaço impreciso que o 

pensamento teórico vai tentar redefinir. 

A teoria da arte, ou a estética, por um lado, e a prática artística por outro 

trabalham a partir de campos distintos mas actuam, de acordo com as suas 

especificidades, sobre um objecto comum – a arte – e,  por isso, a relação entre teoria e 

prática é, desde logo, uma luta pela definição do estatuto e da legitimidade da obra de 

arte entre filósofos, teóricos e artistas. Aludimos ao contexto e implicações desta 

oposição no âmbito da modernidade. No entanto, esta bipolarização moderna entre os 

conceitos de teoria e prática complexificou-se, ainda mais, a partir de finais da década 

de sessenta do século passado.  

De facto, é já nesse período tardio do modernismo que a arte conceptual, 

procurando afastar-se ainda mais radicalmente de uma ideia de legitimidade da obra de 

arte por via de um saber fazer que se basta a si mesmo, reivindica uma aproximação da 

arte à filosofia. A arte conceptual procura, desse modo, uma abertura para uma 

inquietação metafísica, considerando que a arte, mais do que matéria sensível ou puro 

artefacto, deve ser, principalmente, uma apreensão da ideia sem outra mediação senão a 

                                                                                                                                                                                        
enormous importance, and precisely because art makes it clear it has a non-nihilistic way of coming to 
terms with the fact that we ourselves are responsible for the creation of what we think as the essencial.”  
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da linguagem ou da palavra, próxima do conceito e, por isso, de um modo mais puro, 

próxima do pensamento.  

A arte conceptual pensa-se a si mesma como auto-reflexiva. No entanto, esta 

auto-reflexividade não pretende exercitar-se ou expressar-se no medium ou linguagem 

próprios de cada forma de arte, tal como acontece, por exemplo, com a pintura 

modernista; pelo contrário, o projecto da arte conceptual é mostrar este pensar-se a si 

mesmo da arte, da sua natureza e do seu estatuto, como algo intrínseco à própria arte. 

Esta aproximação da Arte à Ideia operada pela arte conceptual pode encontrar   

afinidades com algumas declarações de Marcel Duchamp que sublinham a necessidade 

que o artista sentiu de uma aproximação à ideia de pensar para fugir a um certo tipo de 

mutismo ou impossibilidade de se explicar a si mesma que caracterizam 

tradicionalmente a pintura e até, de certa forma, a pintura moderna, como linguagem 

propriamente visual: “Em França há um velho ditado que diz: «estúpido que nem um 

pintor». O pintor era considerado estúpido, mas o poeta e o escritor muito inteligentes. 

Eu queria ser inteligente. Eu necessitei de ter uma ideia de invenção. Não tem nada a ver 

com aquilo que os nossos pais fizeram antes de nós. Não significa nada ser-se outro 

Cézanne. No meu período visual existe um pouco dessa estupidez do pintor. Todo o 

meu trabalho antes do Nude era pintura visual. Depois cheguei à Ideia. Pensei nessa 

formulação como uma forma de me livrar de influências.”60 

 À semelhança do filósofo que opera por conceitos, o artista conceptual, 

consciente da natureza da própria arte, interroga o seu estatuto e dá-lhe sentido. Nos 

textos “Art after Philosophy and After - Collected Essays 1966-1994”, Joseph Kosuth, 

desenvolve as suas ideias sobre a relação entre arte e filosofia e a importância da arte se 

afastar da forma para produzir ideias ou conceitos que questionam a essência do próprio 

fazer artístico, por oposição ao procedimento da arte formalista: “Os críticos e os artistas 

formalistas não questionam a natureza da arte mas como eu disse algures: ser artista 

hoje significa questionar a natureza da arte. Se o artista questiona a natureza da pintura 

não pode questionar a natureza da arte. Se um artista aceita a pintura (ou a escultura) ele 

está a aceitar a tradição que lhes pertence. Isso acontece porque a palavra arte é geral e a 

                                                               
60 Trad. livre a partir de: “In France there is  an old saying, «stupid like a painter». The painter was 
considered stupid, but the poet and writer very intelligent. I wanted to be intelligent. I had to have the idea 
of inventing. It is nothing to do with what your father did. It is nothing to be another Cézanne. In my 
visual period there is a little of that stupidity of the painter. All my work in the period before the Nude 
was visual painting. Then I came to the Idea. I thought the ideatic formulation a way to get away from 
influences.” Citado a partir de: Kosuth, Joseph, “Art after the End of Art and After, Co 1991, p. 25 
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palavra pintura é específica. A pintura é um tipo de arte. Um artista, ao fazer pinturas, 

está já a aceitar (não a questionar) a natureza da arte.”61  

Por isso, uma obra de arte deve apresentar o pensamento crítico do artista e é 

esse que define o que a obra de arte é: “A arte é uma tautologia no sentido em que ela é 

a apresentação das intenções do artista, isto é, o que o artista está a dizer (a partir da sua 

obra) é que uma obra de arte particular é arte, o que significa, que ela é uma definição 

de arte.”62  Contudo, o receptor da obra de arte contemporânea pode não estar preparado 

com as ferramentas teóricas ou ideológicas que lhe permitam pensar sobre a obra e 

reconhecê-la enquanto tal e, por isso, Kosuth considera necessário garantir ao 

espectador as condições necessárias para que ele possa interpretar a obra: “É preciso dar 

à priori uma informação sobre o conceito de arte e os conceitos do artista para se poder 

apreciar e compreender a obra de arte. Todos e quaisquer atributos (qualidades) das 

obras de arte contemporâneas, se considerados separadamente e/ou especificamente, são 

irrelevantes para o conceito de arte.”63   

A arte conceptual assume-se, assim, como uma expressão filosófica da arte, 

substituindo, no caso da obra de  Kosuth, a forma pela palavra. No entanto, o que 

Kosuth não parece considerar é que o objecto substituído pela palavra ou pela ideia, que 

não pretende ser artística mas que é feita dentro do contexto das artes visuais, pode ser 

uma forma crítica de pensar o estatuto da arte – mas é ainda uma forma na presença de 

uma palavra e, nessa medida, o gesto de Kosuth continua a ser um gesto poético que 

utiliza a linguagem como campo de experimentação artística.  

A partir dos finais dos anos 60 do século XX temos que distinguir no âmbito 

desta problematização, pelo menos dois posicionamentos nítidos: o primeiro é aquele 

em que a arte se procura afirmar a partir da experimentação artística (pintura moderna),  

e o segundo é o que reclama a aproximação da arte à filosofia (conceptualismo). Em 

                                                               
61 Trad. livre a partir de:“ Formalistic critics and artists alike do not question the nature of art, but as I 
have said elsewhere: « Being an artist now means to question the nature of art. If one is questioning the 
nature of painting, one cannot be questioning the nature of art. If an artist accepts painting (or sculpture) 
he is accepting the tradition that goes with it. That’s because the word art is general and the word painting 
is specific. Painting is a kind of art. If you make paintings you are already accepting (not questioning ) the 
nature of art.”, in “Art after Philosophy and After”, kosuth, Joseph,1991 p.18 
62 Trad. livre a partir de: A work of art is a tautology in that is a presentation of the artist’s intention, that 
is, he is saying that a particular work of art is  art, which means, is a definition of art.”  In, “Art and 
Philosophy and After”,  1991, p. 20 
63 Trad. livre a partir de: “Advance information about the concept of art and about an artist’s work is 
necessary to the appreciation and understanding of contemporary art. Any and all of the physical 
attributes (qualities) of contemporary works if considered separately and/or specifically are irrelevant to 
the art concept.” In “Art and Philosophy and After”, 1991, p. 23 
 



  27 

torno de cada um deles desenvolveram-se diferentes teorias e modos de pensamento, 

dos quais Arthur Danto e Susan Sontag são exemplos claros, de como dois autores que, 

apesar de procurarem enquadrar assuntos por vezes um pouco distintos, (Susan Sontag 

parece ainda estar a enquadrar a arte moderna e Arthur  Danto o período tardio do 

modernismo a partir de finais dos anos 70),  partilham  sensivelmente as mesmas 

informações sobre a história da arte e da estética embora olhem para a arte de pontos de 

vista diversos que a orientam para caminhos diferentes: Arthur Danto compreende, a 

partir de Hegel, o movimento da arte como um caminho em direcção a uma auto-

reflexividade que a aproxima da teoria, da filosofia e do pensamento, enquanto  Sontag  

pensa a arte moderna como um encaminhamento para um discurso enigmático, 

impossível de interpretação. As suas perspectivas partem de pontos muito próximos 

apesar de se orientarem para dimensões muitos diversas, emblemáticas, ainda hoje, de 

uma discussão importante em torno do estatuto e do lugar da arte nos nossos dias. São 

elas o campo da arte como experimentação e o campo da arte como actividade “pós 

filosófica”.  

A perda do valor simbólico ou representativo da arte, nomeadamente dependente 

de um discurso religioso que lhe era exterior, aproxima a arte cada vez mais  do seu 

conteúdo próprio que atinge o seu culminar na divisa da “Arte pela Arte “  proclamada 

pelo Romantismo. É nessa medida que Hegel antevê a possibilidade de um fim da arte: a 

arte cumpre o seu destino ao desligar-se do curso da história, autonomizando-se, e 

alcançando o seu fim no momento de consciencialização de si própria. Arthur Danto vai 

retomar a perspectiva de Hegel e dar-lhe continuidade, porque considera haver sinais 

claros na arte produzida a partir dos anos 70 do século passado, nomeadamente com a 

Pop Art e a arte conceptual, de uma auto-reflexividade que traduz essa consciência que 

a arte tem de si mesma. 

Se,  para Heidegger, a aproximação da arte à filosofia (como desvelamento da 

verdade) havia sido pensada a partir da técnica, o que o pensamento de Arthur Danto 

procura mostrar é que o problema já não é puramente técnico ou poético, mas sim 

propriamente teórico: trata-se de uma aproximação à ideia de arte que se pensa a si 

mesma.  

Com a Pop Art as obras tornaram-se “impuras” (no sentido do termo utilizado 

por Greenberg): misturam-se estilos e tipos de arte, cores, formas, materiais. Tudo é 

possível. Numa tal pluralidade de meios e de linguagens é difícil definir critérios, 

encontrar linhas claras ou categorizar. É evidente que o objectivo dos movimentos 
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artísticos do modernismo tardio era o de acabar com as categorias e os limites impostos 

por Greenberg,  mas no entender de Danto, apesar da multiplicidade criada,  a filosofia  

pode encontrar-lhe uma definição. 

 Em “The Transfiguration of the Commonplace”, Arthur Danto começa a 

construir o seu argumento em torno das condições de possibilidade de definição de uma 

obra de arte, contrariando o pensamento de Wittgenstein. Contra a perspectiva do 

filósofo austríaco,  que afirma que “não é possível nem necessário haver uma definição 

de arte”64, Danto em “The Transfiguration of the Commonplace”, desenvolve uma tese 

que pretende demonstrar que não só é possível como necessário.  

