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“Dizer que são coisas informes é dizer não 
que não têm formas, mas que suas formas 
não encontram em nós nada que permita 
substituí-las por um ato de traçado ou reco-
nhecimento nítido. E, de fato, as formas infor-
mes não deixam outra lembrança senão a 
de uma possibilidade… 
“(VALÉRY, 2012, 79)
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CIÊNCIA, ARTE E FILOSOFIA: 

uma triangulação muito contemporânea

Catarina Pombo Nabais (CFCUL/FCUL)1

Resumo: Partindo do reconhecimento da importância das relações entre ciência e 
arte, é feita uma breve análise da emergência e funções da nova área disciplinar 
“Ciência e Arte” tomando como base dois artigos recentes da revista Nature sobre 
esse tema. É apresentado o projecto de enriquecimento da relação dual entre ciência 
e arte pela triangulação com a filosofia. Num segundo momento, são apresentados os 
seis exemplos seleccionados para este volume da revista e apontadas as principais 
questões que, a partir deles, se colocam.

Palavras-chave: Ciencia; Arte; Filosofia.

Abstract: Starting on the recognition of the importance of the relationship between 
science and art, a brief analysis of the emergence and functions of the new disciplinary 
area “Science and Art” is made, based on two recent articles on this topic published by 
the journal Nature. The project of enriching the dual relationship between science and 
art through the triangulation with philosophy is presented. In a second moment, the 
six examples selected for this volume are presented and the main questions that arise 
from them are pointed out.

Keywords: Science; Art; Philosophy.

1  Doutora em Filosofia pela Université Paris 8 (2007). Investigadora contratada, Departamento 
de História e Filosofia das Ciências, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa, 
Portugal. Centro de Filosofia das Ciências, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749-016 
Lisboa, Portugal. 
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1. O mundo, hoje, é cada vez mais atravessado - diria mesmo intrinseca-
mente ligado a - pela Ciência e pela Arte.  Se as nossas vidas ficaram paradas devi-
do à pandemia do Sars-Cov-2, foi a Ciência que lhes devolveu o seu ritmo.  Sem o 
avanço da Ciência na descoberta da vacina contra a Covid-19, ainda hoje as nossas 
vidas estariam suspensas, senão mesmo desaparecidas para sempre. De repente, 
todos escutámos com atenção redobrada os epidemiologistas e os matemáticos para 
percebermos, um pouco mais, o que se passava no mundo e como organizar as nos-
sas vidas quotidianas. De um dia para o outro, procedimentos médicos de higiene, até 
então utilizados apenas em contexto hospitalar, passaram a fazer parte das rotinas 
caseiras de todos nós. De um dia para o outro, os epidemiologistas e matemáticos 
passaram a  ter uma presença regular, quase familiar,  nos media e nas nossas casas. 
A Ciência deixou de aparecer como uma actividade abstracta realizada em laborató-
rios por homens e mulheres sem rosto e aplicada à escala global, para passar a fazer 
parte integrante das nossas vidas, ganhando uma dimensão íntima e quotidiana. 

Por outro lado, temos que reconhecer que a Arte ajudou muito a aguentar 
esta suspensão. Não que a Arte tenha que ter uma qualquer função, muito menos 
a de salvadora de almas. Mas é um facto que com a pandemia, a arte - sustentada 
pela tecnologia, que permitiu a sua difusão virtual - invadiu e difundiu-se, em todas as 
casas, como uma realidade ao mesmo tempo etérea e terrena, abstrata e material, 
inútil e vital. Pela primeira vez, orquestras inteiras organizaram-se para tocar virtual-
mente, cada elemento no seu computador, isolado fisicamente de todos os outros, 
apenas com um instrumento e um microfone. Pela primeira vez, peças de teatro foram 
feitas virtualmente, com cenários improvisados em casas particulares. Pela primeira 
vez, bailarinos dançaram juntos no mundo virtual, criando coreografias adaptadas ao 
ecrã. Por todo o mundo, por todas as redes sociais e plataformas digitais, artistas de 
diversas áreas difundiram os trabalhos que criaram na clausura do confinamento, mas 
também na abertura a um imenso público virtual. 

Significa isto que a experiência radical da pandemia veio apenas tornar 
mais estridente a importância da Ciência e da Arte nas nossas vidas como vectores 
fundamentais da relação do homem ao mundo, da conexão entre as pessoas e até 
mesmo da sobrevivência neste universo que partilhamos.   

2. Sempre se soube que havia relações profundas entre ciência e arte. Os 
exemplos do passado são inúmeros. Porém, hoje, há circunstâncias novas, nomea-
damente, uma vontade explícita de aproximação, tanto dos artistas relativamente à 
ciência, como dos cientistas relativamente à arte. Há artistas que explicitamente to-
mam conceitos e problemas científicos como tema dos seus trabalhos (por exemplo, 
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Cornelia Parker ou Eduardo Kac) e outros que deslocam os seus locais de trabalho 
para os laboratórios onde as ciências experimentais se fazem para aí aprenderem os 
métodos e procedimentos científicos, os regimes de trabalho com os instrumentos, 
etc. E há laboratórios científicos que organizam residências artísticas ou mesmo con-
tratam artistas (como, por exemplo, o IGC - Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oei-
ras, Portugal, que teve como artistas convidados nomes como Rob Kesseler, Simon 
Bill, ou ainda Camille van Lunen). 

Perante este movimento de aproximação entre a Ciência e a Arte, não é 
de estranhar que, tanto a nível de investigação como de ensino, se tenha começado 
a dar uma importância cada vez maior à articulação entre ciência e arte. É uma ten-
dência global e contemporânea. A nível internacional, está mesmo constituída uma 
nova área de investigação – “Ciência e Arte” – que, apesar de ser uma área recente, 
já conta com inúmeras publicações, revistas especializadas, sociedades científicas, 
colóquios, congressos, e com implantação universitária – em licenciaturas, mestrados 
e doutoramentos (são exemplo as universidades de Viena, Londres ou o MIT). Em 
Portugal, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) foi pioneira, 
com a criação, em 2009, da Cadeira de “Ciência e Arte” no minor do Departamento de 
História e Filosofia da Ciência e, depois, na licenciatura de Estudos Gerais. 

Foi na FCUL, mais exactamente, no Centro de Filosofia das Ciências da 
Universidade de Lisboa, que pude criar, em 2014, a então Linha Temática Science-
-Art-Philosophy Lab/SAP Lab (Laboratório de Ciência-Arte-Filosofia) que tem como 
objectivo pensar a natureza dessas duas atividades humanas e as virtualidades das 
suas relações. Ao enriquecer o par “Ciência e Arte” com o contributo da Filosofia, o 
SAP Lab introduz duas novidades importantes. Se a área “Ciência e Arte” tem estado 
polarizada em duas perspectivas diferentes – o ponto de vista da ciência e o ponto de 
vista da arte – a proposta do SAP Lab consiste em defender que essa relação deve 
ser enriquecida com a contributo da filosofia. O domínio dual da “Ciência e Arte” deve 
alargar-se, pela introdução de um terceiro elemento – a filosofia – num campo inter-
disciplinar triádico: “Ciência-Arte-Filosofia”.2 Além disso, o SAP Lab assume-se como 

2  Existem razões efectivas, estruturas metafísicas imanentes e condições constitutivas de cada 
um destes três domínios que justificam essa triangulação. Para uma análise mais detalhada sobre a 
relação intrínseca entre Ciência, Arte e Filosofia, cf. Pombo Nabais, Catarina, “O Pensamento como 
Criação: Filosofia, Arte e Ciência. O Desafio de Deleuze e Guattari”, Revista Portuguesa de Filosofia, 
2019, Vol. 75 (4): 2535-2558. DOI: 10.17990/RPF/2019_75_4_2415. ISSN: 0870-5283,2183-461X. De 
acrescentar que o SAP Lab é um projecto filosófico que tem por base três eixos fundamentais: 1. 
a relação interdisciplinar horizontal que, então, propus designar como “Ciência-Arte-Filosofia”, clara-
mente sob influência dos livros Qu’est-ce-que la Philosophie? e Mille Plateaux de Gilles Deleuze, 2. a 
conexão directa entre a academia e a comunidade civil, onde destaco o livro  Le Spectateur Émancipé 
de Jaques Rancière, e 3. o programa ecológico (mental, social e ambiental) resumido no conceito de 
“Ecosofia&quot;, cuja referência principal é o livro Les Trois Écologies de Félix Guattari.”
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resposta à necessidade de conjugar prática e teoria. O objectivo é que tanto a Ciência 
quanto a Arte experimentem o caráter ativo da Filosofia (como um catalisador concei-
tual dinâmico) e que, paralelamente, a filosofia seja desafiada (por meio da conexão 
experimental com a ciência e com a arte) a pensar novos problemas. 

