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O LUGAR DA MATÉRIA NA PRÁTICA ARTÍSTICA –  

CONTRIBUTOS PARA A SUA PROBLEMATIZAÇÃO 

 

FLÁVIA VIEIRA 

 

RESUMO 

 

PALAVRAS‐CHAVE: Materialidade, Desmaterialização, Artes Visuais 

 

Este  trabalho  de  investigação  problematiza  aspetos  discursivos  e  estéticos  da 
dimensão matérica nas artes visuais, pressupondo que o contacto com o mundo se faz 
também através da sua materialidade, sendo do contacto físico e íntimo com a matéria 
das  coisas que a  comunicação e o  conhecimento emergem, numa mediação entre o 
sujeito e a realidade.  

Uma  análise  histórica  centrada  no  século  XX  permitiu  compreender  a  evolução  do 
entendimento  da materialidade  em  direção  à  desmaterialização  do  objeto  artístico, 
apoiando‐se em textos de crítica e teoria de arte e de projetos de artistas, e incidindo, 
mais  especificamente,  no  caso  do  artista  plástico  brasileiro  Nuno  Ramos,  em  cujo 
trabalho  escultórico  o material  adquire  a  dupla  função  de  significante  e  significado, 
nascendo  a  obra  dessa  autorreferencialidade  e  estabelecendo‐se  uma  relação  de 
parceria  entre  objeto  e  material,  onde  os  objetos  surgem  matericamente  e  os 
materiais se objectificam. 

Em  suma,  busca‐se  aprofundar discussões possíveis  em  torno da dimensão matérica 
do objeto artístico:  identificação das  funções e estratégias da matéria; nomeação de 
momentos  da  história  do  século  XX  em que  essas  estratégias  se manifestam de  um 
modo mais programático; compreensão do lugar e do papel da matéria no momento 
da desmaterialização do objeto artístico. 

Fundamentalmente,  o  que  o  estudo  sublinha  é  a  conquista  histórica  do  poder 
expressivo e comunicacional da matéria artística, e o modo como a desmaterialização 
vem ampliar – e não reduzir ou neutralizar – o lugar da matéria na arte. A adoção de 
um posicionamento crítico sobre as estratégias matéricas do trabalho artístico poderá 
apoiar  a  compreensão  do  papel  individual,  cultural  e  histórico  da  materialidade  da 
obra. 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THE ROLE OF MATTER IN ART –  

A CONTRIBUTION FOR ITS PROBLEMATIZATION 

 

FLÁVIA VIEIRA 

 

ABSTRACT 

 

KEYWORDS: Materiality, Dematerialization, Visual Arts 

 

The  present  study  problematises  discursive  and  aesthetic  aspects  of  the  material 
dimension  of  visual  arts,  assuming  that  contact  with  the  world  is  partly  achieved 
through  its  materiality.  Communication  and  knowledge  emerge  from  the  physical, 
intimate contact with matter, through mediation between subject and reality. 

An historical  analysis  focussed on  the 20th  century allowed an understanding of  the 
evolution of the concept of materiality towards the dematerialization of the art object, 
taking into account art theory and criticism as well as artists’ projects, with a focus on 
the  brazilian  artist  Nuno  Ramos,  whose  sculptural  work  emerges  from 
autorreferentiality  as  matter  acquires  a  significant‐signified  function,  where  the 
relationship  object‐material  is  established  so  that  objects  emerge  materically  and 
materials are objectified.  

Overall, the study seeks to deepen possible discussions around the materic dimension 
of  the  art  object:  identification  of matter  functions  and  strategies;  the  reference  to 
historical  moments  in  the  20th  century  when  those  strategies  were  more 
programmatic; understanding the place and role of matter as dematerialization occurs. 

Fundamentally,  the  study  underlines  the  historical  conquest  of  the  expressive  and 
communicative power of matter  in art, and how dematerialization brought about an 
expansion – rather than a reduction or a neutralization – of the place of matter in art. 
The adoption of a critical stance towards the materic strategies of art can support an 
understanding of the individual, cultural and historical role of art materiality. 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1 

INTRODUÇÃO 

 

Este  trabalho  de  investigação  disserta  sobre  a  importância  da  dimensão 

matérica  na  prática  e  no  discurso  da  arte  contemporânea.  Mais  especificamente, 

procura  refletir  sobre o papel da matéria como potenciador e vinculador de  ideias e 

conceções artísticas. É através da sua fisicalidade que temos o primeiro contacto com a 

obra e é também assim o modo como vemos o mundo, através da sua corporalidade, 

daquilo que nos  sobressai  enquanto matéria,  da  sua aparência,  e do modo  como  se 

apresenta sensorialmente ao sujeito. 

Num primeiro momento, procurei compreender a evolução artística do século 

XX  que  desembocou,  nos  anos  60,  na  desmaterialização  da  obra  de  arte,  e  em  que 

medida este período não acaba por conferir e ampliar o lugar e o papel da matéria na 

arte. Num segundo momento, e como estudo de caso exemplar, decidi avaliar a obra 

do  artista  plástico  brasileiro  Nuno  Ramos,  cujo  trabalho  evidencia  dimensões 

relevantes  do  tema  em  análise,  em  consonância  com  alguns  valores  artísticos 

instaurados nos anos 60 e 70. 

Numa época em que as discussões sobre a prática artística se voltam cada vez 

mais  para  os  conceitos  de  imaterialidade  e  de  virtualidade,  cujos  procedimentos  se 

apropriam  do  simulacro  numa  recusa  da  manualidade  e  do  lado  artesanal  (Lippard 

1972; Mèredieu  1994;  Krauss  e Bois  1997;  Tassinari  2001),  parece quase  anacrónico 

refletir  sobre  a  Arte  Contemporânea  a  partir  da  ideia  de  materialidade.  A  sedução 

proporcionada  pelos  meios  digitais  e  virtuais  deixa,  no  entanto,  espaço  para 

importantes  aspetos  da  produção  artística  com  procedimentos  específicos  ligados  à 

tactilidade e à plasticidade da obra. Por outro lado, o recurso a estes meios pode em si 

mesmo ser  interpretado como uma forma de reconfiguração matérica da arte, e não 

tanto como a sua negação ou dissipação.  

Com  um  leque  variado  de  materiais  que  vão  desde  a  tinta  à  fotografia,  do 

mármore  ao  poliuretano,  ou  da  ação  ou  performance  aos  meios  digitais,  o  artista 

encontra o material ou suporte que melhor expressa e comunica a ideia e consolida‐a 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enquanto corpo expressivo. Do ponto de vista da teoria da comunicação, poderá dizer‐

se que os meios da atividade artística são os significantes da mensagem, são a forma 

através da qual o conceito ou a  imagem conceptual  se constrói e permite ao sujeito 

partilhar os seus posicionamentos com o mundo. A questão que se coloca é a de saber 

a  natureza desses  significantes,  ou  seja,  que  ferramentas  imagéticas  são  reclamadas 

para  a  construção  dos  signos  linguísticos  e  de  que  modo  esses  meios  participam  e 

condicionam  o  processo  da  comunicação.  É  neste  sentido  que  esta  problemática 

participa no discurso e no pensamento da área de  conhecimento de Comunicação e 

Artes pela ênfase no aspeto comunicacional da matéria na prática artística.  

O desenvolvimento da arte, em particular na passagem do modernismo para o 

pós‐modernismo,  tem‐nos  mostrado  que  as  possibilidades  são  múltiplas,  e  que  a 

exploração  da  matéria  como  discurso  e  potência  expressiva  é  decorrente  de 

pensamentos e práticas singulares. 

O discurso aplicado a esta área de atuação estética reclama um estudo teórico 

aprofundado, bem como um exercício de observação rigorosa sobre alguns projetos de 

arte que denotam estratégias artísticas e construções de linguagens concordantes com 

o tema de investigação. Para isso, este estudo centra‐se sobretudo no período a partir 

dos  anos  60  do  século  XX,  na  construção  de  diversos  discursos  em  torno  da 

problemática  da  matéria,  concordantes  com  o  surgimento  de  novos  paradigmas 

artísticos  como  o  questionamento  da manufatura  e  da  autoria  do  objeto,  a  diluição 

entre as expressões artísticas, o entendimento do contexto da obra, entre outros. O 

Minimalismo,  o  Pós‐Minimalismo,  a  Process  Art  ou  a  Land  Art  são  algumas  das 

tendências estéticas que se manifestaram neste sentido e que serão alvo de interesse 

nesta investigação. 

Para  uma  análise  e  observação  mais  direta  da  dimensão  matérica  na  arte 

contemporânea, este ensaio  tem como estudo de caso o  trabalho plástico do artista 

visual brasileiro contemporâneo Nuno Ramos pelo seu posicionamento e apropriação 

conscientes relativamente ao uso dos materiais como fim em si mesmo, que se traduz 

em exercícios escultóricos. A coabitação dos seus materiais  resulta num campo ativo 

de  constantes  forças  invisíveis  que  evoluem  por  dificuldade,  oposição  ou 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incompatibilidade, valores esses recuperados da prática artística dos anos 60 do século 

XX. Procurando  refletir  sobre a  sua dimensão matérica enquanto estratégia estética, 

formal  e  discursiva,  este  estudo  pretende  evidenciar  a  pertinência  do  lugar  da 

materialidade na contemporaneidade e em que moldes ela se manifesta. 

A  escolha  deste  tema  prende‐se  também  com  os  meus  interesses  enquanto 

artista plástica, já que em muitos dos meus trabalhos o material não funciona apenas 

como  a  ilustração  de  uma  ideia  mas  antes  como  estratégia  discursiva,  procurando 

assim potenciar conceptualmente e discursivamente a minha prática artística. 

A  abordagem  do  tema  prende‐se  também  com  a  verificação  da  escassez  de 

investigação  teórica  neste  âmbito  a  nível  nacional  e  internacional.  Na  pesquisa 

efetuada, a referência ao mesmo é apenas pontual e são poucas as referências críticas 

que se debruçam detalhadamente sobre o assunto. Por essa razão, o presente estudo 

poderá ser um contributo, ainda que exploratório, para a discussão desta problemática. 

As  questões  que  a  orientam  podem  resumir‐se:  Em  que  medida  é  que  a 

desmaterialização  na  arte  não  acaba  por  conferir  e  ampliar  o  papel  e  o  lugar  da 

matéria  na  arte?; Que  funções  e  estratégias  pode  a matéria  desempenhar  (formais, 

estéticas  e  discursivas)?;  Em  que  momentos  da  história  estas  estratégias  se 

manifestam de um modo mais programático e consciente? 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CAPÍTULO I: A Dimensão Matérica na Arte 

 

Compreender  um  trabalho  artístico  implica  conhecer  as  suas  estratégias  de 

funcionamento  formal. A evolução histórica da arte no  sentido da desmaterialização 

do  objeto,  ao  longo  da  qual  o  material  se  vai  desassociando  da  sua  condição  de 

medium,  representa  um  longo  e  complexo  caminho  de  mudanças  artísticas  e 

ideológicas.  Evidenciarei  aqui  alguns  traços  principais  dessa  evolução  numa 

abordagem que se relaciona diretamente com o objeto e objetivos deste estudo, numa 

abordagem  seletiva  que  salienta  sobretudo  a  mudança  de  perspetiva,  embora 

reconhecendo  que,  sendo  a  história  da  arte  um  fenómeno  amplo  e  não‐linear,  a 

aproximação  que  aqui  é  feita  tem  uma  abrangência  necessariamente  limitada.  Os 

estudos O Espaço Moderno de Alberto Tassinari1, Six Years: The Dematerialization of 

the  Art  Object  from  1966  to  1972  de  Lucy  Lippard2 e  Formless:  A  User’s  Guide  de 

Rosalind Krauss e Yve‐Alain Bois3 serviram de apoio principal para o desenvolvimento 

deste capítulo. 

 

I.1. Em direção a uma nova materialidade 

I.1.1.  Matéria  como  medium  ou  suporte  versus  discurso  ou  potência 

expressiva 

 

A  história  da  arte  é,  também,  a  história  dos  seus  materiais.  A  evolução  da 

história da arte é  indissociável dos novos papéis que o material  foi desempenhando, 

numa tradução do pensamento dos artistas e tendências. 

Durante  toda  a  tradição  clássica  ocidental  desde  o  Renascimento,  a 

representação  ilusionista  assumia  a  responsabilidade  científica  de  conhecer  e  dar  a 

conhecer o mundo. A janela de Alberti reclama essa necessidade da representação das 

coisas  em prol  de  um  conhecimento  profundo  e  de  um  controlo  e  domínio  sobre  o 

                                                        
1 Alberto Tassinari, O Espaço Moderno (São Paulo, Cosac & Naify, 2001). 
2 Lucy  Lippard,  Six  Years:  The  Dematerialization  of  the  Art  Object  from  1966  to  1972  (New  York,  The 
University of California Press, 1973). 
3 Rosalind Krauss & Yve‐Alain Bois, Formless: A User’s Guide (New York, Zone Books, 1997). 
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mundo. Por outro  lado, os desenvolvimentos científicos e  técnicos do Renascimento, 

como  o  advento  da  perspetiva,  asseguravam  ao  homem  a  correspondência  entre  a 

imagem retiniana e a representação do mundo numa superfície plana, numa procura 

pela  verdade. A  imagem em perspetiva não  somente  traduz o príncípio  retiniano da 

arte, como também vem fazer da visão humana a regra de toda a representação, ou 

seja, é a partir do “ponto de vista” do homem que se dá a ordenação do mundo.  

Sob  esta  ótica,  poderá  lançar‐se  a  seguinte  questão:  Como  é  que  a  arte 

interpreta ou resolve formalmente o princípio da imitação na arte? Qual o sentido de 

materialidade na arte clássica? O episódio narrado por Plínio o Velho4 poderá elucidar 

esta problemática. 

A história entre os pintores gregos Zeuxis e Parrhasios do século 5º a.C., chama 

a atenção para essa capacidade da arte, e neste caso da pintura, de enganar o olho. 

Segundo  a  história,  Zeuxis  havia  pintado  uvas  tão  perfeitas  que  até  os  pássaros  se 

sentiram  atraídos  por  elas.  Para  vencer  o  adversário,  Parrhasios  resolveu  pintar  um 

véu, e quando a obra foi apresentada a Zeuxis, este pediu‐lhe para levantar o véu para 

ver a pintura. Sentindo‐se enganado, o pintor  teve de  reconhecer a vitória ao outro. 

Esta visão clássica da arte da representação como revelação, que acompanhou vários 

séculos da história da arte, pressupõe a sublimação do material que está ao serviço do 

exercício da imitação. O material é entendido como suporte e não tem qualquer valor 

expressivo.  O seu lugar é o da construção, quase como uma matéria‐prima que, pelo 

seu  poder  transformador,  permite  a  “edificação”  de  uma  imagem.  Neste  sentido,  a 

imagem  surge  como um  resultado de  uma  construção  que  respeita  um  conjunto  de 

etapas  e  operações  de  manipulação  do  material,  procurando  sublimá‐lo  o  mais 

possível em prol de uma correspondência total entre a imagem e a realidade. Tal como 

refere  Florence de Mèredieu,  “Na pintura  clássica,  a  forma é muitas  vezes  dada  (…) 

pelo contorno ou pelo desenho relegando então, em segundo plano, uma cor ou uma 

matéria considerada demasiado visível, pesada, material.”5 

                                                        
4 Jean‐Michel Croisille (ed.), Pline L’Ancien, Histoire Naturelle XXXV (Paris, Les Belles Letters, 1985), p. 36. 
5  Florence  Mèredieu,  Histoire  Matérielle  et  Immatérielle  de  l’Art  Moderne  &  Contemporain  (Paris, 
Larousse,  [1994] 2011), p. 279. A autora sublinha que as  raízes desta proeminência conferida à  forma 
remontam  ao  platonismo,  perpetuando‐se  até  ao  século  XX  na  tendência  construtivista  e  formalista. 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Remetia‐se  o  material  para  o  universo  da  invisibilidade,  para  uma  segunda 

ordem  de  valores  para  que  no momento  da  observação  da  obra,  o  espectador  não 

direcionasse a sua atenção para a natureza dos materiais e para o modo como estes se 

definem, mas  antes  para  o  representado  ou  para  o  objeto  de  representação.  Neste 

sentido,  também  a  mão  do  artista  se  escondia  na  imagem,  o  material  era  quanto 

menos  expressivo  quanto menos  a mão  se  tornava  presente.  Henri  Focillon,  no  seu 

texto  O  Elogio  da  Mão  (inicialmente  publicado  em  1934),  refere  um  episódio  que 

retrata esta problemática:  

 

“Um  jovem  pintor  mostra‐me  uma  pequena  paisagem muito  concertada,  de 

dimensões mínimas, mas com a sua grandeza. Diz‐me ele: ‘Não acha que já não 

se sente a mão?’ Adivinho o seu gosto pela coisa estável. Sob o céu eterno, na 

indeterminação do tempo, a sua aversão pela  ‘maneira’, pelo excesso da mão 

em  jogos  barrocos,  em  floreados  de  pincelada,  em  empastelamentos; 

compreendo o seu voto austero de se anular (...)”6 

 

A  sublimação  do  material  subentendia,  portanto,  a  ocultação  do  corpo  do 

artista, da sua expressividade corporal, dos seus gestos ou da sua marca individual. A 

mão  era  entendida  como  técnica,  como  um  instrumento  de  trabalho  contido  e 

controlado  cujo  objetivo  passava  pela  produção  de  imagens  correspondentes  à 

realidade. 

Embora  salvaguardando  as  alterações  e  devidas  diferenças  artísticas  das 

correntes  ao  longo  da  história  da  arte,  poderá  dizer‐se  que  o  princípio  da 

representação  mimética  regeu  a  produção  artística  até  ao  surgimento  da  arte 

moderna.  A  relação  entre  a  forma  e  o  conteúdo,  ou  seja,  a  associação  entre  os 

                                                        

(nesta  como  noutras  referências  bibliográficas  em  nota  de  rodapé,  assim  como  na  lista  final  de 
referências, os parêntesis  retos são usados para  indicar a data original de produção do texto; no caso 
das citações, refere‐se sempre a data da obra consultada e as respetivas páginas). 
6 Henri Focillon, O Elogio da Mão (Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, [1934] 1980), s/p. 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procedimentos artísticos e o conjunto de ideias ou temas afirmou‐se durante séculos 

tendo‐se manifestado sob a forma de vários géneros pictóricos e escultóricos.  

O  género  tradicional  da  natureza‐morta,  e  remetendo  para  o  episódio 

anteriormente  referido  de  Plínio  o  Velho,  constitui  um  exemplo  interessante  da 

problemática  do  material,  na  medida  em  que  são  reclamadas  duas  abordagens  da 

materialidade  do  objeto:  se,  por  um  lado,  a  materialidade  diz  respeito  às  decisões 

formais  e materiais  da  pintura,  como  seja  o manuseamento  da  tinta  a  óleo,  poderá 

apontar‐se  para  uma  outra  materialidade  respeitante  à  imagem.  Esta  última  é 

conseguida pela aproximação entre a  superfície plana da  tela e a  realidade, ou  seja, 

pela  tentativa  de  atingir  o  real,  aquilo  que  Georges  Didi‐Huberman  designa  de 

“imagem‐contacto”, na qual o espectador é convidado a “tocar” a imagem e senti‐la na 

sua materialidade7.  

A  materialidade  da  imagem  está  profundamente  associada  à  ideia  de 

tactilidade numa aproximação entre a obra e o espectador. O conhecimento físico das 

coisas pode ser revelador do que elas são  intrínseca e verdadeiramente. A existência 

matérica  das  coisas  torna‐nos  mais  próximos  e  intímos  delas  porque  as  vemos  e 

porque permite que as percecionemos numa relação direta de contacto. No caso da 

natureza‐morta, a materialidade da imagem é tanto mais conseguida quanto maior for 

a  aproximação  ou  correspondência  entre  a  imagem  e  a  realidade  adquirida  pela 

mestria e virtuosismo na manipulação dos materiais. 