O que está em causa para Danto, relativamente à análise de Wittgenstein, é a 

seguinte formulação: se uma definição de arte não é necessária, tal como não é 

necessária uma definição de jogo para que o possamos reconhecer intuitivamente então, 

do mesmo modo, a arte também é reconhecida intuitivamente.65 O problema desta 

análise, para Danto, é que aponta para a existência de características perceptivas da obra 

de arte que permitem o seu reconhecimento intuitivo e por isso dispensam uma 

definição.66  

Através de um exemplo descrito por William Kennick67, Danto dá conta de uma 

experiência que tenta provar que a obra de arte é reconhecida intuitivamente e não 

através de uma definição: imaginado um armazém cheio dos mais variados objectos, é 

pedido a uma pessoa que entre lá dentro e que, desse grupo de objectos, escolha aqueles 

que são os objectos artísticos. A pessoa será capaz de cumprir a tarefa sem qualquer 

dificuldade, mas  se lhe for pedido que retire do armazém todos os objectos com forma 

significante ou objectos de expressão ela não será capaz de realizar a tarefa. O que 

Kennick  quer demonstrar com esta experiência é que a obra de arte é reconhecida a 

partir das suas características visuais específicas que permitem  a sua distinção por entre 

um conjunto vasto de objectos. Nesse sentido,  e porque a arte contém características 

que permitem distingui-la visualmente, não necessita de definição para ser reconhecida 

(a obra de arte é reconhecida visualmente pela pessoa que entrou no armazém, no 

                                                               
64 Trad livre a partir de: “ A definition of art both cannot and need not to be formulated”, In, Danto, 
Arthur, 1981, “The Transfiguration of the Commonplace”, p.58 
65 Idem, p.60 
66 Idem 
67 Este exemplo foi descrito por William Kennick  em 1958, num artigo intitulado “ Does traditional 
Aesthetics rest on a mistake?” cit. por: Danto, 1981, “The Transfiguration of the Commonplace”, p 60 
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entanto, se  chamarmos a essa obra de arte “objecto com forma significante”, a pessoa 

dentro do armazém não  saberá distingui-la).68   

Para contrariar esta experiência e provar a insuficiência das qualidades 

perceptivas no conhecimento de uma obra de arte , Arthur Danto imagina este problema: 

existem dois armazéns e para cada objecto de arte colocado no armazém 1 há uma 

correspondência de um objecto igual, não artístico, no armazém 2 e vice-versa.  Neste 

caso, o indivíduo ao entrar nos dois armazéns fica confuso e não consegue distinguir 

aqueles que são dos que não são obras de arte. Esta experiência, segundo Danto, torna 

claras as fragilidades do pensamento de Wittgenstein e de Kennick em relação ao 

possível reconhecimento intuitivo da obra de arte. 

O que parece ficar provado para Danto, com o exemplo dos dois armazéns é que, 

por um lado, nem sempre as características perceptivas de uma obra de arte garantem  o 

seu reconhecimento e, por isso, é necessário algo mais para que se possa distinguir uma 

obra de arte de um objecto que não o é. Ou seja, o reconhecimento intuitivo contribui 

muito pouco para o conhecimento daquilo que uma obra de arte é.69 Por outro lado, o 

que é possível compreender, a partir da experiência de Kennick, segundo Danto, é que 

“uma definição de arte não nos serve para o reconhecimento de objectos de arte.”70 

É neste sentido que, por exemplo, as “Brillo Box” de Andy Warhol, são um 

exemplo paradigmático daquilo que Danto nos tenta explicar a partir do problema do 

armazém: no caso desta obra de Andy Warhol, as características perceptivas que 

possibilitariam um reconhecimento intuitivo não permitem que o espectador a reconheça 

como arte porque não há nada nela que visualmente a possa distinguir de uma 

embalagem “Brillo Box” numa prateleira de um supermercado. Logo, para se chegar ao 

conhecimento do que esta obra de arte de facto é (e assim defini-la),  teremos de ter em 

conta outros aspectos como o contexto em que foi feita, a intenção do artista, a ideia que 

deu origem a esta obra. Deste modo, para o conhecimento do que uma obra de arte é, 

temos de ter em conta a sua definição: essa definição pode vir do próprio artista (que 

tem as suas intenções) ou do contexto em que a obra se insere.71 Contudo, essa 

definição, tal como no exemplo do armazém de Kennick, não garante um 

reconhecimento intuitivo do objecto artístico. 

                                                               
68 Danto, Arthur, Danto, Arthur,  “ The Transfiguration of the Commomnplace”,1981,  p.60 
69 Idem, p.61 
70 Trad. livre a partir de: “A definition of art  cannot be expected to give us a touchtone for recognizing 
artworks”, p.61 
71 Idem, p.63 
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Não será, pois, possível definir uma qualquer obra de arte se limitarmos os 

elementos da nossa definição ao reconhecimento do olhar. Se, pelo contrário, abrirmos o 

nosso leque de possibilidades, poderemos perceber que há uma grande homogeneidade 

nas famílias de objectos que para Wittgenstein eram heterogéneos.72 Assim, o que 

garante a possibilidade do conhecimento de uma obra de arte é a apreensão, por parte do 

espectador, do conceito de arte. O artista que constrói esse conceito de arte, pensa e 

actua sobre a arte reflectindo sobre a sua própria natureza encaminha a própria arte para 

um sentido auto-reflexivo, próximo do pensamento e da filosofia. Por isso, Danto 

descreve o movimento moderno da arte como uma exemplificação do pensamento de 

Hegel sobre a História, cujo espírito estaria destinado a tornar-se consciente de si 

próprio. Da mesma forma, “a arte recriou este especulativo curso da história na medida 

em que se tornou auto-consciente, a consciência da arte ser arte num sentido reflexivo é 

comparável à filosofia, que é em si mesma consciência de filosofia.”73 Por esta razão, 

Danto identifica a própria arte como campo privilegiado para se fazer filosofia da arte e, 

nessa medida, o artista de hoje já não poderá ser, simplesmente, o produtor de objectos 

mas sim o produtor de ideias e de pensamentos que questionam a natureza da arte. 

Nessa ordem de ideias, para Danto, ao invés de fugirem à significação, as obras de arte 

constituem-se como coisas que necessitam da significação para que o espectador as 

possa conhecer. 

Voltando agora a Susan Sontag, vale a pena lembrar que no seu ensaio “Contra a 

Interpretação”, de 1963, aquela crítica enuncia uma visão distinta da apresentada por 

Danto em relação ao desenvolvimento da arte moderna. Sontag considera que a arte 

moderna corre perigo perante teóricos e críticos que produzem discursos sobre a arte 

sem compreenderem a sua essência. A essência da arte está, para Sontag, contida na 

própria obra e é por natureza intraduzível: “O que me interessa em Marienbad é a pura, 

a intraduzível, a sensual imediatez de algumas das suas imagens”74. Por isso, é possível 

experienciar e conhecer uma obra de arte independentemente dos múltiplos discursos 

críticos ou teóricos feitos sobre ela.75 

Mas, para Sontag, a fixação moderna na ideia de conteúdo (como coeficiente 

inteligível que garante a legitimidade da obra por via do seu significado) e cujas origens 
                                                               
72 Danto, Arthur,  “ The Transfiguration of the Commomnplace”,1981, p.62 
73 cit, trad.livre a partir de:”Art has reenacted this speculative course of history in the respect that it has 
turned into self-consciousness of art being art in a reflexive way that bears  comparison with philosophy, 
wich itself it consciousness of philosophy”, in, Danto, Arthur, 1981, p.56 
74 Sontag, Susan, 2004, “ Contra a Interpretação e outros ensaios” p. 27 
75Danto, Arthur,  “ The Transfiguration of the Commomnplace”,1981, p. 27 
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remontam à condenação grega da arte à mimesis76, é provocada pela divisão moderna 

entre forma e conteúdo que deu “origem à estranha visão pela qual uma coisa que 

apreendemos a designar «forma» fica separada de outra coisa que aprendemos a 

designar por conteúdo e à bem-intencionada ideia que vê o conteúdo como essencial e a 

forma como acessória”.77 Sontag argumenta, por isso, que a arte necessita de se 

defender de uma leitura que privilegie o discurso teórico sobre a obra de arte, embora o 

modo de relação entre o discurso teórico e a obra de arte tenha uma tradição muito 

antiga – durante séculos a arte esteve dependente de um discurso literário, político e 

religioso que estabelecia os temas e os cânones que a obra deveria seguir sob pena de 

não cumprir os requisitos necessários à sua legitimação. Por isso, o artista tinha de dar 

provas de um saber fazer técnico capaz de satisfazer as necessidades da encomenda.  

A inflexão que Sontag dá ao papel do discurso da teoria que rodeia a arte está 

muito marcada pela interrogação própria do século XX em torno da linguagem e da 

significação. Esta interrogação é, de facto, uma reformulação do problema clássico da 

forma.  No entanto, a interpretação entendida como significação, linguagem e 

comunicação  pode, no entender de Sontag,  transformar-se numa ameaça à própria arte, 

na medida em que a afasta de uma apreensão menos mediada e mais próxima dos 

sentidos. O domínio discursivo que parece privilegiar o conceito – porque mais próximo 

da linguagem e do logos – não permite uma leitura total da obra de arte, acabando por 

reduzi-la a um mero objecto ao serviço da teoria, repetindo, uma vez mais, aquilo que 

durante tantos séculos impediu a autonomia do próprio discurso artístico. 

  Sontag condena, assim, uma interpretação da obra que não tenha em 

consideração os seus aspectos sensíveis e por isso acredita que “o objectivo de qualquer 

comentário sobre a arte deveria ser, nos nossos dias, tornar as obras de arte – e,  por 

analogia, a nossa própria experiência – mais ao menos reais para nós. A função da 

crítica devia ser mostrar como é o que é, ou mesmo que é o que é, em vez de mostrar o 

que significa.”78 O ensaio de Sontag está ainda muito centrado na arte moderna, mas, 

apesar disso, a sua proposta parece querer orientar a arte para um sentido enigmático 

que, tornando-se impossível de ser interpretado, põe a salvo a essência da própria arte. 

A sua proposta é um combate contra um certo tipo de interpretação “sufocante” cujo 

efeito é afastar o espectador de um contacto pleno com a obra de arte. 

                                                               
76Danto, Arthur, “The Transfiguration of the Commomnplace”, 1981, p.32 
77 Idem, p.20 
78 Idem p.32 
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Para a crítica americana é, justamente, porque a arte se libertou de um valor 

iconológico e simbólico que ela não quer significar nada. A arte existe para que o 

espectador possa sentir nela: “a luminosidade da coisa em si, das coisas sendo o que 

são”79, e por essa razão deve manter-se afastada do estilo moderno de interpretação que 

“torna a arte num objecto para uso, para enquadramento num esquema mental de 

categorias”80. 