Ainda sobre a relevância da área disciplinar “Ciência e Arte”, vale a pena 
referir que, muito recentemente, a revista Nature3 publicou um artigo que dá bem conta 
da importância que a colaboração dos cientistas com os artistas tem vindo a alcançar. 
A revista lançou uma sondagem para perceber a receptividade dos cientistas quanto 
a essa colaboração. A conclusão a que chegou foi a seguinte: “Os resultados da son-
dagem sugerem que essa tendência está mais forte do que nunca, mas, para fazer 
uma colaboração funcionar, ambos os lados precisam estar preparados para serem 
surpreendidos e desafiados, para investir tempo para se conhecerem e para confia-
rem nos seus diferentes conhecimentos e expertise” Ibid.

Também no mesmo texto, a revista Nature diz uma outra coisa muito impor-
tante: “os artistas não podem limitar-se a assistir os cientistas nas suas necessidades 
de comunicação” Ibid. A relação da ciência com a arte não serve apenas para tornar 
mais comunicável a ciência, para explicar melhor ciência ao homem comum, ou para 
vender mais ciência, isto é, a relação da ciência com a arte não pode ser instrumental 
e utilitária. Pelo contrário, importa reconhecer que a relação é enriquecedora e pro-
dutiva tanto para a ciência como para a arte. “As alianças têm mais valor quando os 
cientistas e os artistas compartilham o mesmo interesse num projecto, quando são 

3  VARII (2021), Editorial, Nature 590, 528. Published online 24 February 2021. Doi: https://doi.
org/10.1038/d41586-021-00469-2. 

FILOSOFIA

CIÊNCIAARTE

https://doi.org/10.1038/d41586-021-00469-2
https://doi.org/10.1038/d41586-021-00469-2
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capazes de o conceber em conjunto e de criticar o trabalho uns dos outros. Esta abor-
dagem pode, simultaneamente, promover novas pesquisas científicas e resultar numa 
obra de arte poderosa” Ibid.

Num outro artigo, também publicado na revista Nature4, a relação entre a 
ciência e a arte volta a ser objecto de atenção. Uma vez mais, é reforçada a impor-
tância de uma colaboração efectiva, de uma interacção real, estreita e concreta entre 
cientistas e artistas, que permita a criação de um campo comum de investigação onde 
novas situações, problemas e possibilidades podem ser produzidas. O artigo chega 
mesmo a aconselhar os cientistas a tomar o trabalho conjunto com os artistas como 
um trabalho de investigação, isto é, a considerar a colaboração como um projecto 
científico. Como escreve Virginia Gerwin (2021) “Os elementos cruciais de uma parce-
ria bem-sucedida de arte e ciência são a interação e a verdadeira colaboração. Acon-
selho os cientistas a reservar tempo para essa interação e a tratar a experiência como 
se fosse o seu próprio trabalho, como um projeto científico que precisa de tempo para 
se desenvolver. Seria importante se os cientistas permitissem interações abertas com 
artistas, para explorar possibilidades criativas” Ibid.

O artigo é bastante assertivo quanto à importância da investigação conjun-
ta entre cientistas e artistas. Esta importância vai muito para lá da mera inspiração. 
Ela justifica-se pelo próprio carácter cognitivo da relação entre ciência e arte.  Ou seja, 
a relação entre ciência e arte tem, nela mesma, uma dimensão heurística, criativa de 
novidade.  E, mais uma vez, a autora faz uma advertência: “Um erro comum que os 
cientistas cometem é convidar artistas para o seu laboratório, para se inspirarem, sem 
construírem qualquer tipo de relacionamento. Uma parceria deve começar com con-
fiança e respeito. Cada pessoa precisa de ser humilde sobre o que sabe. O objetivo 
geral é o processo de criação de algo novo juntos - e a troca e reformulação de ideias 
que daí resulta” Ibid.

Ora, uma das tarefas da nova área disciplinar “Ciência e Arte” - a qual, a 
meu ver, deve ser reforçada pela presença da filosofia - é justamente interrogar a re-
lação complexa entre aquelas duas actividades humanas e perceber, porventura com 
maior profundidade, a natureza, quer da ciência, quer da arte, os seus processos de 
invenção e descoberta, o alcance dos seus resultados, os dispositivos de inovação 
que cada uma das atividades mobiliza, assim como facilitar novos desenvolvimentos 
em ambas as áreas, pela partilha de conceitos, metodologias, ou hipóteses. Quer 
dizer, na relação entre a ciência e a arte há um exaltante conjunto de problemas, prá-

4  Virginia Gerwin (2021) “How to shape a productive scientist–artist collaboration”, Nature 590, 
515-518, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00397-1. 

https://doi.org/10.1038/d41586-021-00397-1
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ticos e teóricos, que merecem ser equacionados. E essa é a tarefa da Filosofia, disci-
plina que tem como vocação o esclarecimento desses e de muitos outros problemas.

 3. Neste número especial da revista INFORME C3, reúnem-se alguns 
exemplos que ilustram a importância da relação entre Ciência e Arte e a variedade de 
questões que, a partir dela, se colocam. Foram convidados artistas que  se dedicam 
intencionalmente ao estudo de determinadas áreas cientificas de forma a poder de-
senvolver o seu trabalho (tais são os casos de Marta de Menezes e Olga Noronha), 
investigadores em áreas artísticas que, para além do seu trabalho nas artes, se de-
bruçam sobre a relação entre ciência e arte (Graça Correa, encenadora, Pedro Cal-
das, cineasta), investigadores em áreas científicas que colaboram com artistas (João 
Cordovil que assina o artigo com Sara Fuentes) ou artistas que desenvolvem trabalho 
académico sobre o tema, como Dalila Honorato.

É como bio-artista, que tem trabalhado em laboratórios e em colaboração 
muito próxima com cientistas, em especial biólogos, que Marta de Menezes estabele-
ce pontos comuns e de diferenciação entre as práticas científicas e artísticas. A partir 
dessa fronteira, Marta de Menezes defende a proximidade entre ciência e arte a dois 
níveis: o carácter coletivo e a dimensão de investigação das duas actividades. Assim 
como a ciência se faz inevitavelmente em equipa, também a investigação artística é 
coletiva e colaborativa.  Por detrás de cada obra de arte, por detrás do manto do génio 
solitário, por detrás da assinatura individual, está - muitas vezes invisível - a dimensão 
colectiva da investigação em arte.  Marta de Menezes também sublinha a dimensão 
de investigação e de conhecimento que existe em todo o trabalho artístico e salienta 
a necessidade de reconhecimento e apoio à produção de um corpus teórico-prático 
comum nas artes. Como escreve: “a investigação em arte, por gerar uma forma de 
conhecimento, poderia e deveria ser incorporada nas Universidades como grupos de 
investigação, com projetos e objetivos claramente definidos e sujeitos a avaliação, as-
sim como acontece na ciência. Pode-se pensar que esse já é o caso, mas os projetos 
atuais que lidam com este campo estão frequentemente associados ao conhecimento 
em teoria ou história da arte e não ao conhecimento conectado especificamente à 
prática artística”.

Com o projeto intitulado “Joalharia Medicamente Prescrita”, ou seja, jóias 
que são implantes corporais, Olga Noronha trabalha o conceito de BodyArt de uma 
forma muito singular. De facto, o seu trabalho permite repensar, por um lado, o inte-
rior do corpo, como uma tela susceptivel de exploração artística e, por outro, o uso 
da bijuteria como funcionalidade médica. O que Olga Noronha desenvolve no seu 
projecto é a exploração da bijuteria como dispositivo de terapia física e psicológica 
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em indivíduos debilitados e sujeitos a intervenção cirúrgica. O seu projeto consiste, 
assim, num exemplo radical de Ciência e de Arte. Como ela explica, “Joalharia Medi-
camente Prescrita é um conceito que, para além de questões sociopsicológicas mais 
profundas, propõe uma joia médica para tornar um corpo estético, naquilo que se quer 
evidenciar, mas pode também ser integrada e naturalizada no corpo, ou seja, tornar-
-se parte do corpo e desempenhar igualmente uma função. É um modo alternativo ou 
complementar de utilização de joias médicas que, ligando a arte e a ciência através da 
tecnologia, têm como função a reparação corporal atribuindo-lhe valor”. 

Em Teorias do afeto e da emoção no teatro: métodos de criação e perfor-
mance, Graça Correa revitaliza a dimensão corporal, de movimento e de acção, do 
conceito de emoção (do latim movere), dimensão afirmada por um movimento recente 
de vários estudos provenientes tanto das neurociências como das humanidades, que 
ficou conhecido como Affect turn. Na linha de Spinoza, James, Deleuze/Guattari e 
Massumi, mas também de Damásio e Darwin, Graça Correa mostra de que modo o 
teatro, sobretudo ao nível do ensaio, da encenação e da performance, é um processo 
criativo colectivo baseado na partilha e na prática das emoções, podendo ser palco 
de criação de emoções coletivas altamente expansivas, e, assim, fomentar uma ética 
imanente ambiental como conexão intensa com o mundo. 