Na obra “Natureza Morta com Cálice Dourado” (1653) de Williem Claesz Heda 

(fig. 1 em anexo)8, os objetos representados afirmam‐se pela sua materialidade, pelas 

                                                        
7 Georges Didi‐Huberman, Phasme.  Essais  sur  l’Apparition  (Paris, Minuit,  1998),  p.  28.  Como  afirma o 
autor, “Imagens‐contacto? Imagens que tocam alguma coisa, em seguida alguém. Imagens para atingir 
ao vivo as questões: ‘tocar para ver’ ou, ao contrário, ‘tocar para não ver mais’, ‘ver para não mais tocar’ 
ou,  ao  contrário,  ‘ver  para  tocar’.  Imagens  aderentes.  Imagens‐obstáculos, mas  onde  o  obstáculo  faz 
aparecer.  Imagens  justapostas  entre  si,  inclusivé  àquilo  de  que  são  imagens.  Imagens  contínuas, 
imagens encostadas. Imagens pesadas. Ou então muito leves, mas que afloram, tocam levemente, nos 
roçam  e  nos  tocam  ainda.  Imagens  que  acariciam.  Imagens  tateantes  ou  já  palpáveis.  Imagens 
esculpidas  pelo  revelador, modeladas  pela  sombra, moldadas  pela  luz,  talhadas  pelo  tempo  da  pose. 
Imagens  que  nos  apanham  nos  manipulam  talvez.  Imagens  capazes  de  se  esfregar  em  nós,  de  nos 
chocar.  Imagens que nos agarram.  Imagens que penetram imagens que devoram.  Imagens para que a 
nossa mão  se emocione.” O autor estabelece uma  relação estreita e  inevitável  entre a  visão e o  tato 
como condição necessária para a construção de imagens matéricas e corpóreas. 
8 Todas as imagens referidas ao longo do texto se encontram no Anexo A. 
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suas características matéricas. Neste sentido, é interessante entender como a matéria 

é, para o pintor da obra, representada, ou seja, como é que as técnicas e os materiais 

da pintura   representam os materiais do mundo. A precisão de texturas tão distintas 

como a de uma pluma ou a de um vaso de prata, ou o modo como é representada a luz 

refletida  nos  materiais,  que  difere  nos  metais  ou  no  tecido,  fazem  destas 

representações imagens onde reside materialidade. A materialidade reside na imagem 

da representação numa tentativa de fazer com que o espectador se sinta diante dela. 

Num  autoretrato  de  1633  da  holandesa  Judith  Leyster  (fig.  2)  o  material  da 

tinta surge na imagem como elemento de representação numa subversão do sentido 

do  mesmo.  Se  por  um  lado  a  tinta  continua  ao  serviço  da  construção  da  imagem 

mimética,  ela  é  também  revelada  na  condição  de  elemento  de  representação  na 

paleta que a pintora segura diante da tela. Trata‐se de um exercício metalinguístico da 

pintura em que a própria representação ou cena representa o processo de construção 

da imagem. 

Se  o  período  clássico  se  caracteriza  fundamentalmente  por  uma  experiência 

estética de acesso à verdade através da  imitação, a arte moderna propõe uma cisão 

com a ordem ontológica e fenomenológica do mundo. Tenta‐se conhecer para além da 

janela de Alberti, numa representação que distorce a realidade implicando, para isso, 

um  afastamento  da  mesma.  Consequentemente,  a  dimensão  matérica  naturalista 

tomou um novo  lugar  na  arte que é demonstrado  a partir  do  exercício  comparativo 

entre  as obras do escultor Antonio Canova  (1757‐1822)  e do  artista  contemporâneo 

Nuno  Ramos,  introduzindo  já  o  estudo  de  caso  desta  investigação.  As  obras  “Teseu 

vencendo o Centauro” (fig. 3) de Antonio Canova de 1805‐1819 e a obra “Choro Negro” 

(fig. 4) de 2004 de Nuno Ramos apresentam duas perspetivas distintas relativamente 

ao  entendimento  do  material.  Se  por  um  lado  o  material  em  Canova  surge  como 

suporte, como um artifício de construção de imagens retinianas num exercício virtuoso 

de “trompe d’oeil”, de aproximação entre o “imitado” e o “imitante”, em Nuno Ramos 

a  lógica  de  funcionamento  do  material  passa  por  uma  experiência  discursiva 

necessária  à  própria  compreensão  da  obra,  num  processo  de  autonomização  do 

material relativamente à forma. 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Este novo entendimento do material é resultante de um processo de mudança 

que  em  muito  se  deve  ao  surgimento  do  que  Alberto  Tassinari  (2001)  designa  de 

“espaço moderno”. O  espaço  naturalista  perspético  que  acompanhou  a  Antiguidade 

vem dar lugar a uma espacialidade nova resultante da comunicação entre o “espaço da 

obra”  e  o  “espaço  em  comum”.  Contrariamente  ao  espaço  naturalista  da  pintura 

perspética que subentende “o vidro transparente de uma janela”, o espaço da pintura 

moderna  “é  um  anteparo”.  Ou  seja,  “O  pintor  moderno  pinta  sobre  tal  anteparo, 

enquanto o pintor naturalista camufla a opacidade inicial da superfície pictórica em um 

plano  transparente”  (op.  cit.:  29‐30).  De  maneira  semelhante,  também  a  obra  de 

Canova poderá  inscrever‐se numa proposta naturalista e “emoldurada” que parte de 

um referente, ao contrário da obra de Nuno Ramos, que  reclama uma espacialidade 

exterior  a  ela  própria.  Consequentemente,  o  contorno  fechado dá  lugar  à  fusão das 

coisas e a obra abre e espacializa‐se, sendo o espaço em comum o seu complemento. 

É nesta passagem da representação para a apresentação que se assiste ao início 

do desfasamento entre o medium e o material, ou seja, da autonomização do material 

face à sua condição de medium, ao mesmo tempo que vai sendo introduzido um novo 

e diversificado vocabulário de materiais. Embora esta nova conquista  tenha ocorrido 

na arte moderna, podemos antever essa autonomia da matéria, face à forma ou figura, 

na obra de alguns artistas no final do século XIX, como é o caso do escultor Auguste 

Rodin (1840‐1917).  Na obra “A Mão de Deus” de 1896 (fig. 5) há uma dualidade entre 

a  figura  (mão)  que  surge  da matéria  e  a matéria  que  se  revela  nela  própria.  Ambos 

coabitam no mesmo bloco de mármore, numa mistura de soluções formais da matéria 

que  se  rege ora por uma  inclinação  representativa, pela definição de  contornos, ora 

por  uma  proposta  formalista  pela  revelação  da  matéria  em  bruto.  Leo  Steinberg 

associa o aspeto inacabado da obra de Rodin ao sentido interpelador e expansivo das 

formas no espaço considerando‐o o último escultor da história da arte: 

 

“O  espaço  de  Rodin  prepara  a  escultura  para  a  experiência moderna  de  três 

maneiras distintas. Psicologicamente, ele fornece uma ameaça de desequilíbrio 

que  serve  como  um  passaporte  para  a  idade  da  ansiedade.  Fisicamente,  ele 



 

10 

sugere  um mundo  no  qual  os  vazios  e  os  sólidos  interagem  como modos  de 

energia.  E  semanticamente,  por  nunca  deixar  de  perguntar  onde  e  como  as 

suas  esculturas  podem  erguer‐se,  onde  ganham  equilíbrio  no  espaço, 

recusando até aceitar de antemão o chão sólido, Rodin desestabiliza o óbvio e 

traz  à  escultura  a  procura  ansiosa  da  sobrevivência  sem  a  qual  nenhuma 

atividade espiritual entra neste século.”9 

 

A arte moderna já não procura a forma plástica mas antes uma forma dinâmica 

e instável, uma forma que renuncia a sua permanência e a estabilidade da sua matéria. 

A obra abre‐se para fora, para o seu “espaço em comum” como um sólido com uma 

vida própria. 

Poderia  assim  dizer  que  o  exemplo  de  Rodin  conjuga  as  duas  operações  de 

Canova e de Nuno Ramos, intuindo já a constituição de uma nova visão sobre o objeto 

artístico que se desenvolverá ao longo do século XX.  

Por  outro  lado,  no  campo  da  pintura,  emergia  em  Cézanne  (1839‐1906)  o 

desejo  de  interpretar  a  natureza  através  da  cor  em  pinceladas  largas  e  opacas, 

resultando em imagens planas e bidimensionais. Havia, de, facto uma tendência para a 

redução da pintura aos seus elementos mais básicos. Picasso, considerado o percursor 

do abstracionismo, viria a prenunciar o conceito greenbergiano de “flatness”10. 

Se, por um lado, a arte clássica ocidental remetia o material para o campo da 

invisibilidade  por  imposição  do  princípio  da  imitação  da  realidade,  no  século  XX 

assiste‐se  à  autonomização  da  sua  condição  de  medium  ou  de  suporte,  atingindo 

momentos em que o material se torna suficiente para ser a razão e o motivo da obra. 

A sua autonomização permitiu a introdução de um diversificado léxico de materiais e 

de media. A não existência de uma relação direta entre a forma e o conteúdo, ou seja, 

                                                        
9 Leo Steinberg, Other Criteria, Confrontations with Twentieth Century Art  (New York, University Press, 
1972), p. 351. 
10 Para Clement Greenberg, “(...) a contrarrevolução cubista gerou um tipo de pintura mais plana do que 
tudo o que  se  tinha  visto na  arte Ocidental  até Cimabue –  tão plana que dificilmente poderia  conter 
imagens reconhecíveis”. Clement Greenberg, “Modernist Painting”, in C. Harrison e P. Wood (eds.), Art 
in  Theory  1900‐2000,  An  Anthology  of  Changing  Ideas  (Malden:  Blackwell  Publishing,  [1965]  2003a), 
p.776. 
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entre os procedimentos estilísticos e o conjunto de ideias ou temas, faz com que, em 

muitos casos, os pressupostos da matéria justifiquem a razão da obra , tratando‐se de 

matéria conceptual. 

O  subcapítulo  seguinte  procurará  apresentar  os  principais  novos  usos  da 

matéria no século XX problematizando os constrangimentos impostos pelos suportes, 

bem como as novas definições de materialidade  face à dicotomia entre a  forma e o 

conteúdo. 

 

I.2.  A  crise  da  representação,  a  reivindicação  do  puro,  a  multiplicidade  de 

materiais, em busca do não‐objeto 

 

Numa  passagem  da  representação  para  a  apresentação,  o  modernismo  do 

século XX é caracterizado por uma rutura com a ordem ontológica e fenomenológica 

do mundo. Progressivamente, a imagem adquire o estatuto de linguagem, construindo 

discursos com potência expressiva, contrariamente ao naturalismo, onde a imagem era 

essencialmente percecionada como uma aparência estética e controlada do mundo. O 

ato de representar passa a ser associado a um mecanismo de distorção do real, a um 

simulacro do mundo, implicando assim um afastamento entre a imagem e a realidade, 

ao  mesmo  tempo  que  a  noção  de  objeto  enquanto  imitação  do  real  vai  perdendo 

progressivamente o seu estatuto. 

O posicionamento disruptivo com as práticas da representação reivindica uma 

tendência purificadora da imagem e de recusa do objeto que se vai construir até aos 

anos 60,  com a  redução da obra através do  formalismo abstrato da pintura,  com as 

estruturas  básicas  e  redução  das  formas  do  minimalismo,  bem  como  com  o 

desenvolvimento  do  conceptualismo.  Esta  libertação  da  tradição  é  interpretada  por 

José Ortega como um processo de desumanização da arte: 

 

“Com as coisas representadas no quadro tradicional poderíamos ilusoriamente 

conviver.  Pela  Gioconda  apaixonaram‐se  muitos  ingleses.  Com  as  coisas 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representadas  no  quadro  novo  é  impossível  a  convivência:  ao  extirpar‐lhes  o 

seu  aspeto de  realidade  vivida,  o  pintor  cortou  a  ponte  e  queimou os  navios 

que  nos  poderiam  transportar  para  o  nosso  mundo  habitual.  Deixa‐nos 

encerrados num universo confuso, força‐nos a lidar com objetos com os quais 

não é possível lidar humanamente. Temos, pois, de improvisar outra forma de 

tratamento completamente diferente do usual viver as coisas; temos de criar e 

inventar atos inéditos que sejam adequados àquelas figuras insólitas.”11 

 

É  sob  este  cenário  de  “desumanização”  da  arte  ou,  se  quisermos,  da 

emergência de novas  formas de  construção do  real que nos  impelem a  reinventar  a 

nossa  relação  com  a  arte  e  com  a  própria  realidade,  que  procurarei  apresentar  as 

problemáticas  essenciais  que  culminaram  na  teoria  do  não‐objeto  e  na 

desmaterialização da obra, apontando para a evolução das soluções formais. 

A obra Kant after Duchamp de Thierry de Duve12 aponta a passagem do “isto é 

belo”  da  faculdade  de  juízo  de  Kant  para  o  “isto  é  arte”  da  arte  conceptual  de 

Duchamp.  Desvinculado  do  julgamento  de  gosto  sobretudo  sentimental,  e  da  visão 

retiniana da arte, ou  seja, do prazer visual  contemplativo e não cognitivo do objeto, 

Duchamp  coloca  o  objeto  artístico  num  novo  campo  de  ação  totalmente 

revolucionário  e  dessacralizante,  situando‐o  numa  perspetiva  mental.  Abria‐se 

paralelamente  um  movimento  de  autocrítica  da  arte  através  da  reflexão  sobre  a 

definição da arte,  sobre o papel do artista e do espectador,  sobre os novos espaços 

legitimadores da arte, bem como sobre as relações entre a sociedade e a arte.  

O  ready‐made  (fig.  6)  traduz  estes  novos  paradigmas.  Mostra‐se  como  um 

passo  adiante,  tanto  pelo  abandono  da  tela  e  do  abandono  da  escultura 

tradicionalmente  moldada  e  talhada,  como  pelo  entendimento  do  objeto  artístico 

despojado  de  qualquer  qualidade  estética  e  simbólica,  provocando  no  espectador  a 

indiferença absoluta a qualquer ordem de valores ou juízos. Duchamp propõe com os 

                                                        
11 José Ortega y Gasset, A Desumanização da Arte (Lisboa, Vega Passagens, 1997), p. 84. 
12 Thierry de Duve, Kant after Duchamp (Massachusetts, MIT, 1996). 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ready‐mades a substituição do trabalho tradicional de feitura da obra pela apropriação 

de objetos  industriais e quotidianos desprovidos de valores estéticos,  já encontrados 

de antemão pelo artista em ambientes externos ao espaço da arte, e que incorporam 

discursos contaminados e heterogéneos. Consequentemente, a arte já não dependeria 

diretamente do trabalho artesanal do artista, já não era necessariamente um resultado 

de  um  trabalho  prévio  de  concretização  da  obra  que  implicaria  um  conjunto  de 

saberes técnicos, tornando o artista num sujeito “intelectual”. 

A não existência de uma  relação direta entre  a  forma e o  conteúdo, ou  seja, 

entre  as  soluções  estilísticas  e  as  ideias,  faz  com  que,  em  muitos  casos,  os 

pressupostos  da  matéria  justifiquem  a  razão  da  obra,  tratando‐se  de  matérias 

conceptuais. São propostas que privilegiam o a priori da obra, ou seja, o conceito ou a 

ideia que precede a  forma, em detrimento da sua aparência e da sua materialização 

em objeto físico. 

Concordante  com  a  conceção  de  ready‐made,  Walter  Benjamin  escreve  em 

1936  o  ensaio  “A  Obra  de  Arte  na  Era  da  sua  Reprodutibilidade  Técnica”,  sobre  a 

profunda transformação operada na arte com o advento da reprodutibilidade técnica, 

questionando o caráter único,  irrepetível e autoral da obra artística, e  trazendo com 

isso a crença de que a “aura” da arte  já não era o princípio  fundador da criação. Os 

trabalhos  artísticos  desenvolvidos  nesta  época  dialogam  com  estes  propósitos  de 

recusa  e  esgotamento  da  manualidade  ou  do  lado  artesão  da  produção  da  arte, 

problematizando  assim  os  materiais  em  bruto  como  potenciadores  de  criação  e 

encontrando  uma  significativa  potência  expressiva  em  materiais  provenientes  do 

quotidiano. Poderá assim dizer‐se que, de alguma maneira, a reprodutibilidade da obra 

de  arte  justifica  ou  acompanha muitas  das  opções  formais  e  visuais  adotadas  pelos 

artistas do século XX. 

 

Se, por um lado, a arte clássica ocidental remetia o material para o campo da 

invisibilidade  por  imposição  do  princípio  da  imitação  da  realidade,  no  século  XX 

assiste‐se à autonomização face à sua condição de medium ou de suporte, atingindo 

momentos em que o material se tornou suficiente para ser a razão e o motivo da obra. 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A sua autonomização permitiu a introdução de um diversificado léxico de materiais e 

de media. Para Florence Mèredieu (2011: 292), 

 

“A matéria não está de forma alguma ausente da história da arte anterior, mas 

nunca  foi  tratada  em  si  mesma  como  no  mundo  moderno.  Esta  matéria, 

relegada para segundo plano pelo platonismo e toda uma parte da arte cristã 

(por  ser  demasiado  carnal,  muito  estreitamente  sujeita  aos  sentidos  e  às 

aparências), esta matéria reinvidica os seus direitos no século XX. Triunfa então 

a materialidade. Um verdadeiro fascínio apodera‐se do artista, o qual procede a 

uma  análise  minuciosa  dos  diversos  materiais.  É  um  empreendimento  de 

natureza gigantesca e enciclopédica que transforma o artista num telescópio ou 

microscópio aventureiros.”  

 

Neste  âmbito,  julgo  ser  importante  nomear  alguns  exemplos  de  obras  e  de 

textos críticos do século XX que problematizaram os constrangimentos impostos pelos 

suportes e a dicotomia entre a forma e o conteúdo, encontrando novas definições para 

o conceito de materialidade. 

O facto da arte não conter mais um valor objectual, ou seja, de já não se apoiar 

no  tradicional  léxico  formal da arte,  foi o mote usado por Clement Greenberg13 para 

criticar  Duchamp.  Greenberg  critica  o  facto  de,  com  o  ready‐made,  qualquer  objeto 

poder  ser  experienciado  esteticamente  e  a  experiência  da  arte  poder  dar‐se  em 

qualquer  lugar.  Pelo  contrário, Greenberg defende princípios  como a autonomia das 

áreas  artísticas,  a  especificidade  do  medium  e  da  linguagem  da  arte  (técnicas  e 

materiais) ou a autenticidade da obra, em suma, o princípio retiniano da arte. 

Deste  modo,  Greenberg  apresenta,  nos  anos  40,  o  conceito  de  “opticality”, 

recuperando a ideia já quase perdida da arte enquanto experiência puramente visual. 

Esse purismo visual partia da ideia de que cada medium artístico deveria passar por um 

                                                        
13 Clement Greenberg, “Towards a Newer Laocoon”, in C. Harrison & P. Wood (eds.), Art in Theory 1900‐
2000, An Anthology of Changing Ideas (Malden, Blackwell Publishing, [1940] 2003b). 



 

15 

processo de autocrítica numa especialização das suas próprias limitações matéricas. A 

arte  devia  excluir  o  que  não  respeitasse  o  seu medium  em  prol  da  sua  consistência 

enquanto expressão artística, desejando assim o caminho da abstração para a pintura. 