 

 

II.2 - A prática artística contemporânea 

 

   Apesar de o termo “prático”, como vimos no início do Capítulo I, estar envolto 

desde a modernidade, num obscurecimento do seu significado que designa 

indistintamente, todas as actividades produtivas do fazer do Homem, tal não significa, 

contudo, que a prática artística não pressuponha a produção de uma obra de arte que 

implica um sujeito singular que a produz , mas esta singularidade é devolvida ao espaço 

comum sob a forma de uma obra de arte. A prática artística funda vários lugares de 

experimentação que nascem da relação que cada artista tem com o mundo e cujo método 

de construção radica nas especificidades do prática de cada um. 

 Mas, com o fim da relação metafísica e teológica do Homem com o mundo, o 

lugar da arte muda radicalmente, porque o homem moderno reconstrói esse espaço não 

mais segundo as leis do sagrado, mas sim a partir de uma experiência  secularizada.  

A partir do moderno as obras de artes criam lugares que previamente não existiam  

constituídos  a partir de dois sentimentos opostos que convivem no mesmo presente: a 

liberdade de poder criar o que se quer como se quiser e, ao mesmo tempo, a perda dos 

fundamentos e horizontes desta criação (não se sabe, exactamente, para quem se cria 

nem para que horizonte se orienta aquilo que se produz) 

Durante vários séculos, a arte é não só instituída e prevista pelo sistema sócio 

cultural e religioso, como é também  codificada, como uma construção simbólica que 

segue certos temas e narrativas e pode ser recebida como um discurso. O lugar da arte 

obedecia, assim, a orientações muito precisas traduzidas em cânones com regras fixas. 

Sobre este assunto, num ensaio para catálogo da exposição “O mar na maré baixa 

sonhado”, Ulrich Look escreve o seguinte: “É a perda de lugar que afecta a arte desde 
                                                               
79 Danto, Arthur, The Transfiguration of the Commomnplace “, 1998,p.31 
80 Idem, p. 27 
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que foi expulsa dos seus locais ancestrais em conventos e igrejas, castelos e palácios. 

Antes desta cesura, por volta de 1800, uma obra de arte cumpria a função de marcar um 

lugar e de expressar em linguagem imagística o seu significado. O altar-mor, com a 

imagem da cruz, está situado de modo a que os rostos que para ele se dirigem se voltem 

para leste, para Jerusalém, e a imagem representa simultaneamente aquele 

acontecimento fundamental para a fé, que exalta esta orientação e nenhuma outra.”81 , 

no mesmo sentido, num texto de 197882 Rosalind Krauss declara: “A lógica da escultura 

parece ser inseparável da lógica do monumento. Em função desta lógica, uma escultura 

é uma representação comemorativa. Funda-se num lugar preciso e fala numa língua 

simbólica sobre a utilização ou o significado desse lugar.”83 e prossegue,  a partir da 

ideia de que, com Balzac e as Portas do Inferno ultrapassamos « o limiar da lógica do 

monumento» e  entramos“ no espaço que poderíamos chamar a sua condição negativa – 

uma espécie de impossibilidade da colocação específica, ou uma privação da casa, uma 

perda absoluta de lugar. Ou seja, entramos no modernismo que se caracteriza por 

considerar essa “perda do lugar específico, produzindo o monumento como abstracção, 

o monumento como pura marcação ou base, impossível de posicionar funcionalmente e 

eminentemente auto-referencial.”84 Krauss descreve, deste modo, um sentimento 

moderno de perda, que se traduz na própria construção do objecto artístico que anula a  

possibilidade de marcação de um espaço orientado e perfeitamente definido de acordo 

com aquelas que eram a características específicas do monumento. 

Este sentimento de desorientação e de perda diante da queda da esfera do 

transcendente afecta, ainda hoje, a prática artística contemporânea no sentido em que 

esta se continua a processar a partir da experiência humana de orfandade, pelo que 

continuamos próximos da afirmação de Duchamp:85: “Creio que hoje, mais do que 

                                                               
81 Look, Ulrich, in, “O lugar no meio”, publicado no catálogo da exposição” O mar na maré baixa 
sonhado”, de Harald Klingelholler, 2006, p.11  
82 Rosalind E. Krauss, Sculpture in the expanded field, in The originality of the avant-garde and other 
modernist myths (Cambridge, Massachusetts e Londres, Inglaterra, the MIT Press, 1985), pp. 276-279. 
83 Idem., p. 279: cit. trd. livre a partir de: “The logic of sculpture, it would seem, is inseparable from the 
logic of the monument. By virtue of this logic a sculpture is a commemorative representation. It sits in a 
particular place and speaks in a symbolical tongue about the meaning or use of that place.” 
84 Ibid, pp. 279-280, cit em Trad. Livre a partir de : “Late in the 19th century we witnessed the fading of 
the logic of the monument.[…] With these two sculptural projects, I would say, one cresses the threshold 
of the logic of the monument, entering the space of what could be called its negative condition –a kind of 
stillness, or homelessness, an absolute loss of place. Which is to say one enters modernism, since it is the 
modernist period of sculptural production that operates in relation to this loss of site, producing the 
monument as abstraction, the monument as pure marher or base, functionally placeless and largely self-
referencial” 
85 Afirmação proferida por Marcel Duchamp  em 1960,participando no simpósio “Should the artist go to 
College?” no Hofstra College, Hampsted, Duchamp, citada a partir de:  Caldas, Manuel C., 2008, p.92 
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nunca, o Artista tem essa missão quase religiosa a cumprir: manter acesa a chama de 

uma visão interior da qual a obra de arte parece ser a tradução mais fiel para o profano”. 

   E de facto, toda a arte continua a trabalhar a partir deste problema: a mudança 

do lugar da arte totalmente evidente a partir do século dezanove e que inaugura, de certo 

modo, a modernidade, provocou um estilhaço e a fragmentação dos discursos e de 

práticas que se multiplicam até aos nossos dias. É esse o momento que abre espaço para 

se começar a falar no plural das práticas artísticas, as artes visuais, as artes plásticas e 

dos vários discursos em torno da arte.  

O lugar que a prática artística pode, hoje, construir é sempre um lugar feito a 

partir dos fragmentos e dos restos que ficaram em resultado da queda do estatuto da 

esfera do transcendente : “Impossível e necessário, esse lugar alude ao que é hoje , mais 

do que nunca, a condição e tarefa do artista; redefinir, recuperar ou criar – quando já 

nenhuma forma é a da «falta» e nenhuma «falta» é já credível – o que falta.”86 

O artista moderno opera, na medida das suas possibilidades, como um mediador 

entre o vazio deixado pela secularização, e a reconstrução feita, a partir desse mesmo 

vazio, que é condição necessária à sua própria produção: “A relação vazio forma faz 

doravante parte da linguagem do pintor: as variações nesta relação criarão outras 

linguagens, outros pintores no interior de um pintor, «heterónimos».[…] Assim a 

multiplicidade de linguagens adoptadas pelos pintores modernos, e que compõem outras 

tantas «fases» da sua pintura , mostra como a ausência ou o vazio trabalham construindo 

estilos e mundos. Os «períodos» de Picasso, Klee ou Malevitch definem novas 

linguagens, todas diferentes, que se sucedem numa única «obra». Cada pintor quer 

transformar-se num outro, em múltiplos outros – neste sentido, a pintura moderna é 

essencialmente «heteronímica».”87 O mesmo se poderá pensar do gesto de Duchamp 

que, de cada vez que retirou a funcionalidade ao objecto e o descontextualizou, 

encontrou nesse espaço vazio a condição de possibilidade da sua operação. 

Mas, o sentimento de falta ou de orfandade ainda que, paradoxalmente, aponte 

para uma condição de possibilidade , isto é, “poder todas as coisas”, “fazer de todas a 

maneiras”, não deixa de colocar o homem contemporâneo perante um vazio que ele 

tenta a todo o custo preencher. O horror ao vazio produz um pânico que só se combate 

com um sentido de ocupação que provoque distracção ou um esquecimento de si; age-se 

para preencher – encher o lugar do vazio – e controlar o pânico: “ A desespiritualização 

                                                               
86 Caldas, Manuel, “ Dar coisas aos Nomes”2008, p. 63 
87 Idem p.165 
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é um estado que força o homem a refugiar-se na experiência, no divertimento, na 

actualidade, porque estas são as únicas formas actuais que permitem dar pela força, 

qualquer coisa semelhante a um sentido.”88 

A característica principal do movimento do mundo produzido na actualidade é 

que este parece não ter um fim ou um fito: move-se simplesmente. E é nesse mover-se, 

em si mesmo, sem orientação precisa que se coloca a tarefa do artista: “É um facto que 

os portadores das mensagens rodopiam a alta velocidade no vazio sem possuírem aquilo 

que têm a dizer: Correios pueris, é o que todos nós somos, os chamados autores. Não 

temos ninguém atrás de nós, nenhum rei cuja palavra autoritária desse sentido à nossa 

missão. Onde está então o remetente? Quem é que, na verdade fala? […]A crise da 

inteligência contemporânea exprime-se nesta perplexidade: temos de fazer comissões 

cuja necessidade nasce apenas do seu decurso e progressão sem que restituamos as 

ordens de um rei ou os sinais de um deus, sem que carreguemos as palavras do poder e 

da mestria a partir do centro para a periferia.”89 

A condição de “mensageiro sem mensagem” que Sloterdijke atribui ao artista, 

implica uma ideia de presente, porque o artista é mensageiro mas, também, portador  do   

do espírito do seu tempo. Todavia, o momento Presente viu alteram-se por completo as 

ligações que o Zeitgeist pressupõe:  o tempo já não se reconhece como forma única, mas 

parece reivindicar todas as formas artísticas e todos os estilos, por isso  “ o que se 

anuncia não é um tempo sem arte ou uma arte sem tempo, mas um tempo que contém 

todas as artes e uma arte senhora de todos os tempos: uma contracção de todos os 

tempos num tempo único que possua todas as formas, e uma mistura de todas as formas, 

sem que nenhuma delas pretenda já impor a suas unicidade em nome da necessidade 

histórica ou da lógica das alterações sazonais.” 90   

A tarefa do artista será, de certa forma, a de trazer o presente à presença dos 

outros, extraindo do movimento do mundo de fragmentos e estilhaços anónimos que 

isola para a partir deles criar sentidos. O artista pode tentar, através da sua prática 

artística , simular a paragem do mundo, pode tentar suspender o ruído do mundo e criar-

lhe uma alternativa: “ A temporalização, ou a criação, do tempo é implicada pelo 

controlo do tempo.É preciso supormos o vazio( ou o caos) a cada instante da 

temporalização. […]Abre-se, dilata-se uma sequência do tempo. A velocidade da 

                                                               
88 Sloterdijk, Peter, “ Ensaio sobre a Intoxicação Voluntária”2005, p.28 
89 Idem, pp. 29-30 
90 Perniola, Mário, “ Enigmas: O momento Egípcio na Sociedade e na Arte”1994,122-123 
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passagem do tempo desacelera-se por isso. Por exemplo, abranda-se a respiração, 

detém-se o pensamento, diminui-se o ritmo cardíaco, desprendemo-nos dos movimentos 

do mundo exterior: este, com os seus móveis , os seus trajectos, a sua agitação, já só 

passa como uma espécie de sombra ou de eco de si próprio - o tempo é amortecido; 

enquanto este desfasamento em relação aos relógio os objectivos conduz a um 

«ajustamento para consigo».”91  

Todos as obras de arte criam um presente múltiplo de camadas sobrepostas que 

convivem entre si. As décadas de sessenta e setenta do século passado são disso 

exemplares porque possuem esse “traço paradoxal que consiste em fazer coexistir s as 

espécies de imagens, de correntes, de tempos históricos passados.”92  

As décadas de sessenta e setenta do século XX foram marcadas por uma série de 

transformações sociais e culturais que eclodiram um pouco por todo o mundo. Vários 

acontecimentos políticos vividos em plena Guerra Fria, como o Maio de 68, a guerra no 

Vietname, ou, no caso português, as Guerras de África, fizeram parte de um período 

especialmente conturbado, à procura de novos valores e de redefinição social e política.   