Pedro Caldas faz uma análise do conceito de “imagem” a partir da teoria 
de Vernant, para quem a imagem começou por ser a construção abstracta de uma 
realidade que só existe na própria imagem e que não se refere a nenhuma existência 
concreta exterior. A partir do caso específico da casa sagrada em Timor-Leste, onde 
figuras em madeira dos antepassados ligam os viventes ao mundo sobrenatural dos 
espíritos e, assim, os confrontam com o sentido directo da presentificação do so-
brenatural, Pedro Caldas exemplifica a diferença, estabelecida por Vernant, entre a 
imagem como representação e como presentificação de realidades espirituais. A par-
tir desta diferença, Pedro Caldas debruça-se ainda sobre a passagem da oralidade 
à escrita (em referência explícita ao livro Da Civilização da palavra à civilização da 
escrita, editado por Olga Pombo e António Guerreiro, Lisboa: Fim de Século, 2013).  
Seguindo Vernant, Pedro Caldas explica de que modo esta passagem significa, acima 
de tudo, o aparecimento de uma nova forma de pensamento e, com ele, o surgimento 
da imagem em sentido estrito. Como escreve, trata-se de uma “nova organização so-
cial urbana em que se dá a ver - as leis, os deuses, o pensamento - e que torna, por 
isso, possível o aparecimento da imagem em sentido estrito. A imagem que é exposta 
em vez de ser escondida ao olhar, a imagem que dá a ver (ou seja, que figura, que 
re-presenta imitando) a ausência do que é figurado, em vez de tornar presente uma 
entidade sobrenatural invisível (espírito, divindade, antepassado)”. 
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Num artigo em colaboração, João Cordovil e Sara Fuentes apresentam 
uma tabela esquemática sobre algumas das diferenças entre Arte e Ciência, a partir 
de dois textos de dois cientistas “Brief Enconteurs: A Physicist Meets Contemporary 
Art” de Jean-Marc Lévy-Leblond (1994) e “Which side are you on?” de Lewis Wolpert 
(2002). O objectivo do esquema apresentado é “ressaltar a necessidade de se deli-
nearem as diferenças entre estes dois campos disciplinares de forma a privilegiar o 
seu encontro. Mas este esquema serve também para sublinhar a assimetria que se 
tem criado na área de Ciência e Arte uma vez que se tem privilegiado o impacto da 
Ciência sobre a Arte e não o contrário”.  No seguimento dos dois textos analisados, 
João Cordovil e Sara Fuentes propõem um movimento contrário a esta tendência, ou 
seja, pensar antes o impacto da arte e das práticas artísticas sobre a produção do 
conhecimento científico.

Por fim, Dalila Honorato fala da importância dos eventos sobre ciência e 
arte no estabelecimento e reforço do diálogo internacional entre a esfera académica 
e a artística. Os exemplos escolhidos são a conferência “TTT - Tabu-Transgressão-
-Transcendência em Arte e Ciência», e os encontros internacionais “FEMeeting - Mu-
lheres em Arte, Ciência e Tecnologia”. Face a um panorama político e social onde a 
cultura recebe pouquíssimos apoios, este género de eventos afirma-se, segundo a 
autora, como “um acto de activismo académico e artístico”. 

4. A relação entre a Ciência e a Arte é uma questão profunda e difícil de 
pensar. Tentar resolvê-la é não só impossível, como é não perceber a infinitude dos 
problemas que ela mobiliza. Mas, estudar essa relação é uma forma de compreender 
melhor o que é a ciência e o que é a arte. Elas não são actividades fechadas sobre si 
próprias. Pelo contrário: elas têm articulações profundas com a vida, com a sociedade 
civil, com a cultura, com a economia, com a política, etc.  E todos estes elementos 
jogam, a cada instante, na definição do que é a ciência e do que é a arte. 

Acresce que, a relação entre Ciência e Arte ganha maior inteligibilidade 
quando se abre à Filosofia. Entra-se, então, num campo alargado de cruzamento ho-
rizontal de três formas distintas de pensamento, cada qual com a sua capacidade de 
criação. Apesar de autónomas e diferentes (diferentes na forma de pensar o mundo, 
diferentes na produção do seu objecto de estudo, diferentes na metodologia de traba-
lho, diferentes nos resultados que alcançam), estas três disciplinas têm uma natureza 
complementar. Como dizem Deleuze e Guattari no seu último livro: “Os três pensa-
mentos cruzam-se, entrelaçam-se, mas sem síntese nem identificação. A filosofia faz 
surgir acontecimentos com os seus conceitos, a arte compõe monumentos com as 
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suas sensações, a ciência constrói estados de coisas com as suas funções”5. 
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A BIOLOGIA/VIDA COMO NOVO MEIO DE 
EXPRESSÃO PARA A ARTE: 

um caminho de investigação em Arte

Marta de Menezes1

Resumo: A maneira como a ciência é conduzida hoje está muito longe das condições 
de um século atrás, quando pesquisas eram realizadas em pequenos laboratórios 
pessoais, geralmente no porão das casas dos cientistas com apenas um ou dois as-
sistentes. Embora hoje a ciência não seja mais conduzida como um esforço individual, 
ela começou assim. 

Da mesma forma, tem havido uma tendência na arte de hoje em direção a um esforço 
mais colaborativo. Em muitos casos, sendo apresentado em festivais e exposições 
de novas mídias, é necessário reunir uma equipe de pessoas com conhecimentos 
diferentes para a conclusão de uma obra de arte. Contudo, diferentemente das ins-
tituições de pesquisa em ciências, ainda é pouco frequente encontrar nas artes um 
sistema claro que forneça apoio colaborativo ao processo de pesquisa em arte con-
temporânea.

Tenho a forte convicção de que, como a própria arte, a pesquisa artística deve ser 
principalmente um campo de pesquisa prático, sem ser reduzida a um mero exercício 
simples de produção artística. Isso não implica que a obra de arte não possa ser um 
critério para avaliação em pesquisa de arte. A obra de arte é a prova ou demonstração 
real de um processo complexo, com componentes de investigação. No entanto, uma 
obra de arte não é uma tese em si (em princípio), ou mesmo uma hipótese. A relevân-
cia de um projeto de pesquisa não deve ser determinada pela qualidade da obra de 
arte, mas pela nova contribuição trazida ao campo artístico: que novas mídias, novas 
tecnologias ou novos paradigmas são fornecidos pelo artista / pesquisador que pode 
beneficiar outros artistas que usarão esse conhecimento para sua própria pesquisa e 
/ ou prática artística. 

1  Artista Associada no Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa; Directora no Cultivamos Cultura; Directora no Ectopia
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Em qualquer um dos resultados possíveis, defendo que não importa o quão pes-
soal o projeto possa ser, como um auto-retrato. A questão principal é que deve 
criar precedência, experiência, perspectiva útil para a/o autor (é claro), mas tam-
bém potencialmente para outros artistas, procurando também estratégias diferen-
tes para desenvolver mais trabalho, pensar na sua investigação e prosseguir com 
sua prática. De fato, estou grata a muitos artistas diferentes que contribuíram com 
as suas próprias práticas investigativas em arte para o desenvolvimento da minha 
prática artística.

Palavras-chave: Prática Artística; Investigação; Bioarte; Investigação com base prá-
tica; Arte Contemporânea.

Abstract: The way science is conducted today is a far cry from the conditions of 
a century ago, when research was carried out in small personal laboratories, of-
ten in the basement of scientists’ homes with just one or two assistants. Althou-
gh today science is no longer conducted as an individual effort, it started that way. 
 
Likewise, there has been a trend in art today towards a more collaborative effort. In many 
cases, being presented at festivals and new media exhibitions, it is necessary to bring 
together a team of people with different knowledge to complete a work of art. However, 
unlike science research institutions, it is still uncommon to find a clear system in the 
arts that provides collaborative support for the research process in contemporary art. 
 
I am strongly convinced that, like art itself, artistic research should be primarily a field of 
practical research, not reduced to a simple exercise in artistic production. This does not 
imply that the work of art cannot be one of the criteria for evaluation in art research. The 
artwork is the actual proof or demonstration of a complex process, with investigative 
components. However, a work of art is not a thesis in itself (in principle), or even a hypo-
thesis. The relevance of a research project should not be determined by the quality of 
the artwork, but by the new contribution brought to the artistic field: what new media, new 
technologies or new paradigms are provided by the artist / researcher who can benefit 
other artists who will use this knowledge for your own research and/or artistic practice. 
 
In any of the possible outcomes, I argue that it doesn’t matter how personal the project 
may be, for example, a self-portrait. The main issue it needs to address is that it must 
create precedence, experience, useful perspective for the author (of course), but also 
potentially for other artists, also looking for different strategies to develop more work, 
think about their investigation and proceed with their practice. In fact, I am grateful to 
many different artists who have contributed their own investigative practices in art to 
the development of my artistic practice.