 

“A pureza na arte consiste na aceitação, na aceitação voluntária das limitações 

do medium de uma arte específica. (…) É em virtude do seu medium que cada 

arte é única e estritamente própria. Para restaurar a identidade de uma arte, a 

opacidade do seu medium deve ser enfatizada. Para as artes visuais, o medium 

é descoberto para ser físico: daí a pintura pura e a escultura pura procurarem, 

acima de tudo, afetar o espectador fisicamente.  (…) As qualidades puramente 

plásticas  e  abstratas  do  trabalho  artístico  são  as  únicas  que  interessam.  Ao 

enfatizar o medium  e  as  suas dificuldades,  e  ao mesmo  tempo a plasticidade 

pura, os valores da arte visual vêm à tona. Dominar o medium ao ponto em que 

todos os géneros de  resistência desaparecem, e os usos acidentais da arte se 

tornam mais importantes.” (Greenberg, 2003b: 566) 

 

Esta “opacidade do medium” refere‐se não somente à fidelidade relativamente 

ao  suporte  como  também ao modo como a pintura deveria entender o processo de 

construção  da  mesma  num  exercício  de  bidimensionalidade,  o  qual  Greenberg 

designou de “flatness”, já identificado em Manet no final do século XIX.14 (fig. 7). Face 

a uma história da pintura marcada pela  tentativa de  representar a profundidade, ou 

seja,  de  ultrapassar  a  bidimensionalidade da  tela,  a  experiência  da  pintura moderna 

passa por enfatizar a planicidade da superfície num exercício sobre a especificidade e 

limitações  físicas  da  pintura.  Trata‐te,  portanto,  de  uma  defesa  da 

autorreferencialidade da obra de arte ou da obra em si, contrariamente ao propósito 

tradicional  da  figuração motivada  pela  representação  de  um  conteúdo  temático.  As 
                                                        
14 Greenberg refere o pintor Manet como o primeiro a desafiar as convenções pictóricas pela redução 
das  formas  e  por  um  tratamento  formal  menos  manipulado:  “As  pinturas  de Manet  tornaram‐se  as 
primeiras  pinturas Modernistas  em  virtude  da  franqueza  com  que  apresentaram  as  superfícies  onde 
foram pintadas. Os  Impressionistas, a partir de Manet  (...)  [procuraram] que aos olhos não  restassem 
dúvidas de que as cores usadas eram feitas de tinta real proveniente de recipientes ou tubos” (2003a: 
775). 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pinturas  são  planas  devido  à  própria  natureza  física  da  tela.  A  partir  daqui,  a  única 

realidade  física  que  existiria  para  o  pintor  seria  o  quadro,  a  realidade  bidimensional 

sobre  a  qual  ele  deveria  trabalhar  as  cores  e  as  formas,  que  deveriam  valer  por  si 

mesmas  e  não  por  uma  realidade  externa  a  ser  retratada.  Consequentemente,  a 

materialidade da obra apoia‐se no vocabulário da pintura, ou seja, na superfície plana, 

na forma do suporte e nas propriedades das tintas e dos pigmentos. Tal como refere 

Greenberg, no seu texto “Modernist Painting” de 1965, 

 

“A arte  realista  e  ilusionista havia dissimulado o medium,  usando a  arte para 

esconder a arte. O modernismo usou a arte para chamar a atenção à arte. As 

limitações que constituem o medium da pintura – a superfície plana, a forma do 

suporte, as propriedades do pigmento – foram tratadas pelos Mestres Antigos 

como  fatores  negativos  que  poderiam  ser  reconhecidos  apenas  implicita  ou 

indiretamente.  A  pintura  modernista  acabou  por  considerar  estas  mesmas 

limitações como fatores positivos que devem ser abertamente reconhecidos.” 

(2003a: 775) 

 

Enquanto que  a  arte  naturalista  procurava  controlar  e  camuflar  as  limitações 

dos materiais da pintura para que esta não se afirmasse enquanto tal mas sim como 

suporte da imagem resultante da correspondência entre o imitante e o imitado, a arte 

moderna serve‐se da arte para falar sobre ela própria, pondo a nu as qualidades físicas 

dos materiais. 

Esse  sentido  de  “flatness”  subvertia,  portanto,  o  esquema  tradicional 

figura/fundo, ao mesmo tempo que se começa a investir num caminho não‐relacional 

da arte, ou  seja, numa visão  total da obra não gestáltica, de  relação entre as partes 

constituintes.  Jackson  Pollock  constitui  um  exemplo  da  anulação  da  relação  entre  a 

imagem  e  o  fundo  resultante  da  técnica  do  dripping,  ou  seja,  da  construção  de 

manchas, linhas e gotas de tinta diretamente das latas ou de varetas, explorando assim 

as potencialidades expansivas da  tinta  (fig.  8 e 9).  Também em artistas  como  Jasper 

Johns  ou  Robert  Rauschenberg  a  diferença  entre  a  imagem  e  o  fundo  desaparece 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numa fuga ao ilusionismo. No entanto, estes dois artistas distanciavam‐se já da teoria 

formalista  greenbergiana  no  que  diz  respeito  à  valorização  da  especificidade  do 

medium pela inclusão de elementos não pertencentes ao universo linguístico pictórico, 

conduzindo  a  uma  “objectificação”  da  pintura,  ou,  segundo  Rosalind  Krauss,  a  uma 

pintura  “materializada”:  “O  efeito  deste  tratamento  é  materializar  a  imagem,  para 

tornar a representação mais corpórea.”15 Os combines de Robert Rauschenberg (fig. 10) 

bem como os alvos e as bandeiras de Jasper Johns são disso um exemplo, na medida 

em  que  conferem  o  estatuto  de  objeto  à  pintura  através  de  um  exercício  de  quase 

assemblage de materiais de distintas formas, cores, dimensões e texturas e, sobretudo, 

proveniências,  tornando‐a  mais  matérica  e  corpórea.  Neste  sentido,  e  retomando 

novamente  a  perspetiva  de  Tassinari,  é  com  as  obras  destes  artistas  que  se  inicia  a 

aproximação  com  a  espacialidade  moderna,  ajudando  assim  a  compreender  o 

desencontro entre o medium  e o material na adoção de procedimentos  formais não 

pertencentes ao universo específico da pintura tradicional. Tassinari  (2001) nomeia a 

obra “Fool’s House” (fig. 11) de Jasper Johns, de 1962, como ponto de viragem para o 

espaço moderno,  não  somente pela  completa  opacidade da  superfície  resultante  de 

um novo entendimento da tinta, já não como meio de transformação, como também 

pela  introdução  de  elementos  externos  (vassoura),  transpondo  assim  o  plano 

bidimensional  da  tela  para  o  “espaço  em  comum”,  numa  construção  de  diálogos  e 

sentidos múltiplos. Esta objectificação da obra vai servir de um dos pontos base para o 

programa minimalista. Tal como Robert Morris comenta no ensaio “Notes on Sculpture” 

de 1969 relativamente ao trabalho de Jasper Johns: 

 

“Jasper Johns estabeleceu uma nova possibilidade para uma ordenação da arte. 

(…) o trabalho era olhado ao invés de ser examinado, e a pintura não havia feito 

isto antes. Johns levou a pintura mais longe do que ninguém em direção a um 

estado  de  não‐representação.  (…)  Ou  seja,  estes  trabalhos  não  eram 

representações  nos  termos  definidos  no  passado,  os  quais  haviam  operado, 

sem exceção, dentro da dualidade de representação figura‐fundo. Johns retirou 

                                                        
15 Rosalind Krauss, “Rauschenberg and the Materialized Image”, October Files (2002), p. 43. 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o  fundo da pintura e  isolou a  coisa. O  fundo  tornou‐se na parede. O que era 

previamente  neutro  tornou‐se  real,  enquanto  o  que  era  previamente  uma 

imagem se tornou numa coisa.”16 

 

Segundo Morris, a planicidade dos trabalhos de Johns não privava apenas a arte 

da sua dimensão ilusionista, como instituiria um caráter objectual à arte em que a obra 

era  para  ser  olhada  ao  invés  de  ser  examinada,  numa  nova  relação  do  espaço  e  do 

espectador com a obra. 

É sob o desígnio da objectificação da arte que Robert Morris, juntamente com 

outros artistas como Donald Judd, Sol Le Witt, Dan Flavin ou Carl Andre começaram, a 

partir  de  1963,  a  produzir  obras  cada  vez  mais  afastadas  da  noção  de  arte  e  mais 

próximas da ideia de objeto autónomo. A teoria de “specific objects” de Donald Judd17 

contribui  para  o  entendimento  destes  novos  princípios,  ao  apresentar  uma  terceira 

dimensão  da  arte  já  não  pertencente  ao  campo  da  pintura  ou  da  escultura, 

contrariando  assim  a  especificidade  do medium  defendida  por  Greenberg  (2003a). 

Tratava‐se de excluir o julgamento estético dos géneros tradicionais, ao mesmo tempo 

que se mostrava o desejo de criar um novo meio que apontava para um novo tipo de 

objeto  ou  um  não‐objeto  sem  significados  ocultos,  sem  ilusionismo  e  sem massa  e 

peso.  

Por  outro  lado,  esses  objetos  seguiam  a  tradição  greenbergiana  de  uma 

produção reducionista e depurada manifestada na construção de formas geométricas 

isentas  de      detalhes  e  da marca  do  artista  fazedor  (à  luz  da  paisagem  industrial  da 

época  que  permitia  a  repetição  e  a  estandardização),  e  na  utilização  de  materiais 

industrializados não adulterados ou refinados como o aço corten, o plexiglas, o plástico, 

o cimento, o  ferro ou o condensado. Trata‐se, portanto, de uma dessacralização dos 

materiais. Tal como explica o teórico Michael Fried no seu ensaio de 1967, 

                                                        
16 Robert Morris, Continuous Project Altered Daily, The Writings of Robert Morris (London, MIT, 1993), p. 
51. 
17 Donald Judd, Donald Judd: Complete Writings 1959‐1975 (New York, Press of the Nova Scotia College 
of Art and Design, 1975). 
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“Como  as  formas  do  objeto,  os  materiais  não  representam,  significam  ou 

aludem  a  coisa  nenhuma,  são  o  que  são  e  mais  nada.  E  o  que  são  não  é, 

estritamente, algo que seja percebido, ou  intuído, ou reconhecido, ou mesmo 

visto  de  uma  vez  por  todas.  Ao  contrário,  a  ‘identidade  inflexível’  de  um 

determinado  material,  assim  como  a  inteireza  da  forma,  é  simplesmente 

afirmada  ou  dada,  ou  estabelecida  já  desde  o  início,  quando  não  antes  do 

início(...)”18 

 

Artistas  deste  período  como Carl  Andre  defendem que o material  é  o  que  é, 

sem intenções de ser outra coisa para além disso: “O meu trabalho é (…) materialístico 

(...). Materialístico porque é feito dos seus próprios materiais sem pretensão a outros 

materiais.” 19 .  Os  materiais  são  enfatizados  pelas  suas  características  formais  e 

comportamentais. A atenção do espectador volta‐se para os materiais que compõem o 

objeto,  que  agora  são  deixados  visíveis,  e  para  os  processos  através  dos  quais  eles 

foram construídos (fig. 12). 

O uso dos materiais  industriais  também  facilita a obtenção de um sentido de 

unicidade do todo da obra, no sentido em que a sua aparência uniforme impossibilita a 

existência  de  relações  hierárquicas  entre  as  partes  internas,  ou  seja,  de  um  sentido 

relacional  da  obra,  transferindo  assim  a  perceção  da  obra  para  o  seu  exterior.  Por 

outras palavras, o espectador, ao capturar a obra como um todo sem pontos  focais, 

canaliza a sua atenção para o espaço fora da obra. Rosalind Krauss coloca a questão do 

seguinte modo: 

 

“A  ambição  do  minimalismo  era  deslocar  para  o  exterior  as  origens  do 

significado da escultura, deixando de modelar a sua estrutura na privacidade do 

                                                        
18 Michael Fried, Art and Objecthood (Chicago, The University of Chicago Press, [1967] 1998), p. 14. 
19 Carl Andre, cit. por Daniel Marzona, Minimal Art (Colónia, Tashen, 2005), p. 30. 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espaço  psicológico  e  passando  a  fazê‐lo  no  que  poderia  chamar‐se  espaço 

cultural, de natureza pública e convencional.”20 

 

Os  trabalhos  minimalistas  não  são  mais  entendidos  por  análises  formais  de 

relações  internas  da  obra,  mas  por  relações  externas  da  mesma,  isto  é,  por  uma 

incorporação  total  da  obra  no  espaço,  possibilitando  uma  maior  interação  do 

espectador  com a  obra,  sendo  esta  perspetiva  posteriormente  criticada  por Michael 

Fried  com  base  no  conceito  de  “teatralidade”21.  Obras  como  as  placas  de  chão  de 

metal  industrializadas do artista Carl Andre subentendem uma posse do  local,  tendo 

pressionado  todo  o  espaço  do  interior  da  obra  para  fora.  Por  outro  lado,  trabalhos 

deste género são privados da ideia tradicional de volume enfatizando a sua existência 

como massa, bem como as qualidades intrínsecas dos materiais (fig. 13). 

  

 

I. 2. 1. Em direção à desmaterialização 

 

O processo de desmaterialização  da arte aconteceu no  final da década de 60 

como reação à tendência formalista apoiada por Clement Greenberg (2003a,b), numa 

procura de novas possibilidades artísticas desenvolvidas no campo do discurso e das 

ideias.  Em  contraposição  a  uma  materialidade  ainda  associada  aos  procedimentos 

técnicos  e  estilísticos  da  obra  que  caracterizaram  grande  parte  do  século  XX,  a 

materialidade surge aqui numa abordagem conceptual, numa recusa da fisicalidade da 

obra. 

                                                        
20 Rosalind Krauss, Passages in Modern Sculpture (London, MIT, 1981), p. 270. 
21 O conceito surge como reação às teorias minimalistas de incorporação do espaço na obra de arte. O 
Minimalismo  (ou  “literalidade”,  como  Fried  o  designou)  oferece  uma  experiência  “teatral”  em 
detrimento de uma experiência baseada na presença. A proposta literalista do minimalismo propõe uma 
nova  forma  de  teatro,  “e  o  teatro  é  agora  a  negação  da  arte.  (...)  A  sensibilidade  literalista  é  teatral 
porque (…) se refere às atuais circunstâncias nas quais o espectador se encontra com a obra literalista.” 
(p. 153). A experiência literalista é teatral pois o objeto pressupõe a existência física de um observador. 
Em contraposição, Fried considera que este facto afasta paradoxalmente o espectador, argumentando 
que  a  necessidade  da  participação  física  do  observador  o  transforma  num  objeto:  “O  objeto,  não  o 
espectador,  deve  permanecer  no  centro  ou  foco  da  situação  (…)”  (p.  154).  Segundo  Fried,  a 
sobrevivência de uma obra de arte estaria na sua capacidade de eliminar o seu caráter “teatral”. 
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Lucy  Lippard  teoriza  o  conceito  de  desmaterialização  como  uma  abordagem 

conceptual  da  arte  que  “enfatiza  o  processo  de  pensamento  quase  exclusivamente, 

num cenário em que o objeto se torna obsoleto” (1973: 46). A autora considera que a 

arte como  ideia e a arte como ação  são as grandes condições para as manifestações 

artísticas desmaterializadas, sendo que, na primeira, a sensação dá lugar ao conceito e 

na segunda, a matéria transforma‐se em energia e em movimento‐tempo. 

Numa  procura  de  filtrar  a  produção  artística  modernista  do  Expressionismo 

Abstrato  pela  sua  prática  essencialmente  formalista  e  autorreferencial  de  diálogo 

consigo  própria,  numa  exaltação  dos  procedimentos  formais  tais  como  a  cor  e  a 

mancha, defendida por Clement Greenberg, a autora posiciona‐se: “Para mim, a arte 

conceptual  significa  o  trabalho  em  que  a  ideia  é  primordial  e  a  forma  material  é 

secundária, leve, efêmera, barata, despretenciosa e/ou ‘desmaterializada’.” (1973:7)   

Trata‐se,  deste  modo,  de  uma  valorização  das  ideias  e  do  discurso,  de  uma 

abordagem conceptual livre do objeto e dos paradigmas estéticos de visualidade num 

movimento  de  recodificação,  recontextualização  e  reinterpretação.  A  materialidade 

conceptual insere‐se no campo da estética não idealista e não transcendental do real, 

guiados  pelos  princípios  da  heterogeneidade,  desestabilização  e  abertura. Mas  se  a 

desmaterialização está associada a uma abstração mental e não a um sentido visual, a 

que materiais recorrem os artistas? Quais são os materiais da desmaterialização? 

Segundo Terry Atkinson, num texto de resposta a um artigo de Lucy Lippard, a 

desmaterialização não pressupõe uma recusa  total da materialidade. O autor aponta 

para a permanência de uma materialidade, mas uma materialidade distinta que já não 

se rege pelos princípios da representação: 

 

“Todos os exemplos de obras de arte (ideias) que você refere no seu artigo são, 

com algumas exceções, objetos de arte. Eles poderão não ser um objeto de arte 

como  nós  o  conhecemos  no  seu  tradicional  estado‐matéria, mas  no  entanto 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são matéria numa das suas formas, quer seja em estado sólido, estado gasoso, 

estado líquido.”22 

 

A  desmaterialização  não  passa  então,  necessariamente,  pela  inexistência  de 

uma fisicalidade. A questão é que o objeto de arte já não se insere numa experiência 

fenomenológica  do  mundo,  mas  antes  da  incorporação  de  um  “vazio”  (teoria  dos 

incorporais  de  Anne  Cauquelin 23 ),  que  se  manifesta  não  somente  por  um 

posicionamento crítico relativamente aos mecanismos de receção e fruição da obra de 

arte e da sua  realidade mercantil e  institucional, encarnada pelos museus e galerias, 

mas também pelo esvaziamento da forma que obstruiu o seu espaço e de um sentido 

puramente visual da arte.  

A  esta  recusa  da  forma  e  das  condicionantes  estéticas  que  a mesma  implica 

poderá  estabelecer‐se  um  paralelismo  com  o  conceito  de  informe  proposto  por 

Georges Bataille24, cujo propósito passava por uma recusa do legado renascentista de 

valorização  da  forma.  Recuperado  por  Rosalind  Krauss  e  Yve‐Alain  Bois  nos  anos  90 

aquando  da  exposição  “L’informe:  mode  d’emploi”,  realizada  em  1996  no  Centre 

Georges  Pompidou  da  qual  surgiu  a  publicação  conjunta  Formless:  A  User’s  Guide 

(1997),  o  termo  de  Bataille  funcionaria  como  a  melhor  forma  de  caracterizar  um 

conjunto  de  obras  realizadas  entre  os  anos  30  e  80  do  século  XX,  para  as  quais  as 

categorias de  forma e de conteúdo se tinham tornado  inúteis. A própria organização 

das  obras  na  exposição  procurava  responder  ao  conceito  de  informe  pela 

desconstrução  dos  princípios  tradicionais  de  display,  bem  como  pela  subversão  da 

organização espacial segundo o tema ou a cronologia, sendo essa organização definida 

segundo quatro  categorias  de  descontinuidade  relativamente  ao modernismo,  como 

materialismo  base,  horizontalidade,  pulsão  e  entropia,  vindo  problematizar, 

respetivamente,  o  idealismo da matéria,  a  valorização  da  verticalidade  e  da  visão,  a 

                                                        
22 Terry Atkinson, “Concerning the Article ‘The Dematerialization of Art’, in A. Alberro & B. Stimson (eds.), 
conceptual Art: a Crtical Anthology (Massachussetts, MIT Press,  [1968] 2000), p. 53. 
23 Anne Cauquelin, Frequentar os Incorporais, Contribuição a uma  Teoria da Arte Contemporânea (São 
Paulo, Martins Fontes Editora, [2006] 2008), p. 66. 
24 Georges Bataille, A Mutilação Sacrifical e a Orelha de Van Gogh (Lisboa, Hiena Editora, [1930] 1994). O 
conceito foi inicialmente introduzido pelo autor nos anos 30 na revista Documents, 8. 
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noção de permanência  e  de  estabilidade,  bem  como a  ideia  de  finitude,  ou  seja,  da 

obra de arte que denota um princípio e um fim em si mesma. 