Ao mesmo tempo, as artes visuais travaram um aceso debate interno que 

colocou, de um lado, Clement Greenberg e Michael Fried, como representantes do 

pensamento modernista, apoiados pelo expressionismo abstracto de Jackson  Pollock e 

William de Kooning, e, do outro, um grupo de  artistas mais jovens que se 

identificavam cada vez menos com a pintura praticada pela escola de Nova York: o 

movimento Fluxos, a Arte Conceptual, o Minimalismo e a Pop-Art são alguns dos 

novos movimentos que surgiram contra o falhanço do projecto modernista destacando o 

carácter auto-reflexivo da arte e a possibilidade de se pensar a si mesma. 

No seu texto Modernist Painting93, publicado em 1960, Clement Greenberg 

começa por enumerar algumas das principais características do pensamento moderno. A 

essência do modernismo reside, para Greenberg, na continuação da tradição da 

autocrítica Kantiana, promovendo o uso dos métodos característicos de uma disciplina 

para se criticar a si mesma.94  Nesse sentido, cada disciplina deverá desenvolver-se e 

analisar cada uma das suas áreas de competência respeitando o que é próprio e único em 

cada um dos seus mediums95. Para Greenberg, só assim se poderá garantir o grau de 

                                                               
91 Gil, José , “ A Imagem -Nua e as pequenas percepções2005, pp. 197-198 
92 Idem, p.216 
93 Greenberg, Mdernist Painting, in, Art and Theory,p.773 
94 Idem,.p.774 
95 Idem,p.775 
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pureza e de qualidade  necessárias para que a arte se possa manter autónoma.96 Por isso, 

cada arte deverá ser capaz de evitar confusões com as demais disciplinas artísticas – 

uma situação que só poderia levar ao enfraquecimento dos critérios para a autodefinição 

e para a reflexão crítica sobre si mesma, dentro das variadas formas de arte. De 

influência marxista, o pensamento de Clement Greenberg, à semelhança do que 

acontecia também com Theodor Adorno, postula que a autonomia da arte está ameaçada 

pelas tentativas de incursão da cultura de massas, e se os primeiros ensaios críticos 

produzidos por Greenberg denunciam a ameaça dos totalitarismos sobre a cultura 

ocidental, os textos da década de 70 debatem-se com a nova ameaça sobre a arte: as 

novas tendências como a Pop-Art, a arte conceptual e o minimalismo. O projecto 

modernista defende uma espécie de proteccionismo das artes perante a invasão 

destruidora da cultura de massas.  

 Mas, para os artistas dos anos 60/70 , é clara a necessidade de uma arte que 

reflicta um novo sentido de modernidade, mais auto-crítico e próximo do pensamento, 

capaz de problematizar o estatuto da arte e, a partir daí, repensar o lugar do artista e da 

arte no mundo. 97; grupos como o Fluxos, ou a Arte Conceptual ou artistas como Robert 

Rauschenberg  ou Andy Warhool  praticam uma arte que requer o cruzamento de 

diferentes práticas artísticas e uma maior transversalidade. A arte abre-se, assim, às 

novas tecnologias, à cultura popular, às ciências sociais, à filosofia e procura conceber 

obras que cruzam múltiplas sensibilidades. Já não se fala, apenas, do campo restrito da 

escultura, nem da pintura, cria-se de instalação e a performance que interagem com o 

espaço e o espectador.   

 A pluralidade de formas e actuar artísticos têm grande desenvolvimento nos 

anos 70 e, a sua característica principal, é que todas elas abrem para uma 

experimentação que já não se fixa nem na técnica, nem no conceito, nem na forma: 

todas as formas, todas as técnicas, todos os conceitos são potenciais construtores de 

lugares. 

 
 
II.3 - Considerações sobre a minha Prática Artística 

A ideia do caos funda-se na experiência da infância. O olhar infantil do novo, 

por natureza disperso, ou melhor, fixo em múltiplos pontos ao mesmo tempo, entretém-

                                                               
96 Greenberg, Mdernist Painting, in, Art and Theory,p.773 
97 Harrison, Charles e Wood, Paul, Art in Theory 1900-2000, An Anthology of Changing Ideas, p.690 
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se: “sente prazer ao ver as bolas de sabão que se formam no ar”,98 ou a observar marcas 

de espuma fixas no interior de um copo de leite que se formam à medida que se bebe o 

líquido; a criança experimenta, a possibilidade de apagar essas marcas movendo o 

líquido dentro do copo, para depois deixá-las surgir com novas formas que se parecem 

com animais ou plantas. Fixar o olhar nessas pequenas imagens, ou tardar em beber o 

leite dilata o tempo que faz durar o jogo. A criança domina o caos e inventa mundos, 

mas “ mais do que o domínio do caos, é de seguir o imprevisível, de se confundir com 

ele, de se tornar caos que a criança retira toda a sua alegria.”99   

A criança faz durar o jogo e é naturalmente afectada por pequenas percepções 

quotidianas. Aos olhos do adulto são distracções, mas o rigor e o grau de atenção do 

olhar da criança nesses momentos é absoluto – ela suspende o tempo, demora-se na 

contemplação, na brincadeira do jogo com prazer. 

O mundo moderno, fixado na ideia de trabalho enquanto meio de produção de 

bens úteis, tem dificuldade  em compreender o lugar da contemplação, das actividades 

inúteis, ou mesmo do prazer sem tentar atribuir-lhes, de imediato,  um qualquer sentido 

prático: pode até chamar a essas actividades lazer, ocupação dos tempos livres ou 

actividades lúdicas. Porque o homem moderno tem dificuldade em conceber um tempo 

que não seja ocupado com uma finalidade fora de si. A prática artística, porém, produz 

bens cuja finalidade lhes é retirada e é nessa medida que ela procura encontrar o seu 

lugar.   

 Curiosamente, para muitos artistas, mantém-se durante toda a vida uma relação 

com esse caos. O caos exige um vazio, um esvaziar da mente mas também um abandono 

do corpo. A diferença é que, com o passar do tempo, esse esvaziar da cabeça e esse 

abandono do corpo tornam-se cada vez mais difíceis e, no meu caso, têm de ser 

exercitados. É frequente nos bailarinos encontrarmos descrições específicas de 

exercícios para treinar esse esvaziar da mente e esse abandonar do corpo – o caso de 

Vera Mantero é um exemplo disso. A coreógrafa descreve que utiliza exercícios de 

                                                               
98 Em “Rua de Sentido Único e Infância em Berlim por volta de 1900, Walter Benjamin faz a seguinte 
descrição: “ Havia no nosso jardim um pavilhão abandonado e carcomido. Adorava-o pelas suas janelas 
coloridas. Transformava-me quando, no interior, passava a mão pelas vidraças; adquiria a cor da 
paisagem que, ora chamejante, ora empoeirada, ora esmaecida, ora frondosa, se apresentava na janela. 
Acontecia-me o mesmo quando, pintando com as aguarelas, as coisas me abriam o seu colo, mal eu as 
tocava na janela com uma nuvem húmida. Algo de semelhante ocorria com as bolas de sabão. Eu viajava 
por toda a sala e misturava-me no jogo de cores até as cúpulas rebentarem.”  Benjamin, Walter, 1992, p. 
148 
99 Gil, José,  “ A Imagem - Nua e as pequenas percepções”2005, p.193 
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movimentos repetidos, ou mesmo de escrita automática que precedem o princípio do 

esvaziamento do espaço da mente e do corpo e que abrem lugar à matéria  criativa.100 

O que posso dizer da minha prática artística é que não há um exercício específico 

de fazer abandonar o corpo ou de abrir o espaço vazio que não seja o próprio exercício 

de fazer: fazer com as mãos, com o corpo, repetir, apagar, voltar a desenhar, cortar, 

executar  acções múltiplas e incessantes para enganar o cérebro, adormecê-lo, pô-lo em 

estado de vigília. Como se nesse estado de sono que ainda possui o alerta necessário que 

me permite ir fazendo o resultado final seja sempre mais próximo daquele espanto 

infantil de ver as coisas pela primeira vez, de ser capaz de as estranhar - aliás desconfio 

quando o resultado não surge estranho para mim. É um processo que funciona mais pela 

negação do que pela noção precisa daquilo que vou encontrar; não sei, à partida, o que 

vou encontrar, não espero nada, posso encontrar tudo se souber criar o espaço 

necessário para isso. O problema não é o tudo mas sim o encontrar. A dificuldade está 

sempre em estabelecer as condições necessárias para o encontro: saber o que fazer, ou 

melhor, o que não fazer, para não falhar esse encontro. O tudo decorre sempre de um 

encontro bem sucedido. 

Talvez a distinção entre o olhar da criança e do artista seja que a criança possui 

uma ingenuidade que o artista, para conseguir realizar o seu trabalho, forçosamente já 

não possui. O artista pode sempre procurar o olhar mais novo sobre as coisas mas não é 

um ingénuo. Tem uma experiência de confronto com o mundo que a criança ainda não 

possui e é esse confronto que lhe permite escolher, compreender e perseguir o seu olhar, 

dando-lhe um sentido no meio do caos. O olhar da criança vagueia pelo caos, é errático, 

mas o olhar do artista só o é até ao momento em que encontra um sentido. A criança não 

procura um sentido, ou por outra, o sentido que encontra é ainda um sentido muito 

primário, pré-verbal , de organizações simples e reduzidas. O artista tem a capacidade 

de complexificar os sentidos, de organizar as sensações e transformá-las em algo que 

antes ali não estava. 

O caos tem, no meu caso, uma presença física. Assim como o facto de trabalhar 

em atelier, num espaço fechado, ou numa sala apenas usada por mim, são factores 

exteriores ao trabalho mas que dizem muito sobre a intimidade da minha prática 

artística. Não que eu os considere relevantes para o conhecimento público em geral, isto 

é, não vejo como possa ser importante ou relevante para o espectador do meu trabalho 
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saber se eu trabalho sozinha numa sala ou se existe um caos ou uma organização muito 

precisa em atelier. São aspectos que me interessam a mim pensar porque me colocam, 

de certa maneira, «fora de mim», espectadora de mim mesma (isto não é o mesmo que 

dizer espectadora do meu trabalho) - mais do que isso, espectadora de mim como 

alguém que está numa sala a fazer alguma coisa. Vera Mantero, por exemplo, explica  

que filma constantemente os seus ensaios,  que é a partir dos filmes que vê que vai 

construindo a sua partitura101. Não que eu me filme a mim própria a trabalhar no 

atelier, isso nunca ocorreu, até porque, no caso de Vera Mantero, sendo ela uma 

coreógrafa que trabalha com o corpo é natural que o faça, assim como os actores que 

ensaiam em frente ao espelho.  