Keywords: Art Practice; Research; Bioart. Practice based research; Contemporary 
art. 
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Ao longo da história da arte, vários artistas exploraram ligações entre arte 
e a ciência. Na sociedade de hoje, a relação entre arte e biologia tem vindo a adquirir 
uma visibilidade cada vez mais intensa. Além disso, a importância atual dada à ciên-
cia e tecnologia pela opinião pública de hoje impulsiona diretamente uma maior cons-
cientização sobre a relação entre arte e ciência. O público em geral tem acompanha-
do avidamente as descobertas científicas mais recentes com sentimentos complexos 
e contraditórios: simultaneamente admiração, esperança e medo por um possível uso 
indevido2 da tecnologia e conhecimento que advém da investigação científica. Essa 
crescente consciência e compreensão sobre as ciências biológicas e biotecnologia 
tem tido uma influência crescente sobre os artistas, através da qual um artista não 
é mais um mero observador da pesquisa científica nem um investigador em ciência, 
mas sim um investigador em arte. Essa posição em particular levou ao desenvolvi-
mento de estratégias para promover a exploração de possibilidades decorrentes de 
uma conversa cruzada entre artistas e cientistas3. Esta é uma nova prática artística, 
baseada na estratégia atemporal de pesquisa para desenvolver novos métodos de 
prática, novos meios e novas maneiras de manipular os materiais para uma expres-
são artística. Isto é investigação em arte. 

Na sociedade atual, pode-se argumentar que a biologia substituiu a física, 
tornando-se a disciplina científica com maior impacto na opinião pública. Nos primei-
ros dois terços do século XX, os avanços da física nuclear e da dinâmica quântica re-
presentaram para a sociedade a ciência mais presente em relação ao medo do poten-
cial uso indevido do seu conhecimento (catástrofe nuclear) e também à promessa de 
grandes benefícios (como energia nuclear limpa e barata ou exploração espacial). No 
entanto, a revolução molecular das ciências biológicas - realizada em grande parte 
por físicos como Delbruck ou Pauling - levou a descobertas marcantes que colocaram 
a biologia e a biotecnologia no centro do palco da visibilidade pública4. 

Durante a segunda metade do século XX, os principais avanços científi-
cos - como a descoberta da estrutura do DNA, a fertilização in vitro, a genética e a 
manipulação do genoma das espécies ou o sequenciamento do genoma humano - 
foram interpretados pela sociedade de diversas maneiras. 

A incorporação progressiva desses conceitos pela própria sociedade levou 
ao ponto em que a biologia e as ciências médicas se tornaram as áreas mais promis-
soras da ciência. Desta forma, não surpreende que essas mesmas disciplinas científi-

2  Shapiro, Alan. “Of Art, Biotech and the Body in the World, by Claudio Cravero”, Posted on 
March 24th, 2011 by Alan N. Shapiro | in Category: Arts & Genomics, Re-Thinking Science, The Illu-
sion Beyond Art. http://www.alan-shapiro.com/
3  Bulatov, Dmitry (Editor). “Biomediale. Contemporary Society and Genomic Culture”. The Na-
tional Centre for Contemporary Art: Kaliningrad, 2004. 
4  Judson, Horace F. and Maddox, John. “The Eight Day of Creation: Makers of the Revolution 
in Biology”. Jonathan Cape: London. 1979. 
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cas tenham marcado o desenvolvimento do discurso artístico de uma maneira profun-
da, mas também influenciando todas as outras áreas da sociedade contemporânea. 

No quadro desse contexto de Biologia e Arte, podemos encontrar vários 
trabalhos, desenvolvidos nos últimos anos, que representam este paradigma5. Uma 
análise se esses trabalhos levarão necessariamente à conclusão de que o que geral-
mente é descrito como “arte e biologia” ou “ bio-arte” é um grupo muito heterogêneo 
de abordagens com naturezas muito diferentes. Consequentemente, vou explicar mi-
nha posição nesta área de investigação através do meu próprio método de trabalho 
e obras realizadas. 

Estou ciente, como profissional das artes, de que o processo que uso na 
minha investigação e prática artística, no campo da arte e da biologia, é influenciado 
pela maneira como os cientistas conduzem a sua própria investigação. O meu percur-
so investigativo e as semelhanças e diferenças com a pesquisa científica em que, fre-
quentemente, ambas ocorrem num espaço de laboratório compartilhado, é um ponto 
crucial no resultado dos meus projetos e na sua formalização. Acredito que também é 
uma questão importante o envolvimento dos meus colegas colaboradores científicos 
no trabalho que desenvolvemos em conjunto, o nosso relacionamento pessoal, para 
criar uma obra de arte. 

Na minha investigação e prática, não tento apenas compreender conceitos 
artísticos que uso e desenvolvo para e através das minhas obras de arte, tentando 
dar à obra uma serie mais complexa de camadas de significado e profundidade refle-
xiva. Mas pretendo também experimentar novos materiais, materiais vivos, pulsantes 
e mutáveis de forma a descobrir e desenvolver métodos para melhor expressar os 
conceitos referidos. Este processo é fundamental para o que eu faço. 

Em “Nature?”, criei borboletas vivas onde os seus padrões das asas foram 
modificados para expressar conceitos artísticos. Tais mudanças foram alcançadas 
interferindo no desenvolvimento normal da asa, induzindo o desenvolvimento de um 
novo padrão nunca antes visto na natureza. As asas de borboleta permanecem exclu-
sivamente feitas de células normais, sem pigmentos ou cicatrizes artificiais, mas pro-
jetadas por um artista. Essas asas são um exemplo de algo simultaneamente natural, 
mas resultante da intervenção humana. A intervenção artística deixa os genes das 
borboletas inalterados. Assim, os novos padrões não são transmitidos aos descen-
dentes das borboletas modificadas. Os novos padrões são assimétricos e algo que 
nunca existiu antes na natureza e que desaparecem rapidamente da natureza para 
não serem vistos novamente. Essas obras de arte, literalmente, vivem e morrem. 
Este é um exemplo de arte com esperança de vida - a esperança de vida de uma 

5  Bulatov, Dmitry (Editor). “Biomediale. Contemporary Society and Genomic Culture”. The Na-
tional Centre for Contemporary Art: Kaliningrad, 2004.



25INFORME C3, Porto Alegre/BR, v. 14, n. 1 (Ed. 24), Jul./Dez. - 2022. (ISSN: 2177-6954) - www.informec3.weebly.com

borboleta. É um exemplo de algo que é simultaneamente arte e vida. 
Mas também essas borboletas são a representação da pergunta que uso 

como título para o trabalho. O conceito que questiono com “Nature?” é nossa ideia 
do que consideramos natural ou não. Ainda não consegui obter uma resposta satisfa-
tória para a pergunta inicial e não espero obtê-la em breve. Mas a tensão que surge 
do raciocínio que realizamos para tentar entender por que consideramos algo como 
natural ou não natural é um fator importante. Os critérios que usamos para processar 
esse conceito e determinar o nosso juízo são a questão relevante a ser levantada na 
nossa sociedade e que protagoniza este projecto. 

Para a arte, é claro, existe outra questão levantada pela minha afirmação 
de que o trabalho é uma representação. É realmente uma representação ou, talvez, 
uma apresentação? A vida pode sempre ser em si própria uma representação? Eu 
acredito que podemos entender estes trabalhos realmente como uma representação. 
As borboletas fazem parte da obra de arte, sendo manipuladas e apresentadas como 
um veículo para questionar e posicionar uma reflexão sobre um conceito. Não estão 
lá para apresentar a vida da borboleta em si, nem a vida em geral, estão lá para re-
presentar a questão do que podemos ou não considerar natural. É por isso que são 
manipuladas e alteradas. 

Esta é, na realidade, a minha resposta à pergunta que os cientistas fize-
ram quando desenvolvi este trabalho no laboratório de Paul Brakefield em Leiden: 
“Porque afirmas que estás a fazer arte e não ciência, quando diariamente, no labo-
ratório, fazes as mesmas coisas que nós?” De fato, embora aparentemente realize-
mos os mesmos procedimentos em laboratório, na verdade estamos a fazer coisas 
completamente diferentes. Simplesmente usamos a mesma técnica e conhecimento 
para abordar uma questão de natureza diferente que por vezes pode até ter a mesma 
formulação. 

Tenho a opinião de que, quando a maioria das pessoas considera a prática 
artística, nunca a pensa como resultado de uma intensa investigação. Na superfície, 
essa observação poderá estar correta, pois talvez o lado mais visível da arte não exija 
uma investigação significativa e especifica, mas sim uma investigação continuada e 
subtil. No entanto, vários exemplos podem ser encontrados onde a arte é um resul-
tado direto da procura de novas metodologias, novos meios e novas práticas. Em 
muitos casos, esses avanços não emergem apenas do trabalho e da investigação de 
apenas um artista, mas de muitos artistas trabalhando em todo o mundo em concei-
tos semelhantes. 

Deve-se notar, no entanto, que essa investigação em arte não é apenas 
maioritariamente invisível para a maioria das pessoas, mas também é frequentemente 
conduzida sem o apoio de uma infraestrutura (nomeadamente académica) por várias 
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pessoas que trabalham nos seus próprios projetos, e têm repercussões dificilmente 
quantificáveis em termos de impacto sobre o campo da arte. 

A investigação e a prática artística sempre avançaram com uma recusa de 
se submeter ao controle e à “domesticação”, e a arte sempre teve orgulho e brio em 
quebrar o “cânone” anterior. Como artista que investiga arte e ciência, acredito que a 
ciência, e a biologia em particular, oferece bons exemplos de onde os artistas podem 
aprender a estabelecer um novo campo de investigação na arte, independente e ao 
mesmo tempo complementar à teoria da arte. 