A  teoria  de  Bataille  é  apropriada  por  Rosalind  Krauss  e  Yve‐Alain  Bois  para  a 

demonstração de que a noção de forma se tornou instável e suspeita: “(...) ficou claro 

para nós que uma exposição  (…) não  só poderia demonstrar o poder da  ferramenta 

conceptual, mas também colocar à parte certas categorias que nos pareciam cada vez 

mais  inúteis  –  mesmo  tendo  elas  se  tornado  cada  vez  mais  controversas  – 

nomeadamente, a “forma” e o “conteúdo” (1997: 9). 

Mas antes de passar para uma análise do ensaio de Krauss e Bois, é necessário 

compreender a perspetiva de Bataille relativamente ao conceito de informe.  

Georges Bataille publicou entre 1929 e 1930, no seu Dictionnaire Critique,25 o 

conceito  de  informe,  o  qual  vinha  anunciar  um  novo  paradigma  da  arte,  já  não 

pertencente ao domínio da forma. O autor postula o informe do mundo implicando a 

ausência do seu valor intrínseco, visível nas vertentes dadaísta e surrealista em autores 

como  Francis  Picabia  ou  Man  Ray.  Para  isso,  Bataille  baseou‐se  na  discussão  de 

viscosidade  na  obra  “L’Être  et  le  Néant”  de  Sartre  para  a  formulação  da  noção  de 

informe:  

 

“Se penetro na água, se mergulho nela, se me deixo levar, não sinto qualquer 

incómodo porque não tenho, de modo algum, medo de me diluir: permaneço 

um sólido na sua fluidez. Se me lanço na viscose, sinto que me vou perder, isto 

é,  diluir‐me  no  viscoso,  precisamente  porque  o  viscoso  está  em  vias  de 

solidificação (…) tocar o viscoso é arriscar‐se diluir‐se em viscosidade.”26 

 

Se,  por  um  lado,  o  sujeito permanece  sólido dentro da  água uma  vez que  se 

confronta  com  uma matéria  do  real,  por  outro  lado  a  viscosidade  exerce  um  poder 

distinto  sobre  o  sujeito  ao  ameaçar  a  sua  solidez.  A  viscosidade  “está  em  vias  de 

                                                        
25 Este dicionário, publicado na revista Documents, é referido em Bataille (1994: 89‐110). 
26 Jean‐Paul Sartre, L’Être et le Néant  (Paris, Gallimard, 1943), p.68. 
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solidificação”  constituindo,  assim,  um perigo  para  a  integridade  humana.  Por  outras 

palavras,  Sartre  estabelece  uma  diferença  entre  o materialismo  seguro  e  estável  (o 

qual Bataille irá posteriormente reconsiderar designando‐o de “materialismo grosseiro” 

ou “baixo materialismo”), e o informe anunciado pela viscosidade.  

É a partir desta imagem que Bataille define o conceito de informe: 

 

“Um  dicionário  começaria  na  altura  em  que  deixasse  de  dar  o  sentido  das 

palavras  para  se  ocupar  das  suas  tarefas.  Deste modo,  informe  não  é  só  um 

adjetivo com determinado sentido mas um termo que serve para desclassificar 

e em geral exige que todas as coisas tenham a sua forma. O que ele designa em 

nenhum sentido possui direitos, em todo o lado é esmagado como uma aranha 

ou um verme. Na verdade, para os homens académicos ficarem contentes seria 

necessário que o universo tomasse forma. A filosofia, toda ela, não tem outro 

objetivo:  trata‐se  de  dar  uma  sobrecasaca  ao  que  existe,  uma  sobrecasaca 

matemática. Pelo contrário, afirmar que o universo não se parece com nada, e 

mais não é do que  informe, equivale a dizer que o universo é qualquer  coisa 

como uma aranha ou um escarro.” (1994: 99) 

 

Trata‐se  de  uma  visão  informe  do  mundo  que  procura  desestabilizar  e 

reformular  toda  a  estrutura  fixa.  Tal  como  refere  Bataille  no  texto  já  citado,  “O 

universo não se assemelha a nada” pois é “informe como uma aranha ou um escarro”, 

desconfiando  assim  das  certezas  do  formalismo,  ou  seja,  do  conjunto  de  regras 

inerentes  e  autorreferenciais  ao  processo  da  produção  da  arte.  Uma  das  tarefas  do 

informe, e talvez a mais  importante, passa por  livrar‐se da semelhança, numa recusa 

do legado renascentista. Essa dissemelhança implica a destruição da forma, pois esta 

oprime a matéria.  

A questão que se coloca é a de saber se é possível haver arte sem forma – esta 

é  a  problemática  que  Bataille  carrega  nos  seus  textos  e  que  Krauss  e  Bois  (1997) 

recuperam, numa tentativa de compreender de que modo as manifestações a partir da 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segunda metade do século XX se inclinam ou não para essa perspetiva. Não sendo fácil 

encontrar  resposta para a questão colocada, o que  interessa para o estudo que aqui 

apresento é procurar compreender o lugar da dimensão matérica perante uma prática 

artística  cujas  relações  entre  as  categorias  de  forma  e  conteúdo  já  são  inutéis.  As 

categorias disruptivas do modernismo expostas por Krauss e Bois procuram mostrar o 

novo rumo da materialidade não necessariamente invisível e secundário.  

O texto “O Dedo Grande do Pé” de Bataille publicado em 1929 na Documents, 6, 

permite compreender os novos valores que atravessavam a prática artística do século 

XX: 

 

“Assim como para a sua posição física a espécie humana se afasta tanto quanto 

pode  da  lama  terrestre, mas  por  outro  lado  um  riso  espasmódico  leva  a  sua 

alegria  ao  cume  sempre  que  o  ímpeto  mais  puro  acaba  no  lodo  com  a  sua 

arrogância, pode‐se pensar que um dedo grande do pé sempre mais ou menos 

tarado  e  humilhante  seja  análogo  psicologicamente  à  queda  brutal  de  um 

homem, portanto à morte (…)” (op. cit: 49) 

 

O dedo grande do pé de Bataille funciona como uma metáfora para a condição 

do homem, que se caracteriza como sendo rasteira. Ao mesmo tempo que se trata de 

um  órgão  que  sobrevaloriza  a  condição  humana,  uma  vez  que  se  assume  como 

elemento  diferenciador  dos  primatas  como  os  únicos  seres  vivos  cuja  evolução 

permitiu descer das árvores, o dedo grande do pé é interpretado como um elemento 

rasteiro, perto do chão e da lama: “Em geral, o pé humano está submetido a suplícios 

grotescos  que o  fazem disforme e  raquítico.  Está  imbecilmente  votado  aos  calos,  às 

calosidades e aos joanetes (…)” (op. cit.: 46). 

A  metáfora  exemplifica  o  paradigma  moderno  de  que  o  alto  e  o  baixo  são 

apenas extremos de um círculo que está em permanente rotação e, portanto,  isento 

de  possíveis  hierarquizações.  Esta  aproximação  ao  chão  permitiu  a  Bataille  e  aos 

artistas  surrealistas  desconstruir  a  tradição  da  razão  e  da  divindade,  começando  a 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surgir  um  interesse pela  arte primitiva  e  pelo  lixo,  ou  seja,  por  tudo  aquilo  que não 

fazia parte dos  cânones artísticos. Coloca‐se então a  seguinte questão:  Será possível 

uma  arte  sem  estética?  Será  possível  uma  arte  que  se  equivale  a  um  objeto  de 

repugnância como o “dedo grande do pé? O que quererá esta comparação dizer?  

Tal como o dedo grande do pé, as flores do seu texto  “A Linguagem das Flores” 

(1994,  originalmente  escrito  em  1929)  representam  a  fisicalidade  baixa,  sendo 

interpretadas  como  objeto  de  repugnância:  “Extraída  ao  mau  cheiro  do  estrume, 

apesar de ter parecido que lhe fugia num impulso de angélica e lírica pureza, dir‐se‐á 

que a flor recorre de repente ao primitivo esterco: mesmo a mais ideal é rapidamente 

reduzida a um  farrapo de estrumeira aérea”  (1994: 33). Por outras palavras, o autor 

evidencia  a  beleza  das  flores  depois  destas  estarem mortas,  ao mesmo  tempo  que 

desconstrói o legado clássico ao autonomizar a arte da natureza. Citando‐o novamente, 

“A mais  admirável  das  flores  seria  pois  representada,  não  como  expressão mais  ou 

menos insípida de um ideal angélico, como diz o palavrório dos velhos poetas, mas, ao 

contrário, como um imundo e incontestável sacrilégio” (1994: 34).  

Poderá  dizer‐se  que  tanto  o  dedo  grande  do  pé  como  as  flores  de  Bataille, 

metaforizam o que o autor designa de materialismo baixo. Dito de outro modo,  são 

metáforas contra o idealismo27 que dominou grande parte da história da arte, e que se 

manifesta artisticamente por uma fisicalidade baixa e pela relação e indistinção entre a 

forma e a matéria: “A matéria não pode ser reabsorvida pela  imagem (o conceito de 

imagem pressupõe uma possível distinção entre a forma e matéria, e é esta distinção 

(…) que a operação do  informe tenta colapsar)”  (Krauss & Bois, 1997: 29). Para além 

disso,  o  baixo  materialismo  está  diretamente  associado  ao  uso  de  materiais  de 

qualidade  inferior como a terra, a areia, a madeira, o tecido, a poeira ou a  lama, em 

contraposição aos materiais nobres e estáveis como o mármore, a pedra ou o gesso. E 

porque a maioria destes materiais pertencentes às obras citadas por Krauss e Bois não 

contém uma estrutura interior, o materialismo baixo remete para a segunda categoria 

                                                        
27 Aqui, o  idealismo refere‐se à arte como  interpretação da natureza e como a representação  ideal do 
belo por meio de formas ideais. O idealismo considera que o mundo físico é menos importante do que a 
mente ou o espírito, concordando assim com a doutrina filosófica do platonismo. O idealismo opõe‐se 
ao materialismo o qual sustenta que a única coisa da qual se afirma a existência é a matéria, ou seja, a 
fisicalidade. 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da horizontalidade, constituindo uma grande e poderosa conquista do século XX face a 

uma  conceção  da  arte  governada  por  um  sentido  de  verticalidade manifestado  não 

somente no entendimento da própria  imagem cujo espaço se regue num movimento 

de baixo para cima, mas também na relação física vertical do espectador com a obra, 

concordante  com  a  sua  experiência  no  mundo  que  agora  está  representado  na 

imagem. Bataille  (1994: 46)  refere‐se à verticalidade como uma tentativa de escapar 

aos princípios do mal que regem o universo baixo: 

 

“Apesar de o sangue correr no interior do corpo numa quantidade que, de cima 

para baixo e de baixo para cima, é a mesma, há uma ideia formada quanto ao 

que  se  eleva,  e  a  vida  humana  é  erroneamente  olhada  como  uma  elevação. 

Dividirmos o universo em inferno subterrâneo e em céu perfeitamente puro é 

uma  conceção  indelével,  já  que  a  lama  e  as  trevas  são  os  princípios  do mal, 

como a  luz e o espaço celeste  são os princípios do bem: com os pés na  lama 

mas a cabeça mais ou menos na luz, os homens imaginam obstinadamente um 

fluxo  que  os  elevaria  sem  retorno  no  espaço  puro.  De  facto,  a  vida  humana 

comporta a raiva de vermos que se trata de um movimento de vaivém, desde o 

esterco até ao ideal e desde o ideal até ao esterco, raiva que é fácil fazer incidir 

num orgão tão baixo como o pé.”  

 

A  realidade  estaria,  assim,  dividida  entre  o  alto  e  o  baixo,  sendo  o  primeiro 

referente aos valores do bem ou ao idealismo que assombra grande parte da crítica de 

Bataille,  e  o  segundo  encarnado  pelos  valores  do  mal,  ou  seja,  pelo  universo  do 

“esterco”  sendo  o  “dedo  do  pé”  a  sua  possível  representação.  Bataille  interpreta  o 

dedo do pé como um elemento rasteiro e perto do chão, um dedo do pé análogo “à 

brutal  queda  de  um  homem,  querendo  isto  dizer  à morte”  (op.  cit.:  49),  apesar  de 

encontrar nesse elemento anatómico a capacidade do homem se erguer, de ser ereto, 

em contraste com os restantes animais que se resignam à sua condição horizontal.  

No  campo  da  arte,  Cézanne  terá  sido,  segundo  Krauss  e  Bois,  o  iniciador  do 

sentido  de  horizontalidade  com  a  obra  “Life  with  Plaster  Cupid”  (1895),  pela 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inexistência da linha entre o plano vertical da parede e plano horizontal da mesa (fig. 

14).  A  coabitação  de  vários  planos  dentro  da  mesma  imagem  faz  com  que  esta  se 

fragmente e  comece a  reclamar o que Alberto Tassinari  (2001) designou de  “espaço 

em comum”. Embora caminhando‐se para a libertação da imagem, o material na obra 

ainda assume o papel de medium associado à  ideia da representação ainda presente 

na fase de “formação”28 do modernismo.  

As  transformações  da  matéria  em  consonância  com  o  novo  sentido  de 

horizontalidade  fizeram  sentir‐se  mais  tarde  sobretudo  com  Jackson  Pollock,  cujo 

trabalho  partia  de  uma  metodologia  em  que  a  matéria  encontrava  uma  nova 

expressão resultante da deslocação da tela para o plano horizontal.  

 

“A minha pintura não vem do cavalete. Raramente estico a minha tela antes de 

pintar. Prefiro fixar a tela não esticada na parede dura ou no chão. Preciso da 

resistência  de  uma  superfície  dura.  No  chão  estou mais  à  vontade.  Sinto‐me 

mais próximo, mais parte da pintura, já que desta forma posso andar em torno 

dela, trabalhar a partir dos quatros lados e literalmente dentro da pintura. (…) 

Continuo  a  distanciar‐me  cada  vez  mais  dos  instrumentos  usuais  do  pintor, 

como  o  cavalete,  a  paleta,  os  pincéis,  etc.  Prefiro  varas,  espátulas,  facas,  e 

deixar pingar a tinta ou um impaste pesado com areia, vidro partido ou outros 

materiais estranhos à pintura.”29 

 

A  tinta,  que  agora  já  não  é  controlada  pelo  pincel,  mas  antes  mediada  por 

novas e arrojadas  ferramentas como as varas e as espátulas, passa a existir pela sua 

própria  existência  submetida  às  leis  da  física,  como  a  gravidade,  deixando  de  se 

relacionar subordinadamente com o conteúdo. “Ao abandonar o pincel e, portanto, a 

conexão  anatómica  que  o  tornou  numa  extensão  do  seu  braço,  Pollock  delegava  o 

                                                        
28 Alberto Tassinari diferencia duas fases do modernismo: uma inicial, de “formação”, e uma posterior, 
de “desdobramento”, desenvolvida a partir de meados do  século XX, onde o conceito de “espaço em 
comum” se manifesta plenamente concordante com a inteira opacidade da superfície da tela (2001: 31). 
29 Jackson  Pollock,  “Two  Statements”,  in  C.  Harrison  &  P.  Wood  (eds.),  Art  in  Theory  1900‐2000,  An 
Anthology of Changing Ideas (Malden, Blackwell Publishing, [1947‐48] 2003), p. 571. 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processo à matéria em si. Os seus traços tomaram forma através de uma combinação 

de  gestos  e  da  gravidade  e  ambos  iriam  variar  de  acordo  com  a  viscosidade  do 

pigmento”  (Krauss  &  Bois,  1997:  28)  O  resultado  pictórico  torna‐se  assim  mais 

imprevisível e variado e já mais próximo daquela que seria uma arte sem forma. 

Também  Steinberg,  numa  postura  crítica  em  relação  ao  Expressionismo 

Abstrato,  cujos  trabalhos  ainda  mantêm  uma  correspondência  da  imagem  com  a 

postura ereta do homem, vê no trabalho da década de 50 de Robert Rauschenberg um 

exemplo  do  sentido  de  horizontalidade  que  reclamaria  um  género  de  experiência 

distinto:  

 

“No  entanto,  estas  imagens  já  não  estimulam  campos  verticais,  mas  planos 

horizontais  opacos.  Já  não  dependem  da  correspondência  com  a  postura 

humana  da  cabeça  aos  pés,  tal  como  um  jornal.  (...)  A  imagem  dos  últimos 

quinze  a  vinte  anos  insiste  numa  orientação  radicalmente  nova,  em  que  a 

superfície  pintada  não  é mais  análoga  à  experiência  visual  da  natureza,  mas 

antes  aos  processos  operacionais.  Não  há  nenhuma  lei  contra  pendurar  um 

tapete  na  parede,  ou  reproduzir  uma  imagem  narrativa  como  um  piso  de 

mosaico. O que eu tenho em mente é o endereçamento físico da imagem, o seu 

modo especial de confronto  imaginativo, e tendo a considerar a  inclinação do 

plano do quadro, de vertical para horizontal, como expressão da mudança mais 

radical no conteúdo da arte, a passagem da natureza à cultura.” (1972: 84)  

 

A  transferência do plano vertical para o plano horizontal  representa, segundo 

Steinberg, uma mudança  radical no entendimento da prática artística no sentido em 

que  acompanha  a  deslocação  da  natureza  para  a  cultura,  ou  seja,  a  passagem  da 

representação  retiniana  para  a  apresentação  da  obra:  “A  horizontalidade  (…) 

relaciona‐se  com  o  “fazer”  e  a  verticalidade  do  plano  pictórico  Renascentista  está 

relacionada  com  o  ver”  (1972:  90).  Dito  de  outro  modo,  a  passagem  para  o  plano 

horizontal  desmonta  o  postulado  clássico  de  que  a  arte  se  dirige  exclusivamente  ao 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sentido da visão, abrindo assim um novo  leque de possibilidades estéticas,  formais e 

conceptuais.  

O  trabalho desenvolvido pelo artista Robert Morris nas décadas de 60 e 70 é 

um  exemplo  direto  da  incorporação  dos  princípios  de  materialismo  baixo  e  de 

horizontalidade manifestado no seu texto “Anti Form”30. Segundo este, e concordante 

com  a  proposta  do  informe  de  Bataille,  o  propósito  da  arte  já  não  passava  pela 

invenção da forma na medida em que “A perpetuação da forma é o funcionamento do 

Idealismo”  (1993:  45).  Em  oposição  à  conceção  da  forma  como  limite  e 

enquadramento,  Morris  procurava  dar  expressão  aos  materiais  deixando  assim  de 

estar condicionados e   limitados à forma geral do objeto. Nesta medida, os materiais 

passam a afirmar‐se sobre eles próprios, estando apenas sujeitos às suas propriedades 

intrínsecas  bem  como  às  leis  da  física  (nomeadamente  à  lei  da  gravidade), 

manifestando‐se horizontalmente. Tal como Nelson Brissac refere, “ O foco na matéria 

e gravidade como meio resulta em formas que não são pré‐projetadas. Empilhamento 

aleatório,  amontoamento  frouxo,  dependurações:  essas  operações  provocam  uma 

passagem  da  forma  para  o material”31.  Veja‐se  o  exemplo  da  série  “Felt  Pieces”  de 

1967  (fig.  15)  cuja  horizontalidade  parte  do  uso  de materiais  de  natureza maleável, 

ocupando assim mais a área do chão do que a área vertical da parede para a qual a 

arte até ao modernismo estava destinada. 

Também  os  objetos  moles  do  artista  Claes  Oldenburg  de  1966  (fig.  16)  se 

mostram  concordantes  com  a  ideia  de  horizontalidade.  Sem  estrutura  interna,  os 

objetos  são  confecionados  com materiais maleáveis  como  tecido e espuma,  sendo a 

sua configuração sempre distinta e mutável  já que a ação da gravidade produz neles 

modificações estruturais. A construção de objetos moles baseados na cultura popular 

é  também  do  ponto  de  vista  discursivo  um  desafio  à  indústria  de  consumo,  aos 

produtos em série, para dar lugar à exclusividade apresentando‐se como únicos. 