Mas, apesar do meu trabalho resultar, maioritariamente, na produção de objectos 

e não em dança, ou numa peça de teatro, o corpo tem  também no meu caso uma 

importância fundamental para o resultado final do meio trabalho: para lá da escolha dos 

materiais com que opero há sempre uma relação entre os materiais e a operação que o 

corpo faz com eles: todo o meu trabalho se mede com o meu corpo, depende do meu 

corpo  ( o que não é o mesmo que dizer que é o meu corpo, como no caso dos 

bailarinos),  mas há sempre um corpo em acção que faz aquilo que eu faço e esse corpo 

é o meu.  

Daí resulta talvez uma escolha , inicialmente inconsciente, de materiais fáceis de 

controlar pelo meu corpo, ou que não têm grande peso, ou que são fáceis de cortar, ou 

que eu consigo alcançar com a extensão dos meus braços. A escala do meu trabalho é a 

do meu corpo. O peso dos meus objectos está em relação com aquilo que o meu corpo é 

capaz de suportar, alcançar, dobrar, cortar. Normalmente, os utensílios que me auxiliam 

no corte ou na execução das peças nunca vão além de um x-acto, uma tesoura, um 

pequeno serrote, um tubo de cola. Tudo que esteja fora do alcance do meu corpo 

sozinho raramente foi experimentado, e quando o foi, o resultado foi,  para mim, sempre 

uma desilusão. Há não só  neste caso a vantagem de ser auto-suficiente para produzir o 

que eu quero mas também a possibilidade de os materiais que utilizo, como o papel, a 

madeira de balsa, serem tão permeáveis às marcas mais ínfimas que o meu corpo 

produz. Absorvem o contacto que tiverem com o meu corpo, são sempre, antes de mais, 

testemunhos de um corpo que passou por um ali e do gesto que os produziu. 
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Quando estou a trabalhar em atelier tenho dificuldade em me confrontar com um 

material único e a partir daí desenvolver algo; preciso sempre de outros elementos, não 

quer dizer que esses outros elementos estejam em relação directa com aquele que está 

diante de mim, mas estão ali, são coisas que desviam o olhar , que causam perturbação, 

que deslocam a atenção e que questionam sempre, provocam aquele que está ser alvo de 

atenção directa. Quando isso não acontece, isto é, supondo que o atelier está vazio, 

apenas com um único objecto então o que sucede é que o olhar vai procurar esses pontos 

de perturbação no próprio espaço físico do atelier,  e nesse caso o objecto ali colocado 

activa o  espaço em seu redor e entra em diálogo: entra em diálogo com o canto da sala, 

ou com a janela, ou com o plano horizontal, ou com as tomadas da parede, ou qualquer 

mancha de tinta numa parede. O olhar torna-se, automaticamente, é o motor destes 

acontecimentos e depois seguem-se pistas.   

Por norma, trabalho em múltiplos objectos ao mesmo tempo. Há uma grande 

profusão de coisas acumuladas pelo espaço, dispersas pelo chão, muitas vezes são 

acasos ou acontecimentos aleatórios que estabelecem o encontro entre dois materiais, 

que dão pistas para o que fazer com eles. É essa multiplicidade de coisas e de 

acontecimentos distintos num mesmo espaço que permite encontrar as soluções que 

cada problema (material, objecto) coloca diante de mim. As soluções são sempre 

produções de sentido. Encontrar, ou dar sentido a, descobrir o diagrama, a lógica 

interna, é aí que a experimentação e o pensamento se fundem e trabalham articulados 

entre si. “Em primeiro lugar, na emergência da forma, o material apresenta-se como a-

significante; em seguida, criando o seu diagrama, o caos dá-se a sua própria lógica de 

desenvolvimento. «O diagrama sugere» porque contém nele as formas potenciais que se 

desdobrarão nos movimentos por vir anunciados pela agitação das pequenas percepções 

(pré - formadas do aleatório). (…) O aleatório afirma as prerrogativas de uma formação 

autónoma da obra, estabelece o nexo da obra  como lei de autonomia. Lançar manchas 

de cor, misturar , apagar , criar o caos  é significar que o quadro  se faz por si próprio, é 

um gesto mostrando que a obra tem o seu tempo próprio”102  

Quando estou a trabalhar no atelier não tenho qualquer tipo de pensamento que 

seja exterior àquilo que ali acontece, isto é, não estou a pensar na condição do artista 

contemporâneo, na complexidade que o meu papel de artista socialmente implica. Posso 

problematizar isso fora do atelier, como justamente o faço aqui no desenvolvimento 
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deste trabalho teórico, mas quando desenho ou quando faço um objecto não procuro, 

objectivamente, que ele responda a esses problemas. Faço o meu trabalho e se for bem 

sucedida talvez o seu resultado final saiba captar as condições deste presente.  

Sem dúvida que a arte e os artistas são por excelência “mensageiros”103,  

encontrando os sentidos possíveis, as orientações, ou lugares para fundar o Lugar do 

Homem na Terra. Mas não seria de todo possível comportar a escala da missão numa 

base quotidiana sem um sentimento de total impotência. Trabalhar do caos, organizá-lo, 

criar sentidos é sempre um exercício interno que se inicia nos materiais com que se quer 

trabalhar. E quer-se trabalhar não porque se tem uma missão salvadora do mundo, mas 

porque muito antes disso, mesmo antes de compreendermos o mundo, enquanto 

crianças, soubemos que há maravilhas retiradas à sua finalidade. 

Paul Klee, nos seus “Escritos”,  pensou sobre a sua prática artística analisando e 

decompondo a sua experiência em partes e terminou considerando a possibilidade de o 

leitor [espectador da obra] poder vê-la por dentro como se a pudesse dissecar: 

“Transmito-vos esta experiência, em parte através de sínteses – ou seja, mostro-vos as 

minhas obras - em parte através de análises – ou seja, decomponho as obras nas suas 

partes essenciais, e dou-vos razão se quiserem destruir esses brinquedos para ver como 

são feitos.”104  

             No fundo, talvez também os objectos que produzo desejem ser dissecados pelo 

espectador para que este veja como foram feitos A minha expectativa é a de que o 

espectador, de cada vez que se colocar diante do meu trabalho artístico, tenha a 

possibilidade de aceder à experiência da sua construção. Não há nada mais que eu possa 

dar ao espectador que não seja a linguagem da própria obra, e essa linguagem é, no caso 

do meu trabalho, o modo como ela é feita: “Precisamente porque através da linguagem 

nada se transmite, aquilo que se comunica na linguagem não pode ser limitado de fora, 

nem medido, e daí que a cada linguagem seja inerente a sua incomensurabilidade e 

exclusiva infinidade.” 105 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105 Walter, Benjamin, “ Infância em Berlim por volta de 1900”, 1992, p.180 
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Capítulo III:  

Appleton Recess#1 - Análise da componente prática do Trabalho de 

Projecto 
 

 

III.1 - Enquadramento do trabalho artístico 

 

 A componente prática deste Trabalho de Projecto resultou numa exposição 

realizada em Lisboa em Janeiro de 2010, intitulada “Appleton Recess#1” e apresentada 

no espaço expositivo Appleton Square106. Os curadores Bruno Marchand e Ana 

Anacleto foram os responsáveis pelo projecto de curadoria. Nesta exposição, para lá dos 

meus trabalhos, foram apresentados também trabalhos de José de Carvalho e do 

colectivo “Osso Exótico”, constituído por Francisco Tropa, André Maranha, Manuel 

Mota, Patrícia Marchas e David Maranha.  

  José de Carvalho (Évora, 1949-1991) iniciou o seu percurso artístico nos anos 

que se seguiram à revolução de 25 de Abril de 1974, no âmbito de colectivos como o 

grupo de Évoramonte ou o Grupo 8, nos quais participaram, entre outros, António 

Palolo ou José Conduto. A sua obra recorre a meios tão diversificados como o desenho, 

a fotografia, a pintura ou a performance, com os quais desenvolveu um trabalho 

interdisciplinar e experimental que se dividiu  em dois períodos: o primeiro mais ligado 

a uma prática minimal e pós-conceptual e um segundo, depois dos anos oitenta, 

dedicado à pintura e ao desenho tendo a “noção de corpo – enquanto matéria, objecto ou 

território – ocupado um lugar central no seu imaginário artístico.”107 O colectivo “Osso 

Exótico” (criado em 1981) é, nas palavras do grupo, “o nome pelo qual se designou um 

lugar dedicado à escuta, cuja ocupação permanece sempre em aberto”108. Têm vindo a 

desenvolver uma série de apresentações dedicadas à exploração da relação entre 

imagem e som, sendo que para esta exposição fizeram duas apresentações 

(concerto/performance): a primeira, no dia da inauguração; e a segunda, no dia do fecho 

da exposição. José de Carvalho, cujo trabalho raramente é apresentado ao público, 

esteve representado por uma série de pinturas realizadas nos anos setenta, da colecção 
                                                               
106 O espaço expositivo Appleton Square, dirigido por Vera Appleton e situado em Lisboa,  é um espaço 
cultural que pretende mostrar arte contemporânea através de exposições, seminários, performances e 
cursos nas areas da arquitectura e engenharia: www.appletonsquare.pt 
107 www.appletonsquare.pt/recess/index.html, primeiro acesso, Janeiro de 2010. 
108 Idem 
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particular de Julião Sarmento. O meu trabalho esteve representado por nove peças e 

uma intervenção – um desenho feito, directamente, numa das salas do espaço de 

exposição. Apesar de distintas, procurou-se que as obras dos diversos artistas 

estabelecessem relações de afinidade, conservando contudo as suas especificidades e 

universos particulares. O projecto de curadoria pretendeu, acima de tudo, dar conta das 

proximidades entre um grupo heterogéneo de artistas de diferentes gerações. Para 

acompanhar a exposição foi produzido um manual109, sob a forma de um livro de 

artista, que contou com a participação dos artistas e curadores envolvidos no projecto.  

 No decorrer deste capítulo irei apoiar-me em imagens da exposição e de outros 

trabalhos, não realizados para esta apresentação, mas que ajudam a clarificar os 

pressupostos presentes no trabalho desenvolvido para a “Appleton Recess#1”. 