Entendo que a ciência, como a arte, desenvolveu-se a partir de um ponto 
individual. O que quero dizer, é que progrediu a partir de uma série de indivíduos 
que se dedicaram às suas experiências e hipóteses sem o apoio organizado das 
instituições e com dificuldades em compartilhar ideias da maneira que fazemos hoje 
(quase instantaneamente). Esses primeiros cientistas compartilharam suas descober-
tas e resultados, é claro, por carta, publicações pessoais ou até reuniões. Mas nada 
comparado à facilidade de partilha de informação de hoje, mesmo que os cientistas 
contemporâneos ainda se frustrem com a lenta revisão de seus trabalhos antes da pu-
blicação. A maneira como a ciência é conduzida hoje está muito longe das condições 
de há um ou dois séculos atrás, quando a investigação era realizada em pequenos 
laboratórios pessoais, frequentemente na cave das casas dos cientistas com ape-
nas um ou dois assistentes. Embora hoje a ciência não seja mais conduzida como 
um esforço individual, durante muito tempo foi assim. No entanto, em determinado 
ponto na sua história, a ciência e o indivíduo não puderam continuar a progredir no 
seu trabalho a uma escala individual e o processo investigativo mudou progressiva-
mente de forma a funcionar mais como um sistema global de esforços colaborativos 
e não de descobertas individuais. Encontramos a ciência de hoje a ser desenvolvida 
em edifícios e instituições onde muitos investigadores trabalham nos mais variados 
campos, compartilhando não apenas a infraestrutura, equipamentos e serviços, mas 
principalmente a convivência de colegas investigadores. Se pensarmos em pessoas 
como Curie, Einstein ou Darwin, estamos a considerar indivíduos que conduziram 
suas experiências sós, ou quase sós, antes de apresentarem as suas ideias publica-
mente. Em algum momento da história, a ciência deixou de poder continuar a progre-
dir com a mesma eficiência que tinha numa escala individual e mudou a sua estrutura 
de trabalho para funcionar mais como uma organização baseada em um sistema de 
colaborações e esforço de equipe que envolvam várias áreas científicas. Hoje em 
dia não faz mais sentido dizer que um país é mais desenvolvido cientificamente do 
que qualquer outro quando a maioria das publicações são resultado de colaborações 
internacionais. A ciência deixou de ter individualidade e deixou de ter nacionalidade. 

Da mesma forma, tem havido uma tendência na arte de hoje em direção 
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a um esforço mais colaborativo. Em muitos casos, para projetos apresentados em 
festivais e exposições de novos media, é necessário reunir uma equipe de pessoas 
com conhecimentos diferentes para a conclusão de uma obra de arte. Contudo, di-
ferentemente das instituições de investigação em ciência, ainda é pouco frequente 
encontrar nas artes um sistema claro que forneça apoio colaborativo ao processo 
de investigação e experimentação em arte contemporânea. Na ciência, tem sido 
cada vez mais difícil identificar o génio individual por detrás de uma descoberta 
(como demonstrado nos últimos anos pelo crescente número de autores em cada 
comunicação científica ou pela raridade de prémios Nobel que não são comparti-
lhados). Da mesma forma, a ideia de um único génio artístico é um mito que tem 
sido artificialmente preservado por artistas, galeristas, e colecionadores desede há 
já muito tempo. Sobretudo porque na arte não há regras, e de uma forma intrínseca 
tanto o individuo como o colectivo têm o mesmo potencial de investigação e contri-
buição eficaz para o conhecimento artístico. 

Os avanços na arte também são, como na ciência, apoiados nos om-
bros de gigantes que precederam os criadores mais recentes. Apesar disso, na 
ciência e na arte, existem alguns investigadores que empurram e esticam mais 
intensamente o conhecimento geral do campo e adquirem uma notoriedade mais 
proeminente. 

Desta forma, o meu argumento é que a arte como a investigação é agora, 
e tem sido sempre, conduzida pelo coletivo de investigadores em arte (artistas) que 
contribui para o conhecimento geral e global e não por génios individuais isolados de 
seus pares. A introdução da perspectiva em pintura, durante o Renascimento, é disto 
um bom exemplo. Como tal, a investigação em arte, por gerar uma forma de conhe-
cimento, poderia e deveria ser incorporada nas Universidades como grupos de inves-
tigação, com projetos e objetivos claramente definidos e sujeitos a avaliação, assim 
como acontece na ciência. Pode-se pensar que esse já é o caso, mas os projetos 
atuais que lidam com este campo estão frequentemente associados ao conhecimen-
to em teoria ou história da arte e não ao conhecimento conectado especificamente à 
prática artística. Não é claro para mim a existência de muitos exemplos de grupos de 
investigação em arte experimental, em novas práticas artísticas, ao nível das Univer-
sidades. E onde esses programas existem, geralmente concentram-se na teoria das 
práticas investigadas ou na produção de mais obras de arte pelo próprio artista. Fal-
tam áreas de investigação em novos meios de expressão artística, novos processos, 
novos áreas de experimentação, novas estratégias de produção e exposição, novas 
metodologias, novas políticas de financiamento, novas tecnologias e nova estética. 

Tenho uma forte convicção de que, como a própria arte, a investigação ar-
tística deve ser principalmente um campo de prática artística, sem ser reduzida a um 
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mero exercício de produção artística. Isso não implica que a obra de arte não possa 
ser um critério para avaliação em investigação artística. A obra de arte é a prova ou 
demonstração real de um processo complexo, com componentes de investigação. 
No entanto, uma obra de arte não é uma tese em si (em princípio), ou mesmo uma 
hipótese. Pelo contrário, pode ser comparada a uma experiência que contribui para 
a demonstração (ou exclusão) de uma hipótese. Assim, a argumentação sobre o pro-
cesso de concepção, pesquisa, produção e até o resultado da sua exposição pode ser 
fundamental para o esclarecimento de uma ideia e sua contribuição para o campo da 
arte. A maneira pela qual todo esse processo se soma a um corpo de conhecimentos 
já existente deve ser o principal critério para a possível avaliação da investigação ar-
tística. Em outras palavras, a relevância de um projeto de investigação não deve ser 
determinado pela qualidade da obra de arte, mas pela contribuição trazida ao campo 
de conhecimento artístico: que novos meios, novas tecnologias ou novos paradigmas 
são fornecidos pelo artista/investigador que pode beneficiar outros artistas que usarão 
esse conhecimento para a sua própria investigação e/ou prática artística. 

O diagrama anexo representa a minha visão esquemática do processo/
método de desenvolvimento de um projeto de arte (processo/método que não é ex-
clusivo do mundo da arte, nem é universal). Se pegarmos um projeto de arte típico, 
podemos dividi-lo por estágios de desenvolvimento. Podemos distinguir:

Desta forma, e seguindo as setas, pode observar-se que, com muito pou-
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ca ou nenhuma investigação, uma ideia pode passar muito rapidamente para ser 
produzida ou construída, para tornar-se uma obra de arte a ser exposta publicamen-
te. No entanto, a investigação desenvolvida pode originar um conjunto de ideias que 
levam a novos rumos da descoberta de conhecimento e até à alteração da obra final 
a ser produzida. 
Ilustrarei esse processo com um exemplo do meu próprio trabalho. 

Proteic Portrait é um projeto de arte onde me retrato através de várias meios 
e formas. Esse auto-retrato usa a tecnologia e o conhecimento científico emprestado 
da biologia para a sua materialização. É um processo de investigação que, como 
muitos de meus projetos, cruza não apenas as convenções da história da arte e a 
criação artística, mas também o processo técnico, a linguagem e as convenções 
gráficas da ciência e da tecnologia. E tudo isso é visível na sua apresentação formal 
como uma mesa de trabalho laboratorial apresentada no espaço expositivo. 

MARTAISAVELSWVRALRIVEIRDEMENESESDASILVAGRACA é a tradu-
ção do meu nome para uma sequencia de aminoácidos que formam uma nova pro-
teína que eu designei de mArta. O meu nome inclui os nomes escolhidos pelos meus 
pais (Marta Isabel), os nomes dos meus pais (mãe – Sobral, e pai – Ribeiro de Mene-
zes) e termina com o meu nome de casada (adoptado por opção – da Silva Graça). 
Este longo nome já pode ser considerado o meu próprio retrato, incluindo a minha 
genealogia e opções que fiz durante a minha vida. Em outros projectos meus, “Família 
alargada” e “Família nuclear”, já tinha explorado a ideia de uma história e identidade 
situadas na biologia, para além das relações humanas e afetivas presentes em ques-
tões de identidade. Em “Retrato Proteico” é o nome, uma convenção cultural, que 
estabelece a interface com a escala microscópica biológica. A descrição de uma nova 
proteína com meu nome, baseada numa convenção científica (cada letra representa 
um aminoácido), é a membrana que dobra a estrutura da proteína mArta e define os 
vários quadros que fazem esse retrato.