Para  além  da  horizontalidade  e  do  materialismo  baixo,  alguns  trabalhos 

revelaram  a  sua  desmaterialização  através  de  práticas  que  se  construíam  no  tempo 
                                                        
30 Texto incluído em Morris (1993). 
31 Nelson  Brissac,  Paisagens  Críticas,  Robert  Smithson:  Arte,  Ciência  e  Indústria  (São  Paulo,  Editora 
SENAC, 2010), p. 14. 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por  um  contínuo  movimento  e  mutação.  A  prática  artística  desenvolve‐se  aqui 

segundo o desígnio da pulsação, pela ideia de movimento, de atividade e de energia, 

em contraposição ao lado estático, eterno e finito da arte que vinha caracterizando a 

produção  até  ao  modernismo 32 .  Embora  o  conceito  de  pulsação  esteja  mais 

relacionado com as práticas da performance e da ação que surgiram nos anos 60, essa 

nova  condição  também  se  traduziu  no  uso  da  matéria  que  agora  ganhava  a  sua 

máxima autonomia relativamente à forma e ao objeto, revelando‐se de acordo com as 

suas potencialidades  físicas produzindo energia e movimento. Tome‐se novamente o 

exemplo da  já  referida  série  “Felt  Pieces”  cuja mutabilidade e movimento  se deve à 

existência do material vivo e energético do feltro. Associado a este conceito encontra‐

se  a  ideia  de  processo,  abordada mais  à  frente  do  estudo,  por  ambos  concorrerem 

para a ideia de transitoriedade e mutabilidade da obra.  

Designada como a segunda  lei da termodinâmica, a entropia de um sistema é 

caracterizada pelo seu grau de desordem. Por outras palavras, o princípio de entropia 

diz  respeito  à  irreversibilidade  dos  fenómenos  naturais,  ou  seja,  a  perda  de  energia 

num  sistema  resulta  num  crescente  estado  de  desordem  na matéria.  Krauss  e  Bois 

(1997:  34)  retomam  de  Bataille  o  conceito  de  entropia  como  uma  condição  que 

pressupõe uma ordem inicial e a deterioração dessa ordem: 

 

“Bataille  usou  o  clássico  exemplo  de  entropia  –  o  resfriamento  inevitável  do 

sistema solar – contra a corrente: o sol gasta extravagantemente, forçando‐nos 

à  superprodução  e  ao desperdício  para mantermos  até mesmo um equilíbrio 

frágil.  A  entropia  é  um movimento  negativo:  pressupõe  uma  ordem  inicial  e 

uma deterioração dessa ordem.”  

 

Na prática artística, o processo de entropia manifesta‐se na falta de controlo do 

artista  na  interação  dos  materiais,  bem  como  nos  resultados  finais.  Os  materiais 

                                                        
32 Segundo  Krauss  e  Bois  (1997:  32),  “(...)  assim  como  a  horizontalidade  e  o  materialismo  baixo 
contradizem os mitos da ereção humana e da ‘visualidade pura’, a pulsação ataca a exclusão modernista 
da temporalidade do campo visual”. 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recortados  nas  obras  de  feltro  de Morris,  bem  como  a  constante  reorganização  dos 

materiais  na  obra  “Continuous  Project  Altered”,  resultam na  ideia  da  perda  de  uma 

possível reversão do processo, bem como numa intensificação do grau de desordem e 

de  não‐diferenciação  das  matérias.  Nesse  processo  de  contínuas  configurações  de 

matérias  e  de  formas  o  sistema  formal  é  desestabilizado.  Entre  as  variações  de 

entropia exploradas pelos artistas dos anos 70, tais como a degradação, a acumulação 

ou a inversão, o que as unifica é a dimensão temporal, ou seja, é o tempo de ação que 

define a obra numa procura da mudança e da transformação. 

O século XX faz‐se valer de um novo sentido e entendimento da materialidade 

da obra de arte, resultante de um movimento de profundas mudanças de paradigmas 

artísticos que redefiniam as relações entre forma/conteúdo e natureza/cultura da obra 

de  arte,  ao  mesmo  tempo  que  a  arte  se  circunscrevia  num  registo  cada  vez  mais 

contingente,  efémero  e  improvável.33.  Fundamentalmente,  as  estratégias  adotadas 

mostravam um caminho para uma abordagem conceptual da arte, que  iria  ter a  sua 

máxima expressão a partir dos anos 60. 

Essa  abordagem  conceptual  da  arte,  que  se  define  segundo  Lippard  (1973) 

como uma prática desmaterializada, acabaria por atribuir um papel mais determinante 

ao corpo e aos procedimentos físicos da obra, contrariamente à prática artística até ao 

século  XX  que  procurava  sublimar  o  material  e  o  entendia  como meio  ou  suporte. 

Parece  que  é  nesse  processo  de  descodificação  e  de  dissecação  do  objeto  que  se 

descobre  a  verdadeira potencialidade e  identidade. A matéria participaria,  assim, de 

uma nova condição da arte. 

 

I.2.2. O processo na arte 

 

Enfatizando o processo do fazer da obra aliado aos conceitos de mudança e de 

transformação, os artistas procuraram enfatizar o conceito de  fature. Segundo Glenn 

                                                        
33 O termo “improvável” é utilizado por Florence de Mèredieu para classificar as esculturas de Richard 
Serra,  Robert  Morris  e  Eva  Hesse,  em  oposição  às  esculturas  duras  e  sólidas  da  arte  clássica  (cf. 
Mèredieu, 2011: 321‐322). 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Adamson, “A maneira pela qual a obra foi produzida reflete‐se no produto acabado. O 

modo como ela se mostra é o que chamamos de ‘fature’ ”34. 

A  este  respeito,  parece  importante  considerar  como  é  que  os  artistas  das 

décadas  de  60  e  70  como  Robert Morris,  Richard  Serra  ou  Eva  Esse  atribuíam  uma 

nova atenção e  importância aos processos físicos da criação, mostrando uma relação 

estreita com a dimensão do tempo, a indeterminação, a contingência, a instabilidade e 

a  irreversibilidade.  Foram  estes  e  outros  artistas  pós‐minimalistas  que  trabalharam 

conscientemente  os  processos  como  fins  em  si  mesmos.  Os  artistas  desta  época 

dispunham o material,  ao  invés de o manipular  ou  construir,  apresentando‐se  como 

potenciadores  de  ação  de  onde  derivam  comportamentos  como  cair,  expandir, 

escorrer,  aglomerar,  entre  outros,  procurando‐se  assim  “(...)  perceber  as 

possibilidades  de  atuar  –  em  vez  de  controlar  –  em  relação  às  suas  propriedades 

inerentes. A atuação do artista busca corresponder ao comportamento do material. (…) 

A  ação  criativa  aproveita  as  tendências  da matéria”  (Brissac,  2010:  15).  Trata‐se  de 

uma abordagem estética da  identidade dos materiais, na qual as  ferramentas não se 

diferenciam do material em que operam, pois todas as decisões e procedimentos são 

do  âmbito  do  material,  sem  intervenções  externas  de  transformação  ou  de 

modificação.  

O  interesse  pelo  fenómeno  do  processo  do  fazer  é manifestado  no  texto  de 

Morris “Some Notes on  the Phenomenology of Making”35, que  traduz o pensamento 

de muitos artistas desse período: 

 

“Acredito  que  há  ‘formas’  que  são  encontradas  tanto  na  atividade  do  fazer 

como  no  produto  final.  São  formas  de  comportamento  que  visam  testar  os 

limites e possibilidades da  interação particular entre as ações de alguém e os 

materiais do meio ambiente. Isso equivale ao lado submerso do iceberg da arte. 

                                                        
34 Glenn Adamson, Thinking Through Craft (New York, Berg, 2007), p. 59. A autora refere que, segundo o 
artista  Lázsló  Moholy‐Nagy,  a  designação  de  “fature”  está  associada  às  tendências  materialistas  do 
Construtivismo  Russo.  Por  não  haver  tradução  direta,  mantém‐se  o  termo  original,  significando  a 
revelação dos processos de construção do objeto. 
35 Texto originalmente escrito em 1979, incluído em Morris (1993). 
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As  razões  para  esta  submersão  são  provavelmente  variadas  e  advêm  da 

tendência profunda da nossa cultura em separar os fins dos meios pelo simples 

facto de que aqueles que discutem arte não sabem quase nada sobre de como 

ela é feita. Por esta, e talvez por outras razões, a questão do fazer da arte (…), 

não  tem  sido  discutido  como  um modo  estrutural  de  compreensão  distinto, 

organizado e separado o suficiente para ser reconhecido como uma forma em 

si mesma.” (1993: 73) 

 

Morris  procura  valorizar  a  importância  submersa  da  atividade  do  fazer  como 

forma em si, desconstruindo com isso a tendência dicotómica da arte entre os fins e os 

meios.  Dito  de  outro  modo,  os  fins  e  os  meios  tornam‐se  indistintos,  ou  seja,  a 

experiência  estética  é  construída  entre  a  fusão  da  produção  com  o  resultado  final, 

contrariamente ao minimalismo cujo processo era anterior à  imagem. A esta prática 

simultânea  entre  os meios  e  os  fins  designa‐se  de  automação,  como  um  retorno  à 

natureza, à ordem natural das coisas ou à physis sem intervenção da tecnhè. No que 

diz  respeito  a Morris,  a  automação  acontece  pela  ausência  de  controlo  da mão  do 

artista na produção da obra: 

 

“Independentemente  de  como  é  usada,  a  automação  serve  para  remover  o 

gosto e o toque pessoal através da cooptação de forças,  imagens e processos 

que substituem um passo antes tomado de um modo direcionado ou decidido 

pelo artista.” (1993: 87) 

 

Poderá assim dizer‐se que o questionamento da intervenção manual do artista, 

pondo  em  discussão  o  paradigma  do  craft  e  da  habilidade  técnica,  adquire  com  o 

conceito  de  automação,  um  reforço  mais  determinante,  após  os  programas  do 

minimalismo e do ready‐made. Desta maneira, o sentido de figuração da obra torna‐se 

menos dependente da conceção da arte como gesto de criação que visa a construção 

de  um  objeto,  bem  como  da  ideia  do  artista  como  único  potenciador  de  criação.  E 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porque  os  trabalhos  dos  artistas  deste  período  não  procuram,  contrariamente  à 

produção artística até meados do século XX, padecer de uma cristalização histórica, é 

reclamada  a  utilização de materiais  variados  nunca  antes  experimentados.  Tal  como 

Martha Buskirk refere, “(...) a possibilidade da manifestação física de uma obra poder 

ter uma duração  limitada  (…)  facilitou o uso variado de materiais particulares, agora 

vulgarmente  encontrados  no  contexto  artístico.”36   De  certa  forma,  a  “gramática” 

artística  fica  liberta  de  qualquer  normativismo  e  torna‐se  potencialmente  mais 

geradora de discursos plurais e plurisignificativos.  

O diálogo entre os meios e os fins está presente em vários trabalhos de Morris, 

sendo  que  o  projeto  “Continuous  Project  Altered  Daily”  de  1969  (fig.  17)  poderá 

representar melhor esta problemática. Trata‐se de um projeto em constante evolução, 

no  qual  o  artista  constrói  durante  um mês  novas  figurações  com  terra,  desperdício, 

água, plástico, madeira e óleo. A obra constrói‐se na absolutização do ato do fazer. 

Nas  esculturas  de  feltro  de  Robert Morris  de  1967  (fig.  15)  o material  existe 

sobre ele próprio numa perpétua ação e mutação, contestando as ideias modernistas 

de finitude do objeto, e da relação perpendicular e vertical entre a obra e o espectador 

já que o peso gravítico do material  impede‐o de se erguer do chão. O  trabalho “Box 

With the Sound of  Its Own Making” de 1961 (fig. 18)  ilustra também o seu  interesse 

pelo  caráter  processual  dos materiais,  ao  colocar  dentro  de  uma  caixa  de  placas  de 

nogueira  um  gravador  que  reproduz  o  som  do  processo  de  construção  da  mesma. 

Problematizando  o  processo  da  perceção  visual,  Morris  propõe  uma  leitura 

fenomenológica do objeto, isto é, um entendimento do objeto sobre si mesmo e sobre 

o  seu  processo  de  construção  matérica.  Aparentemente  vazios  de  significação,  a 

evidência da matéria e o registo processual da mesma lançam o desafio de encontrar 

novos mecanismos de perceção da arte. 

 

Parte  deste  novo  entendimento  advém  do  já  enunciado  pensamento  “Anti 

Form” de Robert Morris, que considerava que o propósito da arte já não passava pela 

                                                        
36 Martha Buskirk, The Contingent Object of Contemporary Art (Massachusetts, MIT, 2005), p. 137. 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invenção da forma, mas antes por uma construção a partir de uma tábua rasa ou de 

um grau zero. Procurava‐se abolir a forma, isto é, não partir dela para a formação do 

objeto como acontecia no minimalismo: “O desengajamento com formas e ordens pré‐

concebidas  e  duradouras  para  as  coisas  é  uma  afirmação  positiva.  É  uma  parte  de 

recusa do trabalho de continuar a esteticizar a forma lidando‐a como um fim prescrito” 

(1993: 46). A forma apontava para a emergência do seu negativo, em contraposição à 

conceção predominante da  forma como  limite, separação e enquadramento. É neste 

novo  entendimento  que  a  expressão  natural  dos  materiais  ganha  um  novo  lugar, 

obtido através da sua disposição aleatória e casual. 

Este  novo  princípio  manifesta‐se  pela  extração  dos  registos  tridimensionais, 

pela primazia pelo amolecimento das formas, pela sua dispersão bem como pela sua 

aleatoriedade, através da utilização de materiais moles ou não‐rígidos como o feltro, a 

terra ou o desperdício. A matéria é deixada a atuar e a construir formas incontroláveis, 

da ordem do desconhecido e da desordem, e é neste processo que o fazer adquire um 

lugar  principal  na  arte.  O  fazer  já  não  passa  pela  idealização  de  uma  construção 

estética  da  forma,  mas  sim  por  uma  investigação  sobre  os  materiais  e  sobre  os 

métodos  de  produção.  Poderá  dizer‐se,  salvaguardando  as  devidas  diferenças,  que 

esta nova linguagem se aproxima do pensamento craft no sentido em que a produção 

resulta da estreita relação entre a matéria‐prima e o fazedor. Por outro lado, o fazer da 

obra  já  não  é  omitido  e  passa  a  ser  a  substância  da  obra.  O  bem  construído  do 

minimalismo dá lugar ao em construção num permanente processo de reformulação e 

de transformação. 

Robert Morris, nos seus escritos, refere que a prioridade conferida ao fazer da 

arte pode ser encontrada em vários momentos da história da arte, remetendo até para 

a  estética  renascentista.  Na  obra  “Judith  and  Holofernes”  de  Donatello  (1460),  a 

textura da cabeça da figura subentende um processo de fundição conseguido através 

de um positivo feito de pano, sendo que as pernas foram construídas a partir de um 

molde e não diretamente no material em bruto. Também na obra “Captive  from the 

Boboli Gardens” de Michelangelo (1519), o  inacabado do mármore revela o processo 

do  fazer  da  arte,  numa  sobreposição  da  matéria  relativamente  ao  propósito 

representativo e  ilusionista da estética clássica. Embora estes princípios não fizessem 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parte  do  seu  programa  artístico  estabelecem  um  paralelismo  com  as  ideias  que  se 

viriam a constituir na segunda metade do século XX. 

Voltando  a  Pollock,  e  segundo  o  pensamento  de Morris,  a  “Action  Painting”  

trouxe pela primeira vez a noção de performance e de ritual para o campo da pintura 

evidenciando assim o lado processual da obra artística. As pinceladas passam a existir 

pela  sua  própria  existência,  deixando  de  se  relacionar  com  a  representação  ou 

resultado do objeto. Os materiais passam a existir sobre eles mesmos e não segundo 

um  princípio  de  subserviência  ao  objeto.  Desta  maneira,  a  relevância  do  processo 

torna os registos metalinguísticos da ação de Pollock mais essenciais do que o próprio 

resultado  do  objeto,  ou  neste  caso,  da  pintura.  Robert  Morris,  nos  seus  escritos, 

manifesta a importância de Jackson Pollock neste novo entendimento da matéria: 

 

“Anteriormente  a  Pollock,  a  prática  artística  orientada  para  superfícies 

bidimensionais  era  um  ato  bastante  limitado  no  que  respeita  ao  corpo.  (…)  

Associado  a  isto  foi  a  sua  investigação  direta  das  propriedades  dos materiais 

em termos de como a tinta se comporta sob as condições da gravidade. Vendo 

o  trabalho  como  um  “comportamento  humano”,  várias  coordenadas  são 

envolvidas: a natureza dos materiais, as limitações da gravidade, a mobilidade 

limitada do corpo interagindo com o corpo.” (1993: 77) 

 

Também  outros  artistas  como  Richard  Serra  são  referências  essenciais  na 

incorporação destes valores de  transitoriedade e de processo da obra de arte,  como 

mostra  a  sua  lista  de  verbos  de  1967  e  1968  (fig.  19).  Cada  verbo  se  refere  a  um 

processo de manipulação de um material  físico,  sem no entanto, ele estar presente: 

“to roll, to crease, to fold, to store, to bend...”. Rosalind Krauss (cit. por Adamson, 2007: 

62) sublinha que estes verbos “descrevem trasitividade pura. Porque cada um é uma 

ação para ser performada contra a imaginada resistência de um objeto, e no entanto 

cada verbo infinitivo reverte sobre si mesmo sem nomear o seu fim.” Serra enfatiza o 

lado  processual  do material  num  sentido  de  transitoriedade  do mesmo,  apontando 

simultaneamente  para  a  evidência  de  que  a  ação  artística  existe  na  relação  com  o 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material não havendo, no entanto, nenhum propósito construtivo ou resultado  final. 

Também nas esculturas “Props” de 1969 (fig. 20 e 21), cujas formas resultam do jogo 

de forças e de equilíbrio entre placas de alumínio, o  lado processual é sublinhado na 

formulação de que a existência da escultura depende da ação dos materiais. Ao invés 

de  entender  o  cubo  como uma  ideia  pré‐concebida,  pré‐determinada ou  conclusiva, 

Serra entende‐o como uma existência que se constrói no e com o tempo e dependente 

da  realidade  que  lhe  é  externa,  neste  caso  da  força  exercida  pelas  placas  de  ferro. 

Krauss37 estabelece uma relação de semelhança entre “Props” e a condição humana, 

na medida em que ambos resultam de um conjunto de situações e circunstâncias que 

determinam e moldam a existência no mundo. Talvez seja esta uma das problemáticas 

que conduz e caracteriza a arte dos anos 60: o sistema de organização das obras não 

vem do  interior delas, mas sim do seu exterior, o que Krauss designa como “cultural 

space” (op. cit.: 270). 

Os  trabalhos “Catching Lead”  (1969),  “Hands Scraping”  (1968) e “Hands Tied” 

(1968)  seguem as mesmas preocupações discursivas mas em formato vídeo  (fig. 22). 

Ao  contrário  dos  restantes  projetos  citados,  nestes  a  mão  surge  como  elemento 

manipulador  dos  materiais,  evocando  assim  a  ação  do  corpo  para  a  cena.  O 

comportamento da mão entra em conflito com o comportamento dos materiais numa 

contínua tensão de  forças. Quem vencerá?: Será que a mão consegue vencer o peso 

gravítico dos pedaços de chumbo?; Será que a mão consegue recolher toda a massa de 

areia até ao seu último grau?; Será que a mão consegue libertar‐se das cordas que a 

aprisionam?  Os  limites  do  material  e  do  artista  são  assim  postos  em  evidência, 

sublinhando a conquista da autonomia da matéria face à sua utilização de suporte. 

Outro  exemplo  é  o  trabalho  “Splashing”  de  1968  (fig.  23),  apresentado  e 

concebido  in  loco  na  exposição  “Anti‐Illusion:  Procedures/Materials”  na  Whitney 

Museum de Nova  Iorque  resultante da  relação entre a ação, o  lugar e o material. O 

trabalho  consiste  na  disposição  de  12  tiras  de  chumbo  fundidas  resultantes  da 

interseção  entre  o  plano  horizontal  do  chão  e  o  plano  vertical  da  parede, 

estabelecendo assim uma relação com o espaço através da utilização de um método 

                                                        
37 Rosalind Krauss, Passages in Modern Sculpture (Londres, MIT, 1981). 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tradicional  da  escultura.  O  contexto  adquire  aqui  um  papel  central  para  a 

compreensão da obra. 