 O trabalho realizado para esta exposição deu continuidade ao trabalho que tenho 

vindo a desenvolver de forma sistemática desde 2004 e que se aproxima das disciplinas 

da escultura e do desenho numa investigação em torno da relação dos materiais com o 

gesto operativo. O gesto não age expressivamente, mas de modo operativo, na medida 

em que executa uma tarefa precisa. A tarefa é, por norma, simples e rápida e esgota-se 

no momento em que termina a operação do gesto sobre determinada matéria. A matéria 

é o campo de trabalho sobre o qual ocorre uma operação durante um momento de 

experimentação. A experimentação recolhe as informações que a matéria dá ao gesto 

que opera através do meu corpo. Os materiais absorvem as marcas que o corpo imprime 

através do gesto. O resultado final são objectos diversificados mas cuja construção se 

fixa sempre na relação entre a operação e a matéria operada. O  olhar do espectador 

testemunha, através da obra,  o gesto que o produziu. Neste sentido, os meus objectos 

são o resultado de uma operação centrada no gesto operativo, como produtor de acções 

precisas e económicas que se fixam nos materiais operados.     

 Para falar do meu trabalho apresentado na exposição “Appleton Recess#1” será 

necessário começar por analisar uma obra anterior, realizada em 2004, que permite 

compreender o desenvolvimento do meu trabalho ao longo do tempo. A obra (fig1), 

intitulada “Far from Place”, era uma instalação composta por três elementos de grande 

escala distribuídos pelo espaço e organizados de modo a definir um percurso para o 

espectador. O primeiro elemento, construído na entrada da sala sobre a porta da entrada, 

sublinhava passagem entre exterior e interior, introduzindo o espectador no contexto do 

                                                               
109 Podem ser consultadas imagens do “manual” nos Anexos deste Projecto de Trabalho, p.78 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que viria a seguir. O segundo elemento, de maior escala, era um corpo independente, 

cuja forma repetia, numa escala reduzida, a própria planta da sala. Este elemento 

permitia, pela sua dimensão, que o espectador o percorresse e se confrontasse, dentro da 

estrutura, com um espelho que o duplicava a si e ao próprio espaço. Um terceiro 

elemento foi construído a partir de uma janela existente na  sala, com vista para o jardim 

exterior. Este elemento (uma estrutura em madeira) suportava um grande espelho que, 

pela sua dimensão e colocação no espaço (ângulo de 45 graus), impedia ao espectador 

ver a janela, mas reflectia a imagem das árvores do jardim para dentro da sala. Havia, 

nesse elemento, uma ideia de jogo ou de ilusão, que confundia o espectador fazendo-o 

estranhar, por momentos, a presença das árvores dentro da sala. Neste caso, a ideia 

obrigou a uma série de desenhos técnicos dos vários elementos e da sua organização do 

espaço que depois concretizei no local com ajuda de outras pessoas. No momento de 

execução tudo estava previamente planeado e não houve espaço para alterações, 

significativas, em relação à ideia inicial. Fundamentalmente, tratava-se de um trabalho 

com carácter de projecto feito com base em desenhos prévios que permitiam antever o 

resultado final. Num trabalho desta natureza estão em causa dois momentos distintos; o 

momento da planificação e momento da execução. Ambos ocorrem em tempos 

diferentes e não se relacionam entre si. Por outro lado, a execução do projecto é 

meramente técnica e faz, somente, aquilo que o desenho prévio obriga. 

A escolha desta instalação, no contexto do meu trabalho artístico, serve para 

ilustrar o modo como ”Far from Place”, faz uma divisão entre o momento de 

planificação e o momento de execução. Ao separar o pensamento da acção, a prática de 

projecto, torna o fazer mero executor de uma ideia pré-definida.  

O meu trabalho artístico, como mostra a (fig.1), começou por se interessar pela 

prática de projecto, no entanto, como iremos ver nas páginas seguintes, distanciou-se 

progressivamente desse processo. Procurando uma aproximação entre acção e 

pensamento, o meu trabalho mais recente coloca a experimentação no centro da sua 

produção. Analisemos agora, por comparação com a instalação anterior, um trabalho de 

2009 , sem título. (fig. 2) que tem em conta o espaço físico e arquitectónico em que se 

insere mas, cuja diferença é que, neste caso, o espaço, antes mesmo de ser contexto ou 

tema para o trabalho é material do próprio gesto artístico. Quer isto dizer que, o espaço 

é, em primeiro lugar, parte integrante do gesto artístico porque o gesto olha para o 

espaço como matéria. O resultado é o desenho presente na imagem da fig.2 realizado 

com pigmento ocre natural, directamente sobre a parede. A forma do desenho é sugerida 
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pelo espaço, que descreve uma linha sinuosa, que acompanha os degraus da subida da 

escada. Por ser um espaço estreito, onde só cabe uma pessoa de cada vez, e devido à 

dimensão do desenho, o espectador fica dentro do desenho numa grande proximidade 

ou, à medida que sobe a escada, pode vê-lo diminuir. Neste trabalho, o gesto activa a 

matéria que, por seu lado, activa o gesto, numa relação recíproca, que provoca a tensão 

fixada pela forma. O espectador é sempre uma testemunha do gesto que produziu  o 

desenho. 

Se em “Far from Place”, o espaço era entendido como contexto para a criação de 

um percurso para o espectador, no caso da exposição da (fig.2) o espectador testemunha 

a relação do artista com espaço. Em “Far from Place” a instalação foi feita para o 

espaço, no caso do desenho da (Fig.2) a intervenção foi feita com o espaço nesse 

sentido, o trabalho surgiu da relação com o espaço e não de uma ideia pré-definida para 

o espaço. No caso da (Fig.2), na relação estabelecida entre o artista e o espaço, 

participaram os elementos presentes no próprio espaço e, por isso, o exercício era claro: 

fazer nascer o desenho das características do próprio espaço, isto é, da parede côncava 

da sua relação com o corredor estreito com das escadas, da cor das madeiras e do 

ladrilho do chão.  

A imagem da (Fig. 3) é uma vista geral da intervenção feita para no espaço da 

galeria da exposição Appleton Recess, em 2010. A intervenção  consiste num desenho 

branco na parede feito com cal. O desenho para este lugar foi pensado a partir das 

características formais do espaço no sentido de as acentuar com um gesto mínimo. Por 

isso, a forma do desenho parte dos vértices de encontro ente as abas laterais e a parede 

do fundo, prolongando-se ao longo da parede à altura do olhar do espectador. A 

sugestão da cal, para a concretização do desenho, veio da brancura do próprio espaço 

cujas paredes são pintadas a tinta plástica na tonalidade de branco mais comercializada 

para pintura de paredes de interior. As diferenças de tonalidade entre a tinta plástica e a 

cal são só são perceptíveis quando colocadas uma ao lado da outra. No entanto, ao nível 

da textura são completamente diferentes: se por um lado, a tinta plástica possui uma 

fluidez e elasticidade grande, a cal possui uma textura evidente e tem tendência a 

estalar. O pigmento de origem mineral da cal tem um comportamento totalmente 

diferente da tinta plástica produzida industrialmente. A cal depois de misturada na água 

e fervida adquire uma espessura semelhante ao gesso de estuque. Por isso, depois de 

aplicada  é possível ver as marcas do pincel usado na sua aplicação. Pelo contrário, a 

tinta plástica, de pigmento sintético, é de fácil diluição e não deixa marcas. O branco da 
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cal e o branco da tinta plástica têm uma distância tonal mínima que o olho tem 

dificuldade em ver. O espectador ao entrar no espaço, depois da intervenção realizada, 

não encontra, imediatamente, o desenho. No entanto, sente uma presença que vem da 

vibração da diferença entre cal e tinta plástica. O olhar é, assim, activado pelo desenho 

que, na sua distância mínima, quase se confunde com o próprio espaço. 

 

 

III.2 - Montagem da exposição Appleton Recess#1 

  

 No meu caso, o momento de montagem de uma exposição é, de certo modo, um 

prolongamento do trabalho de atelier no sentido em que, até a finalização da montagem, 

ou seja, até à decisão definitiva de colocação dos objectos no espaço, o meu trabalho 

enquanto artista não esta terminado.  

 O exercício de escolha do grupo final das peças que integraram a exposição 

“Appleton Recess#1” e a sua distribuição pelo espaço foi feito durante a montagem. 

Nesse sentido, a montagem da exposição foi parte integrante do exercício artístico. A 

colocação dos objectos no espaço é, em si mesma, produtora de sentidos. Para a 

exposição foram produzidos vários objectos que acabaram por não ter lugar no conjunto 

final; procurei dar um sentido ao conjunto de peças  o que implicou, automaticamente, 

uma escolha que coeso que integrou excluiu determinadas peças. Foram as próprias 

peças que, na sua convivência entre si e com o espaço expositivo, determinaram a 

escolha final. (Fig. 4)  

 Na transferência das peças do atelier para o espaço expositivo, é preciso ter em 

conta  que os objectos criam novos sentidos com o espaço em que são instalados; é um 

processo de naturalização dos objectos na sua relação com um novo espaço ( os objectos 

tentam adaptar-se ao espaço até se sentirem confortáveis nessa nova relação). Por isso, a 

passagem dos objectos, do atelier para o espaço expositivo, abre um campo novo de 

possibilidades que reflecte o carácter de permanente construção das peças. Neste 

sentido, o processo de montagem  de uma exposição é, ainda, a continuação do gesto 

iniciado no atelier.   

 O processo que orientou a montagem  da exposição “Appleton Recess” 

procurou, por um lado, garantir a cada peça o seu espaço próprio mantendo a sua 

singularidade e isolamento dentro do ao conjunto, e por outro, permitir uma relação 

entre todas as peças .  A montagem desenvolveu-se a partir da colocação  da primeira 
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peça objecto no espaço (Fig.5); a partir daí, todos os objectos se organizaram tendo em 

conta a colocação do primeiro. Ao mesmo tempo, as específicidades e natureza dos 

objectos, determinaram a sua relação com o chão  ou com a parede. (Fig. 6) 

Em 2005, ainda no contexto da Faculdade, realizei o trabalho sem título (Fig. 7): 

uma série de cinco objectos iguais construídos a partir de um mesmo modelo. Estes 

objectos, feitos de madeira lacada a vermelho e vidro, são portas cortadas no sentido 

horizontal. Esse corte permite estabelecer uma relação entre o chão e a parede. A sua 

construção foi feita a partir de um desenho prévio. Tal como no caso da (Fig1) estamos 

diante, mais uma vez, de um material que serve um desenho pré-definido. Comparemos 

agora a (Fig.7) com a (Fig8) apresentada em 2010, na exposição “Appleton Recess#1”: 

esta peça, feita em contraplacado de madeira de 1,5cm de espessura, apresenta uma 

curvatura que a coloca em relação com a parede e o chão.  Mas, ao contrário dos 

objectos da (Fig. 7),  não foi projectada num desenho prévio e resolveu-se a partir do 

próprio material. A curva que apresenta foi obtida mergulhando a peça na água. A 

madeira, em contacto com a água, expande e altera a sua forma. O exemplo da (Fig.8)  

mostra como o objecto se resolveu, a si próprio, a partir do seu material. Na (Fig.7) 

estamos perante uma série de objectos cuja solução foi encontrada fora deles – no 

momento que antecedeu a execução da própria peça.  