Através da proteína mArta, eu retrato-me através de uma complexa rede 
de conexões com pessoas, entidades e instituições que me identificam intimamente. 
O projeto segue um protocolo científico claro, mas com um tom positivo muito pes-
soal de aceitar um desafio: em busca da estrutura molecular da nova proteína, criada 
artificialmente, e que me retrata através do meu longo nome português. A incógnita 
de não saber se é exequível a obtenção de uma estrutura tridimensional, o relacio-
namento com os cientistas em colaboração e a parceria na procura de uma forma 
de atingir um objectivo comum e paralelo entre as nossas áreas do conhecimento. A 
paixão compartilhada pelo desafio intelectual e prático da descoberta da incógnita, 
são tudo características da minha identidade como pessoa, como artista, e como 
investigadora que formalizam este retrato como o meu. “O Retrato Proteico só será 
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concluído quando a verdadeira estrutura da proteína mArta for descoberta”.6 
No “Retrato Proteico”, todas as fases de um determinado projeto artístico, 

como representadas no diagrama, são continuamente reavaliadas e o progresso não 
é unidirecional nem único, levando necessariamente a uma única obra de arte. A 
conclusão mais importante é que a investigação em arte acontece em qualquer uma 
dessas etapas e processos. Esta pesquisa pode referir-se apenas ao artista que está 
a fazer a obra de arte, mas deve sempre contribuir para o conhecimento comum do 
campo das artes visuais e ser relevante para a comunidade artística. O processo de 
investigação descrito pode até refutar, com o tempo, o esquema que propus. 

O diagrama proposto e as conclusões que apresentei simplesmente con-
tribuem para esclarecer a minha maneira de representar o meu próprio processo de 
criação de arte com um forte vínculo com o método científico. Sem dúvida, esse mo-
delo terá oposição, talvez até de mim, no futuro, quando reformular a minha própria 
maneira de fazer e pensar arte. Todos estes processos devem ser dinâmicos e sujei-
tos a escrutínio. 

Em qualquer um dos resultados possíveis, defendo que não importa o 
quão pessoal o projeto possa ser, como um auto-retrato. A questão principal é que 
ele deve criar precedência, experiência, perspectiva útil para o autor (é claro), mas 
também potencialmente para outros artistas procurando também estratégias diferen-
tes para desenvolver o seu trabalho, pensar na sua investigação e continuar com a 
sua prática. De facto, estou grata a muitos artistas diferentes que contribuíram com a 
sua própria investigação em arte para o desenvolvimento da minha prática artística. 

6  Menezes, Marta de. PLP Project catalog; Retrato Proteico – Proteic Portrait, MEIAC, Spain. 
2006.
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JOALHARIA MEDICAMENTE PRESCRITA: 
Um conceito de implante

(funcionalidade/ciência)-joia(estética/arte) 

Olga Noronha (Esad-Idea/ESAD)1 

Resumo: Este artigo debruça-se sobre aspectos sociais e psicológicos relativos às 
práticas de modificação corporal e intervenção médica-cirúrgica, analisando pesqui-
sas biomédicas sobre o tratamento de lesões físicas, biocompatibilidade e desenho 
de próteses e elementos para implante médico. São assim descritos fundamentos 
teóricos e considerações práticas-materiais inerentes à criação de joias médicas - 
“Joalharia Medicamente Prescrita” – como uma forma alternativa de atuação da joa-
lharia por meio da adaptação da percepção do tratamento médico (desde ortóteses e 
suturas à substituição da articulação).

Palavras-chave: Joalharia. Medicina. Engenharia. Psicoterapêutico. Modificação 
corporal. Prótese. 

Abstract: This article focuses on social and psychological aspects related to the 
practices of body modification and medical-surgical intervention, analysing biomedi-
cal research on the treatment of physical injuries, biocompatibility and the design of 
prostheses and devices for medical implant. Furthermore, theoretical foundations and 
practical-material considerations inherent to the creation of medical jewellery - “Med-
ically Prescribed Jewellery” - are thus described, as an alternative way in which jew-
ellery may act, through adapting the perception of medical treatments (from orthoses 
and sutures to joint replacement).

Keywords: Jewellery. Medicine. Engineering. Psychotherapeutic. Body modification. 
Prostheses.

1  PI do projecto exploratório “Estudo de padrões de filigrana para aplicações em joalharia bio- 
médica” EXPL/ART-DAQ/1347/2021 FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia FCT. 
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Desde a pré-história e em praticamente todas as culturas já conhecidas que o 
Homem se ornamenta. Com significados distintos em diferentes épocas e lugares, os 
adornos\ornamentos, eram frequentemente usados como demonstração de riqueza e 
estatuto e, concomitantemente, por vezes, como objetos funcionais ou como forma de 
transação monetária.

Ao longo dos tempos, o Homem passou a fazer uso de uma variedade de or-
namentos menos evasiva, temporários e destacáveis, viz. joias, acessórios e roupas, 
passando à esteticização semipermanente, como coloração de cabelo e maquiagem. 
No entanto, com a evolução cultural e científica, as marcas permanentes ou altera-
ções no corpo como piercings, tatuagem, escarificação e implantes, bem como ou-
tras práticas mais invasivas realizadas através de métodos cirúrgicos, passaram a 
expressões comuns. Estes exemplos de ornamentação não eram apenas procurados 
para realçar aparências e simbolizar riqueza, poder, prestígio, cultura e género, mas 
também para ilustrar a confirmação e a devoção a crenças pessoais.

Como Mascia-Lees descreve, o Homem desenvolveu razões contrastantes 
para celebrar o corpo como “um terreno no qual [podem] inscrever um propósito sig-
nificativo2. O corpo é inerentemente marcado com a cultura envolvente, sem a qual 
não seria capaz de se mover dentro das rotas de intercâmbio social que lhe permitem 
veicular sensibilidades distintas da sua relação com o que o circunda, no sentido mais 
amplo.

Embora pesquisa da história evolutiva do Homem em relação ao adorno cor-
poral tenha revelado que o conceito de beleza pode ter tido origem como uma forma 
de comunicação cultural, a joalharia é também um meio de comunicação pessoal no 
sentido de não ser mais um mero acessório, complemento ou um apêndice. É crucial 
entender a peça de joalharia como um nicho para múltiplos quadros e abordagens 
sociopolíticas, tecnológicas, históricas e filosóficas, e não apenas como um acessório 
de moda.

Ao analisar uma série de peças que abrangem diferentes contextos de es-
pecialização, não apenas misturando, mas também desafiando as transições entre 
as disciplinas de Arte, Design, Ciência e Modificação Corporal, é possível entender 
a distinção entre as duas ideias de interferência corporal que aqui se mostram mais 
relevantes - insatisfação com o corpo e tentativas de melhorar o corpo ‘empobrecido’ 
por meio de aprimoramento estético e/ou de retoma ou extensão de funcionalidade. 

2  Mascia-Lees, F. E. (1992). Tattoo, Torture, Mutilation, and Adornment: The Denaturalization of 
the Body in Culture and Text. (P. S. Frances E. Mascia-Lees, Ed.) SUNY Press.
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Ambas as ideias permitem refletir numa nova perspectiva de interferência no corpo 
‘lesionado\ debilitado’. Isso leva à noção de que as joias podem ter um relevante papel 
para além do de adorno corporal, especificamente na compreensão e no seu envolvi-
mento no processo de tratamento médico, uma vez que apreciam e exploram novos 
espaços estéticos e oportunidades de potencial terapia física e psicológica. Não só os 
aspectos físicos e tangíveis do corpo humano são alvos de valorização e ampliação, 
mas também as emoções e experiências individuais e colectivas. Assim, surge “ Joa-
lharia Medicamente Prescrita”, que mais à frente será explicado. 

Reflitamos: A MEDICINA | O DESIGN

Desde os tempos Gregos que o princípio básico da medicina é o cuidado de 
pessoas incapazes de cuidar de si mesmas e de pessoas em condições vulnerá-
veis3.  Desta forma, é irrefutável que sempre foi de grande importância a compreensão 
de ‘como’ e ‘que’ intervenção médica é necessária, mas também é essencial reconhe-
cer a forma como os pacientes são atendidos e como são tratados.

Ao compreender a dinâmica dos cuidados médicos no século XXI, é perceptí-
vel que os pacientes são, de alguma forma, ‘consumidores’ da experiência clínica, na 
expectativa de serem tratados como indivíduos com necessidades e vontades pró-
prias. Como ‘consumidores’ vulneráveis que geralmente experienciam dor, angústia, 
desconforto ou ansiedade, sentem-se, por vezes, depreciados e desprovidos de po-
der por não lhes ser apresentada a escolha de ‘onde’, por ‘quem’ ou com ‘o quê’ que 
devem ser tratados.

Como afirmado por Maxwell4, a forma como o paciente é tratado como ‘pessoa’ 
é, há muito, considerada a chave para a recuperação física e emocional/psicológica 
e, por isso, quaisquer possíveis formas de melhorar a experiência do paciente devem 
ser tidas em consideração para se alcançar uma recuperação e cura bem sucedida 
(Ibid). Na verdade, há evidências de estudos clínicos que provam que a ansiedade e 
o medo de fato retardam a cura5 6 7.