Os  trabalhos  de  Eva  Hesse  também  revelam  uma  relação  complexa  entre  os 

materiais,  os  processos  e  a  forma.  Motivada,  segundo  alguns  críticos,  pela  sua 

condição de género, a artista utiliza materiais como o latéx, borracha ou fibra de vidro 

remetendo para imagens do corpo como a pele, a carne ou o cabelo, ao mesmo tempo 

que encontra a sua forma de expressão em materiais desperdiçados e abandonados, 

como sejam os fios deixados numa antiga fábrica têxtil na Alemanha. Na obra “Right 

After” de 1969 (fig. 24), os fios de fibra de vidro, que se assemelham a um entrelaçado 

de cabelos, ditam a sua posição no espaço de acordo com a força de gravidade. Poderá 

assim  estabelecer‐se  um  paralelismo  com  os  drip  paintings  de  Pollock,  já  que  em 

ambos o material  se  comporta‐se arbitrariamente. O  lado processual no  trabalho de 

Hesse está mais associado à degradação progressiva dos materiais e à efemeridade da 

obra, do que à exploração dos procedimentos de construção da mesma. 

O  entendimento  do  material  na  Process  Art  é  bem  mais  complexo  do  que 

aparenta. Se por um lado há a recusa clara do objeto físico, os trabalhos destes artistas 

falam exatamente através da  linguagem do material, da materialidade da obra. E é a 

partir dessa fisicalidade que leva a autora Glenn Adamson a estabelecer uma relação 

entre  a  linguagem  processual  e  as  estratégias  do  craft,  afirmando  que  “Todas  estas 

esculturas são propostas sobre as questões referentes ao artesanato” (2007: 65). 

Esta  afirmação  pode  ser  questionada,  na  medida  em  que  parte  de  um 

pressuposto  errado  no  entendimento  destas  manifestações  como  esculturas. 

Naturalmente  que,  de  um  ponto  de  vista  da  escultura,  poderá  dizer‐se  que  são 

propostas  que  incorporam  problemáticas  do  artesanato  como  o  conhecimento  e  a 

valorização das propriedades do material, mas julgo que esta perspetiva não justifica a 

relação  estabelecida.  E  porque  não  se  trata  de  esculturas mas  sim de  operações  ou 

exercícios  artísticos  de  abordagem  conceptual,  não  me  parece  legítimo  entender  o 

material  como  um  elemento  isolado.  A  materialidade  aqui  é  tomada  como  uma 

dimensão que recorre à sua fisicalidade dentro de um discurso conceptual das ideias. 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I.2.3. O lugar na arte 

 

Também o lugar ou o contexto é um aspeto de descontinuidade relativamente 

ao período anterior e do qual se serve a desmaterialização da obra de arte. 

À medida que a arte se rege pelos princípios da transitoriedade e da antiforma, 

deixa de representar o espaço para nele se implicar, em rumo ao “campo expandido”38. 

Esta expressão de Rosalind Krauss, num ensaio publicado em 1979 na revista October 8, 

refere‐se  à  nova  definição  da  escultura  que  procura  expandir‐se  quer  ao  nível  físico 

para  fora  do  circuito  limitado  e  fechado  das  instituições  numa  relação  com  o meio 

circundante e com a paisagem, quer ao nível  ideológico e cultural. Krauss define esta 

passagem para a escultura moderna como uma transformação de um veículo estático 

e idealizado para um veículo temporal e material: 

 

“A  escultura  contemporânea  é  obcecada  com  esta  ideia  de  passagem.  (…)  E 

com  estas  images  de  passagem,  a  transformação  da  escultura  iniciada  com 

Rodin  –  de  um medium  estático  e  idealizado  para  um medium  temporal  e 

material – é plenamente alcançada.” (1981: 282‐283) 

 

Embora tendo sido Rodin o percurso deste novo entendimento, é nos anos 60 

que a  relação da obra com o exterior  se afirma completamente,  salvaguardando, no 

entanto,  todo  o  caminho  prévio  de  preparação  designadamente  os  anos  50 

caracterizado pela progressiva espacialização da pintura nos trabalhos de Jasper Johns 

ou  Robert  Rauschenberg.  O  artista  Robert  Morris  teve  um  papel  importante  na 

incorporação  desta  condição,  como  exemplificam  os  “Untitled  Mirrored  Cubes”  de 

1965  (fig.  25)  cujos  cubos  espelhados  requisitam  o  espaço  envolvente  num 

prolongamento do espaço da obra para  fora, ao mesmo tempo que se esta  se deixa 

                                                        
38 Embora  a  expressão  “campo  expandido”  inclua  diversas  estratégias  de  ação  como  os  happenings 
(acontecimentos), a performance e a instalação, importa aqui realçar o caráter expansivo e temporal do 
objeto artístico que lhe permite ultrapassar os seus limites físicos. 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contaminar  pelo  exterior.  Esta  solução  formal  de Morris  advém  do  seu  princípio  de 

antiforma já que o espelhamento do exterior resulta na anulação da ideia de estrutura 

e de densidade tornando a obra aberta, vulnerável e amolecida. O material espelhado 

contém nele próprio essa dupla capacidade de  imaterialidade de nada nele conter, e 

ao mesmo tempo de reclamar a matéria e o mundo como se o espelho completasse a 

realidade, como se ele completasse a outra parte da imagem que falta para completar 

o  mundo.  Também  em  “Steam Work”  de  1961  (fig.  26)  a  obra  relaciona‐se  com  o 

espaço através de uma estratégia antiforma  também com um material  por natureza 

sem corpo, o  vapor de água. A  capacidade expansiva deste material  faz  com que  se 

dilua no espaço, numa completa  fusão com ele. A convocação do espaço envolvente 

para dentro da obra faz com que esta não dependa unicamente da sua estrutura e da 

sua  forma,  reforçando assim a  ideia de  incompletude e de não‐finitude da obra. Ou 

seja, esbatendo‐se a fronteira entre obra e contexto, reconfigura‐se, assim, a noção de 

lugar na arte. 

Estas  e  outras  intervenções  passaram  a  adquirir  mais  força  e  expressão, 

passando a ser denominadas de  land art no  final da década de 60  (arte da  terra, ou 

arte na paisagem), como rejeição do objeto de arte único e permanente, substituído 

por uma ação ou por uma instalação efémera que perdura no tempo através do registo 

documental  fotográfico  ou  fílmico.  Este  “regresso  à  natureza”  parte  de  uma  crítica 

política à sociedade capitalista e  industrial, bem como da necessidade de ultrapassar 

as limitações do espaço tradicional das galerias, numa recusa da lógica mercantilista da 

produção artística da época. Simultaneamente, existe um certo sentido genealógico na 

prática destes artistas, ou seja, uma tentativa de aproximação ao estado puro da arte, 

à sua origem, à celebração da forma natural e ao recurso de matérias no seu estado 

bruto.  O  artista  Robert  Smithson  procura  esse  encontro  “(...)  confrontando  as 

matérias‐primas  com  os  setores  particulares  antes  de  serem  refinados  em  aço,  em 

pintura  ou  em  outra  coisa  qualquer.  O  meu  interesse  pelo  lugar  foi  realmente  um 

retorno às origens do material, uma espécie de desmaterialização da matéria refinada. 

Como se você pegasse num tubo de tinta e o seguisse de volta para as suas fontes de 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origem” (cit. por Lippard, 1973: 87)39. Esse retorno à matéria  traduz‐se não somente 

na escolha dos materiais como também na adoção de procedimentos a eles associados, 

designadamente  o  empilhamento,  o  deslocamento,  ou  a  remoção,  muito  à 

semelhança  das  propostas  artísticas  apresentadas  no  subcapítulo  anterior.  São 

procedimentos isentos de artificialismos voltados “(...) para as propriedades físicas das 

coisas:  densidade,  volume,  massa  e  espaço”  (Brissac,  2010:  62)  e  para  o  que  elas 

potenciam. 

Daí  que  muitas  das  estratégias  artísticas  enfatizem  a  efemeridade  e  o 

processual  através  de  ações  de  entropia  (desorganização  do  espaço  e  do 

deslocamento e reposicionamento dos elementos que o compõem) associada à  ideia 

de pulsação (formas com energia e movimento próprio). O interesse no fenómeno da 

entropia foi fortemente desenvolvido por Robert Smithson no seu ensaio “Entropy of 

the New Monuments”40  de 1966 e refletiu‐se em toda a sua obra. O artista partiu da 

noção clássica de entropia, entendida como perda de energia, para evoluir no sentido 

da  exploração  de  processos  geomorfológicos  (erosão,  glaciares  ou  movimentos 

tectónicos) que  impedem a acomodação ordenada e estável da matéria:  “A entropia 

contradiz a noção usual de uma visão mecanicista do mundo. É uma condição que é 

irreversível,  se  move  no  sentido  de  um  gradual  equilíbrio”  (Smithson,  1996:  301). 

Smithson  observou  situações  em  que  a  existência  de  intensos  fluxos  de  energia  e 

matéria  num  sistema  origina  formas  complexas  de  estabilidade  resultantes  do 

comportamento dinâmico, desequilibrado e instável do sistema. Por outras palavras, o 

que demanda uma nova descrição da natureza é a de que a ordem é gerada a partir de 

condições de desequilíbrio, evidenciando o lado “(...) tumultuoso, caótico, desprovido 

de lógica, em contínuo colapso estrutural, indeferenciado” (Brissac, 2010: 62). 

A  obra  “Spiral  Jetty”  (1970)  procura  entender  os  processos  de  formação  da 

estrutura cristalina da matéria sob a ação transformadora da natureza (o calor, o vento, 

a  chuva,...),  ou  seja,  sob  os  processos  de  entropia  por  ela  desencadeados.  A  série 

                                                        
39 Fragmentos  de  uma  entrevista  efetuada  a  Robert  Smithson  por  P.A.  Norvree,  em  abril  de  1969, 
editada pela L.R.L. e pela R.S. 
40 Robert Smithson, “Entropy of the New Monuments”,  in J. Flan (org.), Robert Smithson, The Collected 
Writings (Berkeley, University of California Press, 1996). 
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“Asfhalt Rundown”, “Pour Concrete”  (fig. 27) e “Glue Pour” de 1969 representa uma 

aceleração do processo natural de sedimentação e sobreposição geológica da matéria 

através  do  lançamento  de  certas  quantidades  de  material  industrial  em  terrenos 

declinados,  tendo  como  objetivo  revelar  o  poder  transformador,  indeterminado, 

libertador  e  contingente  da  terra,  à  semelhança  de  acontecimentos  como  os 

terramotos ou as erupções vulcânicas. Neste  sentido,  “o processo é entrópico  (…), o 

material derramado espalha‐se à medida que desce e perde energia nesse movimento. 

Segue  a  encosta,  escorrendo  para  baixo  e  se  dissipando.  A  dissipação  redunda  em 

rápida  solidificação.  É  um  processo  termodinâmico  no  sentido  de  que  é  material 

quente que é gradualmente esfriado” (Brissac, 2010: 228). 

O  interesse  pelo  fenómeno  da  entropia  leva  o  artista  a  se  relacionar 

criticamente  com  o  pensamento  idealista  da  arquitetura  cujo  objetivo  passa  por 

controlar e aliviar a pressão e a rebeldia da natureza, isto é, por apaziguar o seu valor 

entrópico,  em prol  de  uma  sociedade  harmoniosa  e  do  bem estar  do  sujeito. Neste 

sentido,  o  artista  sublinha  a  importância  das  situações  entrópicas  de  desordem  da 

ruína,  do  colapso,  das  construções  abandonadas,  das  paisagens  industriais  como 

objetos  estéticos  cuja  perceção  é  alterada  e  redefinida  em  cada  visita.  Segundo  o 

artista,  são  ruínas em  reverso no  sentido em que a  ruína antecede a  construção,  ao 

invés  de  a  ruína  preceder  a  edificação.  Consequentemente,  considera  um  nova 

tipologia  da  arte monumental  que,  em  oposição  aos monumentos  tradicionalmente 

concebidos para marcar o tempo, funcionaria contra o tempo: 

 

“Ao invés de nos fazerem recordar o passado como os monumentos antigos, os 

novos monumentos parecem  fazer‐nos esquecer o  futuro. Ao  invés de  serem 

feitos de materiais naturais, como o mármore, o granito, ou outros géneros de 

rochas, os novos monumentos são feitos de materiais artificiais, plástico, cromo 

e luz elétrica. Eles não são construídos para as eras, mas antes contra as eras. 

São envolvidos numa redução sistemática do tempo até às frações de segundos, 

ao  invés  de  representar  os  longos  espaços  dos  séculos.  Passado  e  futuro  são 

colocados num presente objetivo.” (1996: 11) 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Tal conceção rompe com a  lógica de monumento tradicional entendido como 

uma representação comemorativa e simbólica geralmente mediado pelo seu pedestal. 

Segundo Krauss, o monumento estaria ligado à noção de história estruturada em que o 

presente projetava o futuro ao reencontrar as suas bases no passado. Em busca pela 

eternidade, ele operaria no campo da memória da história e da cultura, ao contrário 

do monumento entrópico de Smithson que procura diversas temporalidades biológicas, 

na  recusa  de  uma  conceção  do  tempo  clássico.  As  suas  viagens,  deslocamentos  e 

viagens  acumulam  tempo  em  forma  de  memória,  não  se  restringindo  apenas  ao 

presente, mas  também  remontando  a  um  passado  e  a  futuros  possíveis.  Tratam‐se, 

portanto,  de  ações  suspensas  no  tempo,  não  pertencem  a  tempo  nenhum  e  não 

procuram cristalizar a sua existência. 

Este  posicionamento  pressupõe  o  advento  de  uma  nova  realidade  espácio‐

temporal  na  prática  artística.  Por  outras  palavras,  a  obra  é  afetada  e  transita  pelo 

tempo  sem  necessariamente  pertencer  ao  passado,  futuro  ou  presente, 

caracterizando‐se  assim  por  uma  produção  contingente  e mutante.    Desta maneira, 

Smithson  e  outros  artistas  da  land  art  procuram  refletir  sobre  a  especificidade  da 

aproximação da paisagem não como suporte ou mero cenário para as obras de arte, 

mas  como  potenciador  estético  proveniente  dos  seus  processos  de  transformação, 

designadamente da sua relação com os materiais que a compõem. 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CAPÍTULO II: Para um entendimento da dimensão matérica 

na obra de Nuno Ramos 

 

Neste  capítulo  serão  abordadas  as  estratégias  formais  no  trabalho  do  artista 

brasileiro  Nuno  Ramos,  considerando,  para  isso,  alguns  dos  contributos  teóricos 

abordados  no  capítulo  anterior  no  que  diz  respeito  à  exploração  da matéria,  assim 

como entrevistas ao autor publicadas. Foi também realizada uma entrevista ao artista 

em 2011 (v. Anexo B), com o objetivo de aprofundar algumas questões relativamente 

ao uso da matéria no seu trabalho. 

 

II.1. Nuno Ramos: breve apresentação do artista 

 

Nuno Ramos nasceu em 1960 em São Paulo onde vive e trabalha atualmente. 

Formado em filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolveu o seu trabalho na 

área  das  artes  visuais,  na  escrita  e  na  composição  sonora.  O  seu  trabalho  plástico 

iniciou‐se em 1984 com a pintura no grupo de artistas do atelier Casa 7 em São Paulo e, 

desde então,  tem  realizado  inúmeras exposições  individuais e  intervenções artísticas 

em várias instituições brasileiras (Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, Instituto 

Tomie Ohtake em São Paulo, Pinacoteca de São Paulo, Museu de Arte de Pampulha de 

Belo Horizonte, entre outros), e participado em Bienais de Arte como as de São Paulo 

ou de Veneza. 

Desde  o  início  do  seu  percurso  que  Nuno  Ramos  revela  um  interesse muito 

forte com a matéria. Mesmo nas pinturas de 1987 esse sentido da materialidade é já 

evocado pela  introdução de novos materiais como a vaselina, o pigmento, a parafina 

ou o tecido num caminho para a espacialização da obra de arte, tendo posteriormente 

passado  a  explorar  a  matéria  em  exercícios  escultóricos.  Este  capítulo  servirá  para 

compreender o sentido da matéria em Nuno Ramos, estabelecendo paralelismos com 

as  estratégias  artísticas  do  início  dos  anos  60  de  horizontalidade,  de  baixo 

materialismo, de processo, de entropia e de pulsação associadas a um entendimento 

dos materiais como potenciadores de ideias e de discursos. 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II.2. Materiais como significante e significado 

 

“Eu  gosto  de  materiais.  Eu  quando  acho  um  material  eu  sinto  que  o  meu 

trabalho anda. (...) O material ou matéria é o núcleo verdadeiro daquilo que eu 

faço. (…) O que eu quero é acionar a peça pela intensidade da matéria.”41 

 

O trabalho de Nuno Ramos manifesta um discurso singular sobre o material. O 

seu trabalho opera uma deslocação daquilo que são os materiais comuns da escultura 

tradicional (mármore, pedra,...) e do quotidiano (sal, vaselina, cal, água, areia, feltro,...) 

e,  nessa  descontextualização,  abre  espaço  a  narrativas  ficcionadas  que  partem  das 

possibilidades  formais  que  estes  materiais  sugerem.  São  materiais  que, 

simultaneamente,  são  referentes  a  eles  próprios  e  ultrapassam  e  excedem  a  sua 

dimensão  formal  e  construtiva.  Poderá  assim  dizer‐se  que  o  material  adquire  uma 

dupla  função  de  significante  e  significado  e  que  a  obra  nasce  nessa 

autorreferencialidade.  Trata‐se  de  uma  abordagem  da  estética  da  identidade  dos 

materiais cujas operações e procedimentos são do âmbito do material, na medida em 

que nada exterior à obra é evocado e a obra trabalha para e sobre si mesma. O artista 

justifica essa não transformação ou manipulação dos materiais como uma tentativa de 

aproximação à verdade, ou seja, “como se os materiais contivessem uma verdade que 

não me deixasse mentir, eu acho que a verdade para mim é mais plástica do que as 

palavras.”42  

Não existe, portanto, uma relação de precedência ou de hierarquização em que 

o objeto surge a partir do material. Trata‐se, antes, de uma relação de parceria na qual 

os objetos surgem matericamente, e os materiais se objectificam.   