  

 

III.3 - A relação com os materiais 

  

 No meu trabalho , o  que a escolha dos materiais procura perceber é o modo se 

comportam: se dobram,  se não dobram, se espetam, se cortam, se são pesados, se são 

leves, se são elásticos ou rígidos, se são transparentes ou opacos, se têm cor ou não, se 

são grandes ou pequenos, etc. A escolha dos materiais é, por isso, feita em função das 

possibilidades que já existem  no material. O meu método de trabalho implica uma 

prática que se exercita na procura das possibilidade internas a cada material. 

No meu trabalho mais recente, os objectos que produzo podem ter a sua origem 

em dois grupos distintos: objectos encontrados e matéria para construir. No primeiro 

grupo, objectos encontrados, incluem-se os objectos que encontro dos quais me 

aproprio para os transformar( fig. 9). A caixa de cartão vermelha é um objecto desse 

tipo: a intervenção, neste caso, consistiu em pintar a caixa com pigmento vermelho. Não 

houve cuidado com o acabamento, fixei, apenas, o gesto rápido que pintou a caixa – o 
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gesto só se preocupa em mostrar o que é . A transformação decorre de um gesto mínimo 

mas eficaz nos seus propósitos: colocar o fazer, através da coincidência entre gesto e 

pensamento, no centro da produção do objecto final.  

Por norma, os objectos encontrados possuem uma dimensão conotativa que não 

interessa ao gesto: a mão e o corpo actuam a partir das sensações e não das conotações 

trazidas do mundo da linguagem. Por isso, o gesto que opera no objecto cria uma 

distância que o isola do mundo da linguagem. Não há, no mundo, materiais não 

conotados: todos os materiais do nosso mundo estão abrangidos pela linguagem, mas no 

caso do meu trabalho artístico, o aglomerado de madeira não pretende simbolizar a 

indústria . O material não quer simbolizar nada – tem apenas um comportamento físico 

próprio. 

Na (Fig.10) temos um objecto artístico que pertence ao segundo grupo: matéria para 

construir. Uma pedra de mármore (matéria para construir) foi alvo de um gesto 

operativo: o spray branco fixa o negativo de uma folha, previamente colocada sobre a 

pedra de mármore, acentuando a zona de contacto entre as duas.  

 A escala das peças é sempre ditada pelo corpo na sua relação com o espaço e 

com os materiais. Neste sentido, é importante perceber os movimentos que o corpo faz, 

que determinam a escala do objecto porque, a escala nasce do modo como o corpo age: 

um corpo sentado produz um determinado tipo de objectos, um corpo de pé produz 

outro tipo d objectos. São essas acções que determinam a escala do objecto. O espaço 

passa a ser entendido como matéria onde corpo, que cria, se move e não como lugar 

onde o espectador se move.  

Os materiais resolvem-se, em si, e a sua solução é uma distancia mínima ao nada 

–  a coisa mínima para ser:  o  desenho branco de cal sobre a parede branca pintada com 

tinta plástica é o gesto mínimo que produz sentido com o espaço; é o gesto mínimo para 

se entender a diferença de vibração entre as duas cores e por isso, estabelece uma 

distancia mínima em relação à diluição total das coisas. A precariedade dos objectos 

resulta da tensão entre  o gesto e o material:  

  

Cada objecto, cada material, contém, em si mesmo, a chave da sua solução: é o 

exercício da prática que permite testar, escolher, alterar, refazer, rejeitar até, 

finalmente, encontrar a solução.  

O fazer constitui-se através do exercício e da prática de atelier e opera a partir da 

relação directa com os materiais.  



  50 

 

 O pensamento é pragmático, isto é, procura perceber as qualidades intrínsecas ao 

material e o modo como elas se resolvem no objecto artístico. 

 

Interessam-me os materiais na justa medida em que se resolvem pragmaticamente. 

 

Primeiro surge o material e depois a solução.  

 

Por norma, os materiais escolhidos são de grande simplicidade ao nível da cor ou de 

textura.   

 

Os materiais não têm uma proveniência fixa, podem vir da rua( objectos encontrados) 

ou de lojas de materiais de construção. 

  

A escolha do material é baseada, no seu comportamento físico, e nas possibilidades 

daquilo que pode ou não fazer.   

 

O trabalho não é sobre o desenho, o trabalho é desenho. 

 

A rapidez do gesto traduz a sua proximidade ao pensamento e à ideia. 

 

O gesto é um esqueleto da ideia, o gesto é desenho. 

 

A velocidade, a rapidez  e a proximidade do gesto ao pensamento são as do desenho.  

 

 O gesto é um pensamento visual e prático.  

 

Há uma operação rápida que quer tornar evidente o gesto que a produz. 

 

Os objectos funcionam, não como coisas, mas como sinais.  

 

Os objectos  são evocações da forma; são sinais do pensamento sobre o material.  
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O pensamento especulativo interroga as intenções, as motivações e as decisões que 

orientam o trabalho  e o pensamento operativo constrói a relação com os materiais. 

 

 

III.4 - A relação do gesto com o espectador 

 

A relação que o meu trabalho estabelece com  o espectador  sofreu  alterações ao 

longo do tempo. Inicialmente, o trabalho era feito a pensar no espectador: o espectador 

era o motivo/tema( Fig.1) No meu trabalho mais recente, a preocupação com o 

espectador é distinta , agora o espectador acede, por via do objecto artístico, ao gesto 

que o produziu:  

 

O objecto artístico não comunica, o objecto mostra o que é.   

 

Não tem mensagem: não é preparado para o receptor.  

 

O  conteúdo do objecto artístico é o modo “como é feito”. 

  

O objecto artístico fixa o gesto. 

          

 Os  objectos não se  fixam no tempo reconstituem-se, de cada vez, perante o olhar do 

espectador, a partir do gesto que os produziu. 

 

 

A relação entre o artista e o espectador e feita através do gesto. O espectador é 

transportado para o momento da criação da obra, através do gesto que a produziu. 
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Capítulo IV: 

Conclusão 

 
 
“O rapaz sorrirá na tela enquanto esta durar”110 

 

A pergunta que nos trouxe até aqui, Como é que o pensamento teórico convive 

com a prática artística contemporânea e vice-versa?,  procurou encontrar respostas 

quer, a partir de uma investigação teórica, quer a partir da minha experiência como 

artista plástica. Nesse sentido, distinguimos um “eu especulativo” e um “eu operativo” 

que se articularam, neste Projecto de Trabalho, nas suas duas componentes (teórica e 

prática) de modo a possibilitar uma análise mais completa dos problemas colocados por 

esta questão.  

O pensamento teórico e a prática artística têm, na razão da sua convivência, a 

aproximação a um objecto comum – a arte. No entanto, a conclusão a que chegámos é 

que a partilha do mesmo objecto não pode fazer esquecer que teoria e prática operam a 

partir de campos distintos, sob pena de não ser possível compreender, em primeiro 

lugar, que ambos produzem pensamento e, em segundo lugar, a natureza específica de 

cada um desses modos de pensamento. Deleuze e Guattari distinguiram o pensamento 

filosófico e o pensamento da arte, de uma forma clara, explicando que o primeiro 

produz conceitos e o segundo blocos de sensações.111 O reconhecimento feito por estes 

dois filósofos, apesar de não ter sido alvo da nossa investigação, revela-se afinal muito 

útil, porque nos ajuda a compreender a natureza distinta dos critérios que a teoria e a 

prática artística utilizam para uma definição de arte e compreende, além disso, filosofia 

e arte como dois  modos distintos de pensamento. Na origem da ausência de uma 

diferenciação clara entre pensamento teórico e pensamento artístico está a concepção 

moderna que define, por um lado, toda a actividade produtiva do homem como prática 

(práxis) e, por outro, a generalização da ideia de teoria entendida como qualquer tipo de 

pensamento. Por isso, não se vislumbra, na fixação moderna no binómio teoria e prática, 

uma distinção entre o modo de pensamento teórico e o modo de pensamento artístico 

                                                               
110 Deleuze, Gilles; Guattari, Félix, “O que é a Filosofia?”, 1982, p. 144 
111 Idem 
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Mas, mesmo dentro do pensamento teórico existem divisões que não permitem falar de 

um discurso único sobre arte, mas sim de múltiplas abordagens e aproximações 

artísticas. Fundamentalmente, distinguimos neste Projecto de Trabalho dois casos a 

partir das posições emblemáticas, no contexto do discurso contemporâneo, de Arthur 

Danto e de Susan Sontag: o primeiro, que pensa o valor da arte como dependente do 

significado que ela possa encerrar e o segundo, desenvolvido por Susan Sontag, que 

considera que a legitimidade de uma obra de arte não poderá ser refém de um qualquer 

valor interpretativo que lhe seja exterior, pois a sua essência é ser, simplesmente o que 

é, ainda que esse ser o que é possa ser enigmático e difícil para a apreensão do 

espectador. O que parece afastar a perspectiva destes dois autores perante a arte é a 

importância atribuída ao conceito/conteúdo de uma obra de arte: se, para Danto é 

necessário que o conceito de arte seja apreendido pelo espectador da obra,  para Sontag 

a ideia de que a obra significa alguma coisa é apenas uma concepção discursiva exterior 

à própria arte mas que em nada contribui para a apreensão da sua essência. Entre os 

artistas também não é possível encontrar uma forma única de entender aquilo que pode 

ser a relação entre a prática artística e o pensamento teórico. Para alguns, essa relação 

não afecta de todo o seu trabalho: o artista não tem de saber julgar à maneira do crítico, 

do teórico ou do esteta para produzir obras de arte. Para outros, no entanto, a 

aproximação da arte à teoria é condição necessária – como é o caso paradigmático de 

Joseph Kosuth e da arte conceptual.  

O que o “eu operativo” procurou demonstrar é que se torna difícil traduzir uma 

ideia de prática artística a partir de pressupostos teóricos porque estes pensam em modo 

teórico e não poético ou produtivo.  Não é possível traduzir a experiência da prática 

artística sob a forma de um qualquer enunciado, porque o que essa experiência 

pressupõe é uma especificidade de um modo de agir próprio que não encontra 

equivalentes no exclusivo domínio do discurso. o que não equivale a dizer que a prática 

artística não produza pensamento. Definir como teórico todo o tipo de pensamento não 

parece ser a melhor forma de iluminar o problema, nem a melhor forma de definir o 

pensamento: se a arte e os artistas são produtores de sentido, então, poderemos também 

considerar essa produção como um modo de pensamento. É um modo de pensamento 

que se exprime experimentalmente em modo artístico e não em modo teórico, sempre a 

partir do atelier, mesmo que este não seja mais especificamente  físico. 
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Embora a arte moderna e contemporânea contenham uma interrogação teórica 

central sobre a ideia de arte, essa interrogação teórica é ela mesma constituída em 

actividade do artista, seja esta contaminada por um exercício especulativo, conceptual 

ou prático. O artista está em permanente exercício durante a experimentação, 

engendrando soluções e produzindo sentidos a partir dos elementos que constituem o 

seu universo pessoal de criação; sejam estes elementos de natureza material, conceptual, 

tecnológica, verbal, sensorial, etc. Os elementos do universo criativo de cada artista são 

múltiplos e infindáveis, mas o que permanece inalterável é uma ideia de prática 

enquanto campo de experimentação. Experimentar é assim a construção de um 

pensamento poético em acto. 