3  Porter, R. (2002). Blood and Guts: A short history of medicine. London: Allen Lane.
4  Maxwell, R. (1992). Dimensions of quality revisited: from thought to action’. Quality in Health 
Care (Vol. 1). (Maxwell 1992, 171-177)
5 Cole-King, A., & Harding, K. (2001). Psychological factors and delayed healing in chronic 
wounds’ (Vol. 63). Psychosomatic Medicine.
6  Norman, D. (2003). The effects of stress on wound healing and leg ulceration’. British Journal 
of Nursing , 12 (21), 1256–1263.
7  Weinman, J., Ebrecht, M., Scott, S., Walburn, J., & Dyson, J. (2008). ‘Enhanced wound healing 
after emotional disclosure intervention. British Journal of Health Psychology , 13 (1), 95–102.
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Embora esses fatos/fatores sejam de grande importância, também estes ex-
pressam a tão frequente despersonalização dos ‘superdimensionados’ sistemas de 
saúde modernos, que podem, por vezes, ser criticados por serem, como, de forma 
dura afirma Porter, “fábricas médicas sem alma, anónimas, esbanjadoras e ineficien-
tes”8, apesar de nestas trabalharem os profissionais mais qualificados e respeitados 
- médicos9. Citando Dr. Vallance-Owen segue-se que “há muito diálogo sobre o pa-
ciente como consumidor, mas pouca investigação tem havido sobre o envolvimento 
do paciente nos cuidados de saúde”10.

Se analisadas, as indústrias relacionadas com a saúde, desde fármacos até 
próteses, são grandes grupos empresariais que materializam as suas invenções cien-
tíficas e tecnológicas numa base de produção em massa. De fato, é esta produção 
em massa de ‘recuperação/tratamentos’ que, de alguma forma, influencia a natureza 
prejudicial da intimidade e do significado ou apreciação da experiência pessoal. Nota:  
não se nega aqui a relevância das ditas linhas de produção, perante a necessidade 
contemporânea de obter resposta para as diferentes patologias.

“...Os investigadores parecem incapazes de formular muito para além dos as-
petos mecânicos do comportamento manual. A ciência tem dificuldade em explicar 
uma carícia”, diz Malcolm McCullough11. Esta citação declara apenas que a tecnologia 
e a funcionalidade dos dispositivos comuns não conseguem contemplar o significa-
do do ‘objeto’ para o utente como indivíduo, por não reconhecerem a importância do 
design (estética) em possibilitar/ajudar os pacientes a compreender o seu dispositivo 
médico. 

8  Porter, R. (2002). Blood and Guts: A short history of medicine. London: Allen Lane.
9  Mori, I. (2008). Trust in Professions 2007: Public awareness of physicians and trust in profes-
sionals: research study conducted for the Royal College of Physicians. London: Royal College of Phy-
sicians.
10  Vallance-Owen, (. D. (2003, March 15). Asthma patients help each other. BBC News . UK: BBC 
News.
11  McCullough, M. (1998). Abstracting Craft: The Practiced Digital Hand. MIT Press, 5
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No entanto, o mesmo não acontece nas disciplinas tradicionais de Design, uma 
vez que tais requerem, muito frequentemente, conhecimentos de ciências humanas 
e de tecnologia para conceber e materializar, quer para utilizadores específicos quer 
para membros de um coletivo. É através de abordagens de multidisciplinaridade e in-
vestigação que o Design permite a criação de novos recursos e soluções que muitas 
vezes antecipam e satisfazem as necessidades e desejos das pessoas12.

Isto é susceptível de questionar a potencial dimensão estética do design e da 
tecnologia e a sua relação com questões de funcionalidade, predileção e avaliação 
estética. Tendo em conta o último, dentro dos cuidados de saúde, tem sido tradicional-
mente analisado com base numa concepção totalmente divergente de ‘objetos’, em 
que apenas prevalece o propósito pragmático.

Embora tenha sido afirmado que a prótese é, em alguns casos, necessária para 
ajudar o paciente a recuperar a mobilidade e a aptidão para voltar a ter o desempenho 
pessoal e social do dia-a-dia13 14, o aspeto funcional da prótese pode não ser capaz de 
preencher completamente o bem-estar psicológico e a imagem corporal do paciente15. 

12  Philips Corporate, 2. (2005). Phillips “New Nomads” concept. In A. Pirhonen, Future Interaction 
Design (p. 207). Springer Science & Business Media.
13  Pohjolainen, T., Alaranta, H., & Kärkäinen, M. (1990). Prosthetic use and functional and social 
outcome following major lower limb amputation. Prosthetics and Orthotics International , 12 (2), 75-79.
14  Murray, C. D. (2005). The social meanings of prosthesis use. Journal of Health Psychology, 10 
(3), 425-441.
15  Horgan, O., & MacLachlan, M. (2004). Psychosocial adjustment to lower-limb amputation: a 
review. Disability and Rehabilitation (Vols. 14-15).

Por uma questão de curiosidade:

Para compreender a evolução da medicina e dos dispositivos médicos e ajudas 
técnicas com qualidades estéticas, é preciso concentrarmo-nos no desenvolvi-
mento de certos materiais e atitudes. Embora a crença de que os metais têm pro-
priedades medicinais, gerando vários mitos, superstições e remédios populares, 
algumas crenças não comprovadas são de fato verdadeiras. A prata é, há muito 
tempo, utilizada na área médica como um componente importante na produção 
de pomadas antibacterianas (sulfadiazina de prata); em tubos endotraqueais, 
que são revestidos com prata para reduzir a incidência de pneumonia associada 
à ventilação mecânica; em cateteres urinários e em raios-X. O ouro, devido à sua 
elevada taxa de biocompatibilidade e capacidade de prevenir infecções, é utiliza-
do, por exemplo, em stents coronários. 
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Literatura mostra que a ideia de introdução de um substituto/implante-corpo 
estranho por questões médicas, causa, regularmente, mudanças psicológicas negati-
vas que frequentemente levam a sintomas como stress e depressão16 17 18. Estas res-
postas emocionais/psicológicas tornam comummente difícil a aceitação da patologia\
diagnóstico e seu tratamento ou substituição por uma prótese, mesmo que o resultado 
funcional seja gratificante19.

  A estética do design de próteses\ortóteses é uma questão que tem sido abor-
dada, no entanto muito pouca investigação teve como objetivo estudar a relação da 
atração estética das pessoas para com as próteses e a sua semelhança humana 20 
21 22. O papel da prótese vai muito além da sua característica funcional, já que a sua 
qualidade estética influencia as preocupações psicológicas dos pacientes. Pillet e Di-
dierjean-Pillet23 afirmam que “ninguém é libertado por uma amputação, e uma prótese 
pode atuar como segurança, uma garantia ou um mecanismo para exigir a integridade 
da aparência física, que valida a integridade psicológica”24. “A aparência cosmética 
parece desempenhar um papel tão importante nas sequelas psicológicas da amputa-
ção quanto o restabelecimento da função física”25.

 Parece não haver dúvida de que a aparência da prótese afeta a sua aceitação 
e que, ao melhorar as suas qualidades estéticas, poderá haver um alívio considerável 
na imagem e no bem-estar psicológico do paciente. É de salientar que a interação 
positiva do utilizador poderia ser reforçada se os dispositivos médicos possuíssem as 
qualidades de ‘desejabilidade’ que são inerentes à joalharia.

Ademais, tais argumentos envolvem, de fato, uma mudança do terreno de de-

16  Breakey, J. W. (1997). Body image: The lower-limb amputee. Journal of Prosthetics and Orthot-
ics , 9 (2), 58-66.
17  Cansever, A., Uzun, O., Yildiz, C., Ates, A., & Atesalp, A. S. (2003). Depression in men with 
traumatic lower part amputation: A comparison to men with surgical lower part amputation. Military Med-
icine.
18  Williamson, G. M., Schulz, R., Bridges, M. W., & Behan, A. M. (1994). Social and psychological 
factors in adjustment to limb amputation. Journal of Social Behavior & Personality , 9 (5), 249-268.
19  Sjödahl, C., Gard, G., & Jarnlo, G.-B. (2004). Coping after trans-femoral amputation due to 
trauma or tumour—A phenomenological approach. Disability and Rehabilitation , 26 (14-15), 851-861.
20  Horgan, O., & MacLachlan, M. (2004). Psychosocial adjustment to lower-limb amputation: a 
review. Disability and rehabilitation, 26(14-15), 837-850. 
21  Price, E. M., & Fisher, K. (2007). Further study of the emotional needs of amputees. JPO: Jour-
nal of Prosthetics and Orthotics, 19(4), 106-108. 
22  Shukla, G. D., Sahu, S. C., Tripathi, R. P., & Gupta, D. K. (1982). A psychiatric study of ampu-
tees. The British Journal of Psychiatry, 141(1), 50-53.
23  Pillet, J., & Didierjean-Pillet, A. (2001). Aesthetic hand prosthesis: gadget or therapy? Presen-
tation of a new classification. Journal of Hand Surgery, 26(6), 523-528. 
24  Pillet, J., & Didierjean-Pillet, A. (2001). Aesthetic hand prosthesis: gadget or therapy? Presen-
tation of a new classification. Journal of Hand Surgery, 26(6), 528.
25  Bhuvaneswar, C. G., Epstein, L. A., & Stern, T. A. (2007). Reactions to amputation: recogni-
tion and treatment. Primary care companion to the Journal of clinical psychiatry, 9(4), 303.
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bate para um foco ampliado nas relações entre os seres humanos e o mundo material 
dos objetos. Como na reflexão de Scruton sobre a relação entre ‘necessidades’ e 
‘deleite estético’, pode dizer-se que esses ‘objetos’ e ‘experiências’ médicas se rela-
cionam com a necessidade absoluta26. No entanto, o ‘deleite estético’ deriva de julga-
mentos reais baseados na ‘beleza’ que está ‘nos olhos de quem vê’ (Ibid). No design, 
tanto a satisfação das ‘necessidades’ como do ‘deleite estético’ são unidas para al-
cançar ‘beleza no sentido’ e ‘significado na beleza’, seja de forma mais empírica ou 
conceptual. 