Este  entendimento  do  material  encontra  no  trabalho  dos  pós‐minimalistas 

alguns  pontos  de  contacto,  designadamente  com  o  valor  de  antiforma  de  Robert 

Morris,  ou  seja,  com a  anulação da  forma  como  limite,  contorno ou margem, numa 

                                                        
41 Entrevista “Casa Fiat ‐ Arte em Dez tempos – Artista Híbrido – Nuno Ramos” por Sérgio Rodrigo Reis, 
http:www.youtube.com/watch?v=PDSO6QINEMQ 
42 Entrevista realizada a Nuno Ramos em 24.10.2011 (Anexo B). 
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valorização da expressão natural dos materiais que compõem a obra: “(...) a presente 

mudança é enquadrada dialecticamente: não construir... mas fazer o quê? Deixar cair, 

pendurar,  inclinar  –  em  suma,  agir”  (1993:  91).    A  obra  torna‐se  aberta,  exposta  e 

vulnerável estando apenas sujeita às condicionantes gravíticas do espaço. É, também, 

uma “aranha” ou um “escarro” de Bataille, uma obra que se manifesta pelo seu “baixo 

materialismo”, pela sua condição rasteira e horizontal condicionada pela utilização de 

alguns materiais pobres e artisticamente não‐dignos como a resina, o sabão, a vaselina 

ou o cal. Neste sentido, a matéria em Nuno Ramos adquire uma presença primordial, 

de  tal modo que a define  como uma materialidade predominantemente  táctil  e não 

visual:  “Muitas  vezes  não  é  exatamente  visualidade.  Acho  que mesmo  nos  quadros 

essa visualidade é muito táctil (…)”.43 

É  com  base  na  valorização  das  qualidades  dos  materiais  e  do  que  estes 

potenciam plasticamente, que o artista na entrevista refere‐se à sua matéria como não 

decorrente de uma  lógica  simbólica e  cultural ou como “parte de uma alegoria”. No 

entanto, admite também que os seus materiais não são neutros: 

 

 “Por  exemplo,  nas  minhas  quatro  peças  com  sabão:  é  claro  que  o  sabão, 

independente  de  qualquer  valor  alegórico,  ele  mesmo  tem  uma  coisa muito 

interessante.  O material  que  vem  da  banha  animal    ‐  a  cidade  de  São  Paulo 

tinha a lenda que se matava cachorro para fazer sabão ‐ e, ao mesmo tempo, é 

associado  a  uma  coisa  limpa,  pura,  como  num  anúncio  de  televisão  em  que 

aparece numa perna de uma atriz. Me  interessa essa passagem de uma coisa 

absolutamente  suja  para  uma  coisa  absolutamente  limpa.  É  claro  que  os 

materiais têm conteúdos próprios (…). Agora, não acho que é simbólico, eu não 

trabalho a areia como símbolo, como uma parte de uma alegoria ao modo de 

Beuys44, ao modo de alguns artistas da arte povera, ou mesmo de artistas mais 

recentes  como  o  Mathew  Barney,  artistas  que  mexem  com  essa  alegoria 

imaginosa  e  que  transmitem  isso  ao material.  (…) Há  uma  ambiguidade  de  o 
                                                        
43 Juliana Monachinesi, “Nuno Ramos testa os limites da matéria e da obra de arte”, Folha de São Paulo, 
18/01/2000,  
44 Referência ao artista Joseph Beuys. 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material  conter  um  conteúdo  próprio  mas  que  eu  não  quero  que  vire  um 

símbolo, que vire uma alegoria”45 

 

Inevitavelmente, os materiais utilizados pelo artista vão além da sua existência 

e perceção visual e evocam narrativas e discursos culturais, passando assim a adquirir 

uma força também poética e não puramente formal.   

 

No conjunto de trabalhos intitulados “Cal” de 1987, Ramos apresenta uma série 

de exercícios resultantes da relação conflituosa e antagónica entre materiais rígidos e 

estruturantes  (madeira  e  lona)  e moles  e  amorfos  (cal).  Em coabitação,  os materiais 

afirmam‐se pelas suas propriedades intrínsecas sob relações de força, resistência e até 

de submissão: o monte de cal que é deformado por força do peso de um retângulo de 

lona crua, deixando impressa a sua marca no cal (fig. 28), ou um pedaço de tecido que 

embrulha uma quantidade de cal (fig. 29). 

Inerentes  a  essas  operações  são  também  testados  alguns  princípios  da 

escultura  tradicional,  designadamente  o  sentido  de  verticalidade,  de  volume  e  de 

forma,  num  sentido  subversivo  dos  mesmos  já  que  a  natureza  dos  materiais  aqui 

utilizados  não  se  presta  a  essas  qualidades.  Veja‐se  em  “Coluna  1”  (fig.  30),  a 

sustentabilidade  do  cal  é  garantida  pela  estrutura  vertical  de  sarrafos  de  madeira, 

numa dualidade de resistências matéricas; ou em “Vela” (fig. 31), cuja verticalidade do 

sarrafo  depende  do  contrapeso  do  tecido  que  por  sua  vez  é  conseguida  pela 

capacidade gravítica do cal. 

Ainda  no  mesmo  projeto,  no  trabalho  “Um  Ano”  (fig.  32),  o  artista  dispõe 

horizontalmente  no  chão  365  pedaços  de  algodão  crú  misturados  com  cal, 

assemelhando‐se  ao  trabalho  “Thread  Waste”  (fig.  33)  de  Robert  Morris.  Ambos 

procuram enfatizar  a  antiforma ou o  informe do objeto  através do uso de materiais 

amolecidos e da revelação do comportamento arbitrário e indeterminado dos mesmos. 

Citando Morris (1993: 46), “O foco na matéria e na gravidade como meios resulta em 

                                                        
45 Entrevista realizada a Nuno Ramos em 24.10.2011 (Anexo B). 



 

49 

formas que não foram antecipadamente projetadas. (…) Empilhar de forma aleatória, 

amontoar de forma solta, pendurar, dão uma forma passageira ao material. O acaso é 

aceite  e  a  indeterminação  está  implícita,  pois  a  substituição  resultará  noutra 

configuração.”  

Não existe, portanto, uma relação de precedência ou de hierarquização em que 

o objeto surge a partir do material. O material não é utilizado como meio mas como 

fim em si mesmo, é ele que dita a obra quase num processo de autonomia da mão do 

artista.  O  autor  torna‐se  quase  anónimo  e  invisível  como  se  a  obra  surgisse 

autonomamente com uma vida própria, como se o artista deixasse a obra  inacabada 

num estágio primeiro da peça. Também a declaração de Richard Serra ilustra bem este 

pensamento: 

 

“(...)  uma  das  coisas  que  se  aprende  sobre matéria,  sobre  qualquer material 

que seja usado, é que a própria matéria impõe a sua forma na forma. Assim, se  

usarmos a madeira, ela vai impôr a sua forma na forma.”46 

 

Dito de outra maneira, a natureza do material determina a forma da obra, um 

pouco  à  semelhança  do  que  a  cultura  popular  procura  dizer  com  a  expressão  “o 

material tem sempre razão”. 

A obra “Pancadão” (fig. 34) de 1993 também se constrói em busca da revelação 

do próprio material. Numa procura pelo informe, o material revela‐se em estado bruto 

sem  qualquer  manipulação  manual  ou  industrial,  deixando  transparecer  as 

capacidades  de expansão, de resistência e de aglutinação do bronze. Poderá fazer‐se 

um paralelismo com a obra “Ceramica Spaziale”  (1949) de Lucio Fontana  (fig. 35) na 

medida  em que  ambas  transgridem o  espaço da  forma para o qual  supostamente o 

material  concorre,  numa  tentativa  de  espacializar  a  obra  e  de  a  relacionar  com  o 

exterior. 

                                                        
46 Entrevista a Richard Serra, “Artist Talk with Richard Serra (5/8)”, disponível em: 
www.youtube.com/watch?v=3m5JOTxnm4 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II.3. A ação performática dos materiais: caráter processual 

 

“Sem dúvida há em boa parte dos trabalhos de Nuno Ramos um esforço para 

reunir coisas e materiais cuja convivência se mostra estranha e áspera. (…) São 

precários demais para vestir a fantasia da forma.”47 

 

Como sugerem as palavras de Rodrigo Naves, os materiais no trabalho de Nuno 

Ramos  não  são  estáticos.  Estes  agem  no  tempo  e  no  espaço  num  processo  de 

mudança e de transição num desafio às suas qualidades físicas sem ambicionar chegar 

a uma forma. Os seus materiais são conflituosos, ambíguos e discordantes, afirmando‐

se  num  constante  processo  de  adaptação  e  de  transformação  que  progridem  por 

dificuldade,  oposição  e  incompatibilidade.  É  nesse  “despertar  do  demónio  da 

matéria”48 que é  incorporado o  conceito de  automação,  ou  seja,  da  autonomia e da 

autossubsistência dos materiais que ditam o próprio funcionamento e eficácia da obra.   

Essas  ações  desenvolvem‐se  entropicamente  numa  degradação  de  energia 

muito semelhante aos fenómenos da natureza num processo de movimento contínuo 

resultando num estado imprevisível e  irreversível dos materiais. Este posicionamento 

pressupõe o advento de uma nova realidade espácio‐temporal onde a obra é afetada e 

transita  pelo  tempo  sem  necessariamente  cristalizar  no  passado,  ou  ambicionar 

pertencer  ao  presente  ou  ao  futuro.  O  crítico  brasileiro  Rodrigo  Naves  refere‐se  ao 

tempo de Nuno Ramos como uma dimensão não contínua e não sucessiva, declaração 

essa com a qual discordo: 

 

“O  tempo  desses  trabalhos  não  é  o  tempo  de  sucessão,  que  permite  que  as 

coisas se acumulem. Ele é antes um tempo poroso, que opera no interior de um 

                                                        
47 Rodrigo Naves, “Uma Espécie de Origem”, in Nuno Ramos (Rio de Janeiro e São Paulo, Centro de Arte 
Moderna de São Paulo e Centro de Arte Hélio Oiticica, 2000), p. 20. 
48 Entrevista realizada a Nuno Ramos em 24.10.2011 (Anexo B). 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presente  extensivo,  a  criar  reiteradamente  a  sua  própria  suspensão,  anulado 

um após o outro todos os movimentos sucessivos.” (2000: 24) 

 

Contrariamente  à  posição  do  crítico,  os  trabalhos  do  artista  acumulam,  um 

pouco à semelhança da conceção de Robert Morris, um tempo em forma de memória 

que  se  constrói  por  acumulação  de  tempos  sucessivos,  por  um  amontoamento  de 

movimentos e de ações encadeadas. Tratam‐se de trabalhos suspensos no tempo, sem 

pertencerem a um tempo específico que se constroem transitoriamente. 

Neste sentido, a materialidade revela‐se descontrolada. Citando o artista: “Mas 

acho que o que eu quero é o momento em que a matéria está quase solta. Aí fica bom, 

talvez seja por isso que impressione muitas vezes, é esse momento em que a matéria 

está um pouco descontrolada” (Monachinesi, 2000, entrevista). 

É nesse momento que a matéria ameaça a forma: “Isso é uma noção que nosso 

tempo parece ter perdido: a do poder da forma.”49 A forma não se cristaliza, mantem‐

se  disforme,  indefinida  e  interrompida  como  se  ainda  estivesse  em  estado  de 

formação à espera de algo que está por  vir.  Por outras palavras, há uma espécie de 

retorno à natureza e à ordem natural das coisas, numa busca por assim dizer da prima 

materia  do  início  do  mundo.  Os  seus  materiais  simbolizam  a  existência  e  a 

imortalidade não somente porque eles próprios são os primeiros e os últimos seres do 

mundo,  mas  também  porque  os  seus  modos  de  ação  contínua  e  transitória 

metaforizam o ciclo do mundo e da existência.  

Por outro lado, poderá dizer‐se que essa indefinição ou desagregação exprime 

uma  fatalidade,  uma morte.  O  próprio  artista  ao  revelar  esse  lado  trágico  das  suas 

obras, comenta que o seu tema é o do fracasso e do luto, sem deixar de, no entanto, 

ressalvar a  lado positivo dessas operações: “um elogio à sobrevivência em condições 

absurdas”,  comparando‐a  com a expedição do  capitão Shackleton o qual dá nome a 

duas séries suas de 1999 e 2000. 

                                                        
49 Entrevista a Nuno Ramos por Marcus Augusto Gonçalves, Folha de São Paulo, 18/02/2007, disponível 
em: http://raulmourao.blogspot.com/2007/11/entrevista‐com‐nuno‐ramos‐na‐folha.html 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O  trabalho “Choro Negro”  (fig. 4) de 2004,  já  referido no  início deste estudo, 

ilustra  esse  sentido  transitório  da  obra  através  do  confronto  entre  os  materiais 

distintos  do  mármore  e  do  breu50.  O  breu,  ao  derreter,  adapta‐se  sobre  a  forma 

estática e angular do mármore fazendo com que, por vezes, o primeiro caia pela sua 

instabilidade  estrutural.  O  trabalho  ganha  um  caráter  processual  pela  ação  dos 

próprios  elementos  em  tensão  esperando  pela  ocorrência  de  uma  ação.  É  nesta 

inevitabilidade, descontrolo e efemeridade que a obra  se  constrói  e  se  afirma numa 

quase recriação da Natureza num estado puro e primeiro da formação do mundo. 

Esta  união  de  impossíveis  resulta  no  que  o  crítico  de  arte  Alberto  Tassinari 

designa de “segunda vida”: 

 

“Ao  lidar  com  diferenças  extremas,  a  arte,  em  Nuno  Ramos,  requer  uma 

espécie  de  força  aglutinante.  É  assim  que  se  unifica  o  que,  sem  a  arte, 

permaneceria  desunido.  (…)  Discrepantes,  e  por  si  mesmas  inertes,  as 

diferenças, ao se unirem, adquirem uma segunda vida. Um pedaço qualquer de 

algo  ganha  um  novo mundo  onde  é  reinventado.  Em  Nuno  Ramos,  a  arte  é 

regeneração.  Se  a  unidade  das  obras  força  uma  comunicação  entre  as 

diferenças, estas, por sua vez, se recriam. Já não são mais o que um dia foram 

em separado.”51 

 

A obra encontra‐se em constante reconfiguração por força do confronto entre 

materiais de naturezas distintas. Este caráter contingente e efémero advém das teorias 

pós‐minimalistas  pela  não  manipulação  dos  materiais,  apresentando‐se  antes  como 

potenciadores  de  ação  de  onde  derivam  comportamentos  como  aglomerar,  cair, 

escorrer, expandir ou fragmentar. 

                                                        
50 Espécie de resina. 
51 Alberto Tassinari, “Encantamento do mundo”, in Nuno Ramos (Rio de Janeiro e São Paulo, Centro de 
Arte Moderna de São Paulo e Centro de Arte Hélio Oiticica, 2000), pp. 14‐15. 

 



 

53 

Os  trabalhos  “Manorá  Branco”,  “Manorá  Preto”  e  “Manorá  Vermelho”, 

respetivamente de 1997, 1999 e 2004 (fig. 36), traduzem este conflito matérico entre o 

rigidez  do  mármore  e  a  inconsistência  e  viscosidade  da  vaselina.  Os  mármores 

continham uma  concavidade na  sua parte  superior  de onde  transbordava  a  vaselina 

quando se colocava uma cunha também de mármore. A ação dá‐se no confronto entre 

os dois elementos de mármore de onde brota um segundo material, a vaselina, dando 

origem a uma “segunda vida”. Trata‐se de um contraste do material consigo próprio o 

qual se revela e expande para além de si tornando visível os seus limites. É neste ato 

de dissimilitude, descontinuidade e de incompletude, que se assiste a uma espécie de 

nascimento ou  génese,  potenciado pelo  surgimento da  vaselina que escorre  sobre  a 

superfície do mármore.     

A evidência do processual repete‐se no projeto “Montes” de 1994 (fig. 37) com 

a montagem de um conjunto de montes de  terra, breu e  sal que parecem simular o 

comportamento  geológico  da  terra.  Tal  como  no  globo  terrestre,  também  dentro 

desses  montes  está  a  ser  produzido  calor  ou  energia  proveniente  de  bilhas  de  gás 

fazendo com que os materiais se metamorfoseiem ou em estado líquido (resina e breu) 

ou  em  estado  gasoso  (sal)  numa  imagem muito  próxima  a  um  vulcão  em  erupção. 

Trata‐se da recriação de um sistema entrópico cujos elementos matéricos passam para 

um estado de total desordem e de descontrolo. Curiosamente o material do sal passa a 

adquirir  um  valor  imaterial  quando  se  encontra  em  estado  gasoso  complexizando 

assim ainda mais a problemática da materialidade na obra de Nuno Ramos. 

 

II.4. O material na relação com o ambiente 

 

A  exploração  da  matéria  no  trabalho  de  Nuno  Ramos  é,  por  vezes, 

potencializada e amplificada pelo diálogo direto com o espaço envolvente.  

O espaço da  galeria propicia  a  impressão de que a natureza não existe,  tudo 

está protegido das  interações naturais do ambiente e da desordem entrópica. Neste 

sentido,  Nuno  Ramos,  à  semelhança  de  alguns  artistas  da  Land  Art  como  Robert 

Smithson, tirou partido das potencialidades expressivas e discursivas dos materiais da 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terra através da evidência do fenómeno da entropia como potenciador de energia e de 

movimento. 

A obra “Fornalha” de 1997 (fig. 38) constitui um exemplo desse lado entrópico 

não porque esteja exposto à ação do espaço envolvente, mas porque a própria obra se 

constrói entropicamente num contínuo processo de metamorfose.  

Localizada na Avenida Paulista, a obra consiste num muro de 300x2000x110cm 

feito  de  solo‐cimento  sendo  contido  dentro  dele  a  300cm  da  sua  boca  um  forno  a 

lenha alimentado durante doze horas por dia. O material da madeira (lenha) é o motor 

da obra,  é  ele  o  combustível  que  alimenta  e  que dá  existência  à  peça durante doze 

horas  diárias,  ultrapassando  assim  a  sua  dimensão meramente  formal  e  construtiva 

passando  a  assumir  um  papel  discursivo.  A  obra  em  si  mesma  simboliza  a 

transformação,  já  que  o  forno  representa  a  metamorfose  pois  é  nele  que  algo 

proveniente da natureza se transforma numa segunda vida. O forno é, por assim dizer, 

o  símbolo  da  origem,  do  fogo,  da  energia  e  da  luz,  num  regresso  à  natureza 

contrastado com a paisagem urbana do local onde a peça se encontra. Por outro lado, 

poderá  dizer‐se  que  se  trata  de  uma  obra  site‐specific  já  que  o  forno  representa 

metaforicamente o centro e o coração económico e cultural da cidade de São Paulo. O 

próprio  desenho  retangular  da  obra  coincide  com  a morfologia  espacial  da  avenida 

num profundo diálogo político com a mesma.  

Por  outro  lado,  a  obra  “Matacão”  de  1996  (fig.  39)  procura  sublinhar  as 

relações entre os materiais e a natureza. Localizada numa paisagem rural em Orlândia 

(interior paulista), Matacão é constituída por um conjunto de doze blocos de granito 

irregulares  na  sua  condição  primária,  que  estão  parcialmente  enterrados  em  covas 

feitas  de  solo‐cimento  (mistura  de  cimento  e  terra)  cujas  direções  das  paredes  são 

congruentes  com  as  arestas  dos  blocos.  Numa  sugestão  da  submissão  da  terra  ao 

impacto  resultante  de  uma  hipotética  queda  de  meteoritos,  o  material  do  granito 

afirma‐se segundo as suas propriedades gravíticas.    

De  um  modo  sucinto,  o  material  como  elemento  transformador  adquire  na 

obra deste artista um papel primordial, no sentido em que é através dele que a obra se 

define e se concretiza, extrapolando assim a sua condição puramente estrutural. Como 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afirma na sua entrevista, “O material ou matéria é o núcleo verdadeiro daquilo que eu 

faço”.  Mas  não  é  a  partir  da  sua  mera  apresentação  que  estes  se  insurgem,  estes 

definem‐se em tempo real num processo de metamorfose e de conflito  interno num 

desafio  às  suas  propriedades  físicas.  Tal  como  o  artista  também  refere  na  mesma 

entrevista, “É essencialmente um material de resistência linguística, em que eu tento 

alguma coisa nele e ele resiste e, nesse embate, a peça vai‐se fazendo”, concorrendo 

para as noções de incompletude e de contigência da obra de arte. Dito de outro modo, 

são obras  com uma  fisicalidade viva e  inquieta  cuja energia magnetiza a  atenção do 

espectador numa relação recíproca de forças e potências invisíveis. 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CONCLUSÃO 

 

A  presente  dissertação  teve  como  objeto  de  análise  a  dimensão matérica  na 

arte, pretendendo‐se compreender as suas estratégias formais e discursivas na prática 

artística, bem como compreender de que modo a desmaterialização alterou o conceito 

e o entendimento da matéria na arte. Neste momento final, apresenta‐se um sumário 

das principais ideias que foram sendo construídas ao longo do texto. 