A arte tem a função de transportar a memória da dimensão criativa da razão e, 

nesse sentido, todo o saber fazer implica um exercício crítico constante porque opera 

com base em escolhas e na redefinição de critérios constantes: o artista no seu atelier 

está sempre a dizer sim e não. O pintor que escolhe esta ou aquela cor, que opta por este 

ou aquele formato, ou o bailarino que escolhe fazer este em vez daquele movimento, 

constrói o seu trabalho com base num pensamento artístico. Na verdade, o produto 

artístico é concebido através das escolhas daquele que o criou e é, nessa medida, que a 

arte coloca o artista como ser livre  e responsável. 

Neste trabalho considerámos o posicionamento da arte moderna face à techné,  

porque entendemos ser esse posicionamento, que afecta de modo decisivo toda a 

experimentação artística desenvolvida a partir do séc. XX,  e que resultou na explosão 

das categorias artísticas. Diante desta multiplicação, Arthur Danto considerou a filosofia 

como única disciplina capaz de uma definição de arte. No seu entender, ambas têm em 

comum um carácter auto-reflexivo que lhes permite pensarem-se a si mesmas. Danto 

considera por isso que a partir do modernismo tardio o problema já não é meramente 

técnico, nem prático, mas sim filosófico; e encontra os sinais desta mudança em 

movimentos artísticos como a arte conceptual e a Pop Art. 

No entanto, o que este entendimento “pós-filosófico” da arte não parece 

esclarecer é a distinção que há a fazer entre “pensamento artístico” e “pensamento 

teórico/filosófico”. O perigo da análise de Danto reside no facto de se tornar de tal 

forma centrada na apreensão da obra de arte pelo espectador, que deixa de reconhecer à 

arte a sua especificidade enquanto produtora de sentidos que nascem muito antes do 

momento da sua recepção. Aquilo que configura o gesto de produção artística não se 

limita ao modo como é entendida pelo espectador. A essência do gesto artístico é 
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produzir sentidos universais, quer isto dizer, fixar, através da relação com os materiais, 

uma presença que não pode ser limitada a partir do exterior. 

A ideia de fim da arte equacionada por Danto implicaria uma renúncia às obras 

de arte do passado, enquanto presenças actuais, na medida em que invalidaria o gesto 

que as eterniza. Danto, ao conceber a arte como auto-reflexiva e, nessa medida, 

dependente de um discurso e de um contexto que a torne inteligível para o espectador, 

parece esquecer que aquilo que continuamos a reconhecer nas obras de arte do passado 

não são, apenas, as suas especificidades particulares ou os contextos em que foram 

produzidas, mas a sua capacidade de se libertar do tempo e de criar um  sentido que não 

se esgota nunca. É essa capacidade que a arte tem que é mais propriamente reconhecida 

pelo espectador. O encontro do espectador com a obra de arte seja no presente, seja no 

futuro, é sempre da ordem da actualidade, pois é sempre feito a partir do lugar que a arte 

funda e é nesse espaço, liberto do  tempo, que o espectador reconhece o gesto que a obra 

conserva e que se torna sempre por isso, actual .112   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
112 A ideia da arte como entidade que conserva o gesto produtivo foi amplamente desenvolvida por Gilles 
Deleuze e Félix Guattari na obra “O que é a Filosofia?”, 1992. 
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Figura 1: 
Far From Place, 2005 (pladur, madeira, espelhos, 180x167x68cm aprox./ 180x250x470cm aprox.), 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 2005. 
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Figura 2: 
“Uma mesa e três cadeiras”, Sem Título, 2009 (pigmento ocre sobre parede, 180x250cm aprox.), Etic,    
Lisboa, 2010. 
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Figura 3: 
“Appleton Recess #1”, Sem Título, 2010 (cal sobre parede, 258x810cm), Appleton Square, Lisboa, 2010. 
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Figura 4: 
“Appleton Recess#1”, vista geral da exposição, da esquerda para a direita: Ana Santos: Sem título, 2007 
(tinta da china sobre papel de cenário, 123 x 108 cm) / Sem título, 2008 (spray sobre bolsa de plástico + 
bolsa de plástico, 22 x 30 x 0,1 cm aprox./ 22 x 30 x 0,3 cm aprox.) / Sem título, 2009 (pigmento 
vermelho e cola sobre cartão, 30 x 36 x 30 cm) / Sem título, 2008 (madeira, papel de cenário, 250 x 36 x 
21 cm) / Sem título, 2009 (madeira de contraplacado, 103 x 30 x 40 cm aprox.) / José de Carvalho: Sem 
título, 1977 [técnica mista sobre tela de serapilheira engradada; (7x) 21 x 21 x 4 cm] / Ana Santos: Sem 
título, 2008 (chumbo, papel de cenário, 45 x 37 x 17 cm) 
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Figura 5: 
“Appleton Recess #1”, Sem Título, 2008 (manga plástica, papel de cenário + cartolina, 115x36x36cm / 
63x22x22cm), Appleton Square, Lisboa, 2010. 
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Figura 6: 
“Appleton Recess #1”, Sem Título, 2009 (cinco elementos em madeira, papel, 200x1x1cm cada), 
Appleton Square, Lisboa, 2010. 
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Figura 7: 
“Exposição dos Alunos Finalistas das Belas Artes do Porto”, Sem Título, 2005 (madeira lacada, vidro, 
cinco elementos, 180x60x8cm), Galeria do Palácio de Cristal, 2005. 
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Figura 8: 
“Appleton Recess #1”, Sem Título, 2009 (madeira de contraplacado, 103x30x40cm aprox.), Appleton 
Square, Lisboa, 2010. 
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Figura 9: 
“Appleton Recess #1”, Sem Título, 2009 (pigmento vermelho e cola sobre cartão, 30x36x30cm), 
Appleton Square, Lisboa, 2010. 
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Figura 10: “Appleton Recess #1”, Sem Título, 2009 (spray sobre mármore, 20,5x25x2cm aprox.), 
Appleton Square, Lisboa, 2010. 
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Figura 11: “Appleton Recess #1”, vista da exposição, da esquerda para a direita: Ana Santos: Sem título, 
2009 (tinta de spray sobre mármore, 20,5 x 25 x 2 cm) / Sem título, 2008 (madeira, papel de cenário, 250 
x 36 x 21 cm) / Sem título, 2009 (madeira, papel e tinta da china, 200 x 50 x 40 cm aprox.) / Sem título, 
2009 (madeira de contraplacado, 103 x 30 x 40 cm aprox.) / Sem título, 2008 (manga plástica, papel de 
cenário + cartolina, 115 x 36 x 36 cm/ 63 x 22 x 22 cm) / Sem título, 2009 (pigmento vermelho e cola 
sobre cartão, 30 x 36 x 30 cm) / Sem título, 2007 (tinta da china sobre papel de cenário, 123 x 108 cm) / 
Sem título, 2008 (spray sobre bolsa de plástico + bolsa de plástico, 22 x 30 x 0,1 cm aprox./ 22 x 30 x 0,3 
cm aprox.)  
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Figura 12: “Appleton Recess #1,” da esquerda para a direita: Sem Título, 2009 (spray sobre bolsa de 
plástico + bolsa de plástico, 22x30x0,1cm aprox./ 22x30x0,3cm aprox.) / Sem Título, 2009 (pigmento 
vermelho e cola sobre cartão, 30x36x30cm), Appleton Square, Lisboa, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13: “Appleton Recess #1”, Sem Título, 2008 (chumbo, papel de cenário, 45x37x17cm), Appleton 
Square, Lisboa, 2010. 
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Figura 14: “Recess Manual”, livro de artista que acompanhava a exposição “Appleton Recess #1”. 
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Figura 15: “Recess Manual”, livro de artista que acompanhava a exposição “Appleton Recess #1”. 
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- Bolseiros e finalistas do Ar.Co, espaço Tranquilidade, Lisboa, 2008. 
- Enunciados, exposição colectiva com Liene Bosquê, Nuno Gueifão, Luís Silveirinha, 
Stela Soares , entre outros, espaço Avenida 211, 2008. 
- Open Studio da residência artística O sítio das Artes, com Pedro Barateiro, Inês 
Botelho, Ynaiê Dawson, Miguel Bonneville, Tatiana Macedo, entre outros, Centro de 
Arte Moderna (CAM), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2007. 
- Ana santos/ Dalila Gonçalves, exposição colectiva, galeria Plumba, Porto, 2007. 
- 3º edição do prémio Anteciparte, Galerias do Terreiro do Paço, Lisboa, 2006. 
- Open Studio do Curso de Artes Visuais, integrado no Programa Criatividade e Criação 
Artística, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2006. 
- Desenhos à Luz, espaço Maus Hábitos, Porto, 2005. 
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- Blue Screen, exposição colectiva na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 
2005. 
Projectos realizados em colaboração: 
- Concebeu e desenvolveu o Projecto Lugar, de carácter performativo, em colaboração 
com a designer de moda Lara Torres. Projecto apresentado na 33ª edição da 
Modalisboa, Outubro de 2009. 
- Participou, com Ana Jotta e Ramiro Guerreiro, na performance O Ego da Cómoda, 
concebida pelo artista plástico Pedro Barateiro. Apresentação pública na Casa de 
Serralves, Porto, Outubro de 2009. 
- Participou como intérprete na performance Mimesis, concebida por Lara Torres em 
colaboração com Miguel Bonneville. Apresentação pública na 31ª edição da 
Modalisboa, Estoril, 2008. 
- Participou como intérprete na performance Family Project concebida e dirigida por 
Miguel Bonneville, no âmbito da residência o Sítio das Artes, no Centro de Arte 
Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. 
- Participou como intérprete na performance concebida por Pedro Barateiro, Desenho 
executado por outro artista, Fábrica das Artes de Guimarães, 2008 
- Concebeu e realizou a cenografia para os espectáculos A Casa de Bernarda Alba, de 
Federico Garcia Lorca e Cara de Fogo de Marius Von Mayenburg, encenados pelo T. 
P.E. ( Teatro Popular de Espinho), 2003-2005. 
- Foi seleccionada para participar no projecto de cenografia para o espectáculo Relvinha 
CBR_X, no âmbito de Coimbra Capital da Cultura sob orientação do arquitecto João 
Mendes Ribeiro, Coimbra, 2003. 
 
Residências artísticas: 
 
- Seleccionada como artista residente do ISCP (International Studio & Curatorial 
Program), Nova Iorque, 2010   
- Sítio das Artes, residência artística organizada no âmbito do programa O Estado do 
Mundo, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2007. 
- Interferências, residência artística no âmbito da Bienal de Cerveira, 2005. 
 
Bolsas: 
 
- Recebeu a bolsa para frequentar a residência do ISCP (International Studio & 
Curatorial Program), atribuída pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela FLAD 
(Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento),2010 
- Recebeu a Bolsa de Mérito do Ar.Co, através da Caixa Geral de Depósitos, durante o 
seu período de formação nesta escola, 2006/2007. 
- Foi bolseira do programa Erasmus, 2004. 
 
 
 