O  estudo  parte  do  pressuposto  de  que  o  contacto  com  o  mundo  e  com  as 

coisas  se  faz,  em parte,  através da  sua materialidade ou  corporalidade,  sendo desse 

contacto  físico  e  íntimo  com  a  matéria  das  coisas  que  a  comunicação  e  o 

conhecimento emergem, numa mediação entre o sujeito e a realidade. Também a arte 

se serviu desse potencial comunicacional e expressivo da materialidade como aponta 

Henri Focillon, afirmando que a arte sem a matéria “não só não chegaria a existir, mas 

ainda não poderia ser aquilo que desejaria ser (…)”52. A sua afirmação foi mais longe, 

considerando  que  o  sentido  da  visão  do  artista  é  também  táctil:  “(...)  ele  toca,  ele 

sente, ele calcula o peso, ele mede o espaço, ele modela a fluidez do ar para prefigurar 

a forma, ele acaricia a casca de todas as coisas, e é através da linguagem do toque que 

ele compõe a linguagem da visão – um tom morno, um tom frio, um tom pesado, um 

tom oco, uma linha dura, uma linha mole” (Focillon, cit. por Mèredieu, 2011: 649‐650). 

Esta  relação  estreita  entre  a  arte  e  a matéria,  que  se  traduz  no  diálogo  por 

vezes  sufocante  entre  a  forma e o  conteúdo que  caracteriza o pensamento  artístico 

até ao início do século XX, veio a ser problematizada sobretudo a partir dos anos 60, 

com a mudança de paradigmas artísticos como a  transferência do espaço  interior da 

obra para o espaço em comum ou para o cultural space, a crise da representação e a 

recusa do objeto. Este caminho histórico aponta para a progressiva desmaterialização 

da obra de arte, ou seja, para a recusa da corporalidade que dava matéria à obra numa 

abordagem conceptual da mesma.  

                                                        
52 Henri Focillon, A Vida das Formas (Lisboa, Edições 70, 1943), p. 55. 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Contudo,  o que esta  investigação procurou demonstrar  é que essa  inclinação 

desmatérica  da  arte  acabou  por,  paradoxalmente,  ampliar  e  potenciar  o  lugar  e  o 

papel  da  materialidade  na  arte,  agora  já  não  entendida  como  um medium  para  a 

construção  de  formas  idealizadas,  mas  como  elemento  expressivo  e  discursivo.  A 

matéria é deixada a atuar, ou seja, advém matéria‐em‐ação ao invés de ser apenas um 

produto rígido de processos prévios? de manipulação e construção, conferindo desse 

modo à obra um caráter contingente, instável, inconsistente, efémero e incongruente. 

Para  isso,  são  exploradas  algumas  categorias  ou  condições  artísticas  durante  o 

processo criativo, designadamente o processo do fazer – que enfatiza o lado transitório 

e  mutável  da  obra  –,  a  automação  –  que  permite  que  a  obra  se  expresse 

autonomamente  num  retorno  à  natureza  –  e  a  entropia  –  que  sublinha  o  grau  de 

desordem e de  irreversibilidade da matéria, cuja energia e movimento produzidos se 

convertem num processo de pulsação. Formalmente falando, estas categorias primam 

por  um  baixo  materialismo,  ou  seja,  pela  amolecimento  das  formas  num  sentido 

horizontal, reclamando assim um conjunto de materiais dessacralizados como a terra, 

a areia, o tecido, o algodão ou o feltro, entre outros.  

Trata‐se,  portanto,  de uma evolução que problematiza  a  intervenção da mão 

do artista como condição única e possível no processo de criação e no contacto com a 

matéria, tentando, de certo modo, contrariar o que Henri Focillon declara no seu texto 

“O Elogio da Mão” (1980, s/p): 

 

“A arte  faz‐se  com as mãos.  Elas  são o  instrumento da  criação, mas primeiro 

que tudo o orgão do conhecimento. (...) Ele toca, ele apalpa, ele calcula o peso, 

mede o espaço, modela a  fluidez do ar, para aí prefigurar a  forma; acaricia a 

casca  de  todas  as  coisas  e  é  da  linguagem  do  apalpar  que  ele  compõe  a 

linguagem da vista (...)” 

 

O  estudo  de  caso  do  artista  brasileiro  Nuno  Ramos  vem  evidenciar  uma 

materialidade  sem  mãos  através  de  exercícios  escultóricos  cujos  materiais  se 

comportam livremente, sendo eles próprios determinantes para o funcionamento e a 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identidade da obra,  abrindo  assim espaço e  lugar  para  a materialidade num cenário 

contemporâneo  cada  vez  mais  voltado  para  uma  lógica  de  pensamento  virtual  e 

incorporal.  Como  vimos  através  da  análise  de  exemplos  da  sua  obra,  estão  nela 

presentes  manifestações  das  categorias  acima  referidas  como  o  processo,  a 

automação,  a  entropia,  a  pulsação  e  a  horizontalidade  como  estratégias  de 

potencialização da materialidade.  

Fundamentalmente,  o  que  esta  investigação  procura  sublinhar  ou  focar  é  a 

conquista histórica da capacidade expressiva e comunicacional da matéria artística, em 

contraposição  à  estratégia  de  controle  e  de  manipulação  que  caracterizou  e 

acompanhou  grande  parte  da  história  da  arte.  Apesar  de  coexistirem  na  atualidade 

diversos  entendimentos  e  manifestações  da  materialidade  na  arte,  essa  conquista 

histórica  vem  instaurar  a  necessidade  e  a  inevitabilidade  da  discussão  do  papel  da 

matéria  na  produção  artística,  assim  como  complexificar  o  quadro  de  relações 

possíveis entre produção e receção da obra. Como se referiu acima, assiste‐se a uma 

ampliação – e não a uma redução ou neutralização – do lugar da matéria na arte. 

A  matéria  é,  portanto,  uma  condição  essencial  para  a  produção  e  a 

compreensão  da  obra.  A  questão  que  se  coloca  é  a  de  saber  de  que  maneira  ela 

comunica, enquanto elemento de mediação entre o sujeito e a realidade. Ou dito de 

outra  forma,    o  que  pode  a  materialidade  da  obra  de  arte  acarretar  em  termos 

individuais, culturais e históricos? A complexidade desta questão nega a possibilidade 

de obtermos uma resposta única e fechada, o que significa que teremos de continuar a 

refletir sobre esta problemática, adotando um posicionamento crítico sobre a arte e as 

estratégias matéricas por ela adotadas. 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fig. 1 
Williem Claesz Heda 
Natureza Morta com Cálice Dourado, 1653  
Óleo s/ tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 2 
Judith Leyster 
Auto Retrato, 1633 
Óleo s/ tela 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fig. 3 
Antonio Canova 
Teseu vencendo o Centauro, 1805‐1819 
Mármore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 4 
Nuno Ramos 
Choro Negro, 2004 
Mámore e breu (resina) 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fig. 5 
Auguste Rodin 
A Mão de Deus, 1896 
Mármore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 6 
Marcel Duchamp 
Roda de bicicleta, 1913 
Roda de bicicleta sobre banco de madeira 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fig. 7 
Barnett Newman 
Vir Heroicus Sublimis, 1950/51  
Óleo s/ tela 

 
 
 
 
fig. 8 
Jackson Pollock 
One: number 31, 1950 
Óleo e esmalte s/ tela 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fig. 9 
Jackson Pollock painting in his Springs, NY Studio, 1949 
Dripping tecnique 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fig. 10 
Robert Rauschenberg 
Combine Painting, Bed, 1955 
Técnica mista 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fig. 11 
Jasper Johns 
Fool’s House, 1962  
Técnica mista 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fig. 12 
Carl Andre 
Equivalent VIII, 1966  
Tijolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
fig. 13 
Carl Andre 
Tenth Cooper Cardinal, 1973  
Placas de cobre 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fig. 14 
Paul Cézanne 
Life with Plaster Cupid, 1895 
Óleo s/ tela 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fig. 15 
Robert Morris 
Filter Pieces, 1967 
Feltro 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fig. 16 
Claes Oldenburg                                                       
Soft Toilet, 1966                                                                       Soft Baht Tub, 1966 
Plexiglás, madeira, vinil e metal                                            tela, acrílico, espuma, madeira, corda e gesso 

 

 

fig. 17 
Robert Morris 
Continuous Project Altered Daily, 1969 
Técnica mista 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fig. 18 
Robert Morris 
Box With the Sound of Its Own Making, 1961 
Caixa de madeira, coluna e fita com três hora e meia de som gravado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 19 
Richard Serra 
Verb List Compilation: Actions to Relate to Oneself, 1967 e 1968 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fig. 20 
Richard Serra 
One Ton Prop (House of Cards), 1969 
Alumínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 21 
Richard Serra 
Corner Prop , 1969 
Alumínio 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fig. 22 
Richard Serra 
Catching Lead, 1969 
video stills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hands Scraping, 1968  
Video stills 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Hands Tied, 1968 

 

 

fig. 23 
Richard Serra 
Splashing, 1968 
Chumbo 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fig. 24 
Eva Hesse 
Right After, 1969 
Fibra de vidro 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fig.25 
Robert Morris 
Untitled Mirrored Cubes, 1965 
Espelho e madeira 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fig.26 
Robert Morris 
Steam Work, 1961 
Vapor de água 

 

fig.27 
Robert Smithson 
Asfhalt Rundown, 1969 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Glue Pour, 1969 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fig.28 e 29 
Nuno Ramos 
Monte, 1987 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fig. 30 
Nuno Ramos 
Coluna 1, 1987 
Cal e sarrafos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 31 
Nuno Ramos 
Vela, 1987 
Tecido, cal e sarrafos 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fig. 32 
Nuno Ramos 
Um ano, 1987 
Algodão e cal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 33 
Robert Morris 
Thread waste, 1976 
Resíduos de fio 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fig. 34 
Nuno Ramos 
Pancadão, 1993 
Bronze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 35 
Lucio Fontana 
Ceramica Spaziale, 1949 
Bronze 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fig. 36 
Manorá Branco, 1997 
Mármore e vaselina 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fig. 37 
Nuno Ramos 
Montes, 1994 
Terra, sal, breu, fornos de tijolos, maçarico, vidro, parafina 

 

 
fig. 38 
Nuno Ramos 
Fornalha, 1994 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fig. 39 
Nuno Ramos 
Matacão, 1996 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ANEXO B  

 

Excertos da entrevista ao artista Nuno Ramos realizada via skype, 24.10.2010 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Flávia  Vieira:  O material  no  seu  trabalho  tem  uma  dupla  função  no  sentido  em  que 

funciona  como  significante  e  significado.  Como  entende  o  uso  do  material  no  seu 

trabalho? 

Nuno Ramos: A matéria é o meu elemento mais verdadeiro. Quando eu era menino, 

jovem, queria  ser escritor. Até aos 20 anos de  idade anda não  tinha  feito nada  com 

artes plásticas. O que eu acho que essa experiência como artista plástico me deu sem 

que  eu  tivesse  nenhuma  técnica  (até  hoje  não  tenho  nenhum  domínio  técnico,  no 

sentido de alguém que se formou, que fez escola), o que ela me deu foi uma espécie 

de  resistência  em  quase  tudo  o  que  faço,  as minhas montagens  são  bastante  vivas, 

constroem‐se no limite do que o material aguenta. Eu não trabalho com o material no 

sentido simbólico, no sentido que o Beuys trabalha. O Beuys tem quase uma espécie 

de  teogonia  com  os  materiais.  Há  uma  vida  simbólica  dentro  dele  que  extrapola  o 

pensamento,  sempre  fugi  disso  como  o  diabo  da  cruz.  Nunca  quis  atribuir  isso  aos 

materiais. Agora, por outro lado, os materiais não são neutros para mim. Por exemplo, 

nas minhas quatro peças com sabão: é claro que o sabão,  independente de qualquer 

valor alegórico, ele mesmo tem uma coisa muito interessante. O material que vem da 

banha  animal  ‐ a cidade de São Paulo tinha a lenda que se matava cachorro para fazer 

sabão ‐ e, ao mesmo tempo, é associado a uma coisa limpa, pura, como num anúncio 

de televisão em que aparece numa perna de uma atriz). Me interessa essa passagem 

de uma coisa absolutamente suja para uma coisa absolutamente limpa. É claro que os 

materiais  têm  conteúdos  próprios.  A  areia  queimada  de  facto  tem  algo  de  uma 

“alcocinação”, de um material que passou por uma experiência violenta, alguma coisa 

que  dá  àquelas  peças  de  areia  um  aspeto  tumultuoso.  Agora,  não  acho  que  é 

simbólico, eu não trabalho a areia como símbolo, como uma parte de uma alegoria ao 

modo de Beuys, ao modo de alguns artistas da arte povera, ou mesmo de artistas mais 

recentes como o Mathew Barney, artistas que mexem com essa alegoria imaginosa e 

que  transmitem  isso  ao  material.  É  essencialmente  um  material  de  resistência 

linguística, em eu tento alguma coisa nele e ele resiste e, nesse embate, a peça vai‐se 

fazendo. Daí a montagem das minhas peças seja muito difícil e penosa, e seja difícil sair 

do meu país, tenho pouca presença lá fora grande parte pela exaustão de cada obra. 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F. V.: É exatamente nesses exercícios de confronto e de exaustão da própria matéria 

que a obra se constrói, portanto os materiais não são estáticos, estão em permanente 

mutação. 

N. R.: Quase tudo o que eu faço tem uma espécie de ambivalência. O meu elemento é 

muito  mais  a  ambiguidade  do  que  a  afirmação.  Por  exemplo,  eu  acho  que  há  em 

alguns dos meus quadros um sentimento e um aspeto verdadeiramente carnavalesco, 

eu acho que eles querem ser um espetáculo. No entanto, nas areias tem alguma coisa 

mais tumultosa, alguma coisa mais da ordem do solene, do austero. Eu acho que lido 

com ambiguidades, uma das ambiguidades é lidar com a instabilidade dos materiais e 

querendo estabilizá‐los o mais que possa.  Eu tento estabilizá‐los o mais que posso. É 

claro que eles têm comportamentos que me escapam, mas entendo o material como 

algo que possa ter um ciclo inteiramente próprio. Eu não tenho nenhuma atração por 

obras em que não consigo dominar o material, apesar de exigir dele uma resistência 

grande. Então eu acho que essa é mais uma ambiguidade minha: a de querer despertar 

o demónio da matéria, mas ao mesmo tempo controlar esse demónio.  

F. V.: Que é o caso do “Choro Negro” ou da série das três peças “Manorá”... 

N. R.: Eu acho que conforme o meu trabalho for se  instituindo, se eu viver para  isso, 

tendo obras em coleção, vou ter que definir. Eu vendi uma peça em Ribeirão Preto, até 

agora ela está montada, eu acho que ela aguenta muitos anos e quando alguma coisa 

começar a falhar monta de novo. Eu acho que a variação da “Manorá”, se a mancha de 

vaselina  tem um metro a mais ou a menos não é  significativa.  Ter uma vida própria 

sem  que  a  degeneração  acabasse  com  a  própria  obra.  É  uma  ambiguidade  minha 

querer  que  isso  de  algum modo  esteja  enunciado  por  uma  regra.  O Museu  de  Arte 

Moderna que tem aqui que tem aquela peça dos vasos quebrados (“Vaso Ruim”), eu 

acabo de  fazer uma espécie de bula dessa obra  respeitando o  tamanho dos vasos, o 

formato dos vasos, mas também como quebrá‐los. É uma tentativa de lidar com isso, 

com  uma  coisa  que  aparentemente  é  descontrolada.  Há  uma  ambiguidade  de  o 

material conter um conteúdo próprio mas que eu não quero que vire um símbolo, que 

vire uma alegoria. Tem uma vida própria mas eu queria que ela se comportasse de um 

modo  que  eu  tenha  algum  controlo,  à  minha  maneira.  Tem  uma  ambiguidade  no 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sentido  da  memória  que  aquele  material  carrega,  que  procura  usar.  Uma  certa 

ambivalência entre os opostos é o mais verdadeiro em tudo o que eu faço.  

F. V.: Agora referiu uma questão importante que é a memória que está muito presente 

no seu trabalho, porque aparece associada ao tempo. Os trabalhos vão‐se constituindo 

ao longo do tempo, há esse lado transitório da obra.  

N. R.: Várias obras minhas, desde o começo eu tento contornar o material. Como se a 

peça tivesse um motor interno que fizesse ela ganhar uma energia. A presença dos três 

urubus (“Bandeira Branca”), ou a outra peça com os burros (“Vai Vai”) ou o calor são 

tentativas de acionar as peças, como se elas fossem acionadas. Não é uma coisa feita 

na presença do público, é uma ação que eu fiz.  

Então as vozes com texto que eu tenho em alguns trabalhos são formas também que 

eu tenho de botar autocontrolo qualquer mesmo nas peças que quebram uma tensão 

finita. Então o tempo seria mais meu do que dele. Mesmo nas peças que derretem ou 

nas peças que quebram tem uma tensão  finita quando o breu cai. Eu me exponho a 

uma situação de adversidade grande em relação ao material e tento recuperar. (...) 

No fundo, eu sou um escritor que achei nas artes plásticas um sistema que me pareceu 

o forte o bastante para conter uma certa falsidade. Como se os materiais contivessem 

uma verdade que não me deixasse mentir,  eu acho que a verdade para mim é mais 

plástica do que as palavras. A Mira Schendel53 que falava muito comigo quando eu era 

menino me dizia que eu não  tinha medo das  coisas efémeras,  e eu  sempre detestei 

ouvir  isso porque quando os materiais como a vaselina caíam dos meus quadros por 

causa  do  calor  era  sempre  para mim  uma  perda.  Eu  nunca  fui  muito  amigo  dessas 

mudadas,  dessas  coisas  que  às  vezes  acontecem.  Eu  luto  desesperadamente  para 

imobilizar os materiais. Por exemplo, nas exposições de sabão que eu fiz, surgiu uma 

espécie de cristal que aparecia e que eu adorava, então há coisas às quais o material 

reage que eu gosto muito mais que eu tento dominá‐lo, então o tempo que você fala 

eu encaro mais ele como um adversário do que como um aliado. 

F. V.: Estabelece alguma ligação entre a matéria e os lugares onde o Nuno intervém? 

                                                        
53Artista visual suíça radicada no Brasil. 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N. R.: Eu usei no “Matacão” blocos que havia ali, na verdade o Prefeito de Orlândia é 

meu  amigo  e  houve  essa  possibilidade  de  fazer  uma  obra  pública  lá  com  poucos 

recursos.  Eu  usei  blocos  que  havia  lá,  nesse  sentido  há  uma  ligação  grande  entre 

aquelas pedras e aquele chão. (...) 

Só fazendo um parêntesis, eu achei legal fosse falar da congruência entre as pedras e 

as covas porque  isso é um ponto  importante para mim. Esse  trabalho do “Matacão” 

me fez sofrer muito num ponto num trabalho que eu não conhecia do Michael Heizer. 

Eu  não  conhecia  esse  trabalho.  Provavelmente  não  teria  feito  o  trabalho  se 

conhecesse. De todo o modo, como eu o não conhecia, eu acho que a diferença é que, 

no meu caso, há uma espécie de homologia com uma pegada impressa. A gente fazia 

um buraco grande e punha a pedra e, com a madeira, a gente tentava copiar a pedra. 

(...)  Então,  essa  relação  não  é  do  Heizer,  é  minha.  Foi  um  trabalho  em  que  eu me 

empenhei muito.  

Mas,  voltando  à  sua  pergunta,  a  coisa  pública  é  uma  …  O  Brasil  é  um  país  muito 

confuso  então  a  experiência  de  obra  pública  no  sentido  de  realmente  me 

encomendarem uma coisa ou um projeto. Agora estou trabalhando em Mamaus para 

o  Itaú  Cultural,  chegou  um  trabalho  super  interessante.  Tem muito  interesse  numa 

situação  dessas,  eu  faria  com muito  gosto.  Agora,  o  Brasil  não  chegou  nesse  ponto 

hoje. “Matacão” está totalmente perdido no mato, ele foi enterrado, não somente as 

pedras como a própria obra. Então é difícil perceber se usaria materiais locais ou não 

porque  essas  experiências  nunca  chegaram  ao  fim.  No  Brasil  a  arte  é  tudo  menos 

pública, e pública é quase um paradoxo. (...) 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