É dentro deste último tipo de discurso que se podem situar aqueles que projec-
tam e criam dispositivos que refletem em, e possibilitam interações íntimas entre um 
indivíduo e um ‘objeto’ – neste caso os designers de joalharia. Na joalharia aplicam-se 
metodologias singulares que permitem elevar o desenvolvimento de um produto à 
criação de pura significância materializada. Estes lidam normalmente com questões 
de usabilidade e de comunicação personalizada entre a pessoa e o ‘objeto’ em ques-
tão, tomando o corpo como um espaço para possibilidades muito mais amplas e, para 
o design, como um meio para imbuir os objetos de entendimentos emocionais e inte-
lectuais - portanto, epistémicos.

Se um objeto incorporar elementos de significado pessoal para um indivíduo, 
pode surgir uma conexão afectiva com esse objeto. O apego através da forma 
e função levará a uma relação duradoura entre indivíduo e objeto. 27

 A ligação da prática médica com a joalharia espoleta questões éticas e morais 
de alguma complexidade visto que coloca em causa o “paradigma imperativo”28 que 
dita a joalharia como produção de meros adornos corporais. Embora as joias possam 
ser vistas de diferentes prismas, mas cuja função primária é estética, o objeto estético 
introduz questões pertinentes quando assumido como um dispositivo biomédico, in-
terrogando certamente os efeitos psicofísicos que esta pode introduzir. No contexto da 
investigação e do conceito desenvolvido há uma pretensão clara para o desenvolvi-
mento de joias que vão para além do adorno e, neste sentido, ao transferir a joalharia 
para um contexto médico visando a reparação médica, a investigação e sua prática 
permitem ensaiar e testar as fronteiras e os limites do que é e não é a joalharia, o que 
poderá mobilizar e como se poderá apresentar num contexto contrastante.

26  Scruton, R. (1979). The Aesthetics of Architecture (Princeton essays on the arts ed., Vol. 8 ). 
Methuen.
27  Wallace, J., & Press, M. Craft knowledge for the digital age: How the jeweller can contribute to 
designing wearable digital communication devices. Proceedings of Sixth Asian Design Conference (p. 
6). Sheffield: Sheffield Hallam University, Art and Design Research Cent.
28  Heath, M., & Tynan, C. (2010). Crafting a research proposal. The Marketing Review, 10(2), 
147-168.
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 A noção de que o ‘objeto se torna o corpo’ é aqui central, particularmente no 
que diz respeito a “tornar-se o corpo para além de seus próprios limites”29. Como 
podem as concepções tradicionais dos limites do corpo ser questionadas, transfor-
madas ou superadas? Aqui, ao unir a divisão entre as disciplinas de Medicina e de 
Modificação Corporal (Fig.1), a joia, como um ‘objeto’, é entendida como meio para o 
embelezamento do corpo enquanto se torna integrada e integral a esse corpo sujeito 
a tratamento médico – Joalharia Medicamente Prescrita. 

Figura 1
Diagrama - Joalharia para tratamento médico como ponto intermédio entre a 

Modificação Corporal e Medicina

“Joalharia Medicamente Prescrita” é um conceito que, para além de questões sociopsicológi-
cas mais profundas, propõe uma joia médica para tornar um corpo estético, naquilo que se quer evi-
denciar, mas pode também ser integrada e naturalizada no corpo, ou seja, tornar-se parte do corpo e 
desempenhar igualmente uma função. É um modo alternativo ou complementar de utilização de joias 
médicas, que ligando a arte e a ciência através da tecnologia, têm como função a reparação corporal 
atribuindo-lhe valor30.

 Trazendo ao corpo noções de Kintsugi (Fig.2), este deixa de ser um mero veículo de ex-
pressão e torna-se também um meio de experiência, que, quando acrescido de tecnologia, ofício e 
significado, pode ser estendido, substituído ou reajustado, tornando-se um locus para simbolismo e es-
tetização. Em “Joalharia Medicamente Prescrita”, o refinamento da arquitetura biológica do 
corpo humano não contempla qualquer tentativa de esconder a ferida ou a imperfei-

29  Bouraoui, N. (2014). Nomadic Vitalities:Becoming Beyond Boundaries in Nina Bouraoui’s Writ-
ing. In A. Damlé, The Becoming of the Body: Contemporary Women’s Writing in French. Edinburgh : 
Edinburgh Scholarship Online: January 2015.
30  Noronha, O. (2017). ‘Becoming the body’: An investigation into the possibilities and affordances 
of ‘medical jewellery. (Doctoral thesis, Goldmiths College, University of London).
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ção, mas sim de lhe acrescentar valor estético e pessoal, individualizando o processo 
de tratamento  e recuperação. 

Figura 2
Cerâmica reparada com técnica artística Japonesa Kintsugi

Tendo em conta os presentes e futuros avanços a nível biotecnológico que 
permitem a práxis de um objeto penetrar e perfurar pele e tecido celular subcutâneo, 
e a possibilidade de inserção de outros materiais num nível mais profundo dentro 
do corpo, transformando-o numa superfície manipulável passível de reconfiguração 
física, “Joalharia Medicamente Prescrita” consiste na formulação de uma série de hi-
póteses que exploram cinco ‘camadas arqueológicas’ do corpo humano. No sentido 
de apresentar diferentes propostas de ‘adorno médico’, estas ‘camadas’ exploram-se 
na idealização de peças de aplicação exo-corporal, sub-dérmica, intra-corporal\intra- 
articular31.

Estas resultam da combinação de conhecimento teórico e prático-técnico de 
médicos, psicólogos, de bioengenharia e biomecânica e de design, com o intuito de 
compreender ideias do corpo frágil e seus tratamentos.

No entanto, ao propor o implante cirúrgico de uma peça de joalharia, apesar 
da sua função médica, surgem questões de percepção visual e táctil. Estes objetos 
podem de fato tentar desafiar ou redefinir a concepção ortodoxa de adorno corporal, 

31  Noronha, O. (2017). ‘Becoming the body’: An investigation into the possibilities and affordances 
of ‘medical jewellery. (Doctoral thesis, Goldmiths College, University of London).
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sendo apenas visíveis, total ou parcialmente, através de tecnologia específica de di-
gitalização médica. A ‘joia médica› não tem a intenção primária de ser detectada por 
pessoas de fora, como o faria a joalharia convencional, mas sim de ser encarada 
como um artefacto precioso e íntimo, um ‘objeto’ de luxo que pode ou não ser mostra-
do publicamente dependendo da vontade do ‘utente’ - visto a olho nu, sentido através 
do toque ou observado através de um raio-X, como se fosse o novo ‘retrato’.

1º – Ortóteses
 Dispositivos que restringem ou ajudam o movimento do corpo humano (objetos 
externos, totalmente perceptíveis)

Figura 3
Lombostato (ortótese de coluna) 
- polipropileno, prata dourada, 
filigrana portuguesa feita à mão e 
elástico.

Fotografia de Artur Cabral
2013

Figura 4
Colar Cervical em Filigrana (tipo Minerva) - filigrana 
portuguesa feita à mão em prata dourada

2013
© Olga Noronha
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Figura 5 e 6
Tala para dedo de pianista / em flexão - ouro e dia-
mantes brancos e negros em talha brilhante. 

2013
© Olga Noronha

Figura 7 e 8
Tala para dedo em martelo - prata, turmali-
nas e citrinos

2013
© Olga Noronha

2º -  Sub-dérmico e Exo- dérmico
 Agrafos e fios/correntes de sutura em metal precioso
 (parcialmente perceptíveis a olho nu).

 Uma vez necessária a sutura de uma ferida, propõe-se que, em vez de tradicio-
nais agrafos cirúrgicos e fios de sutura, o paciente possa escolher ser suturado com 
de prata, ouro ou platina, como se bordasse a sua pele com metais preciosos, deixan-
do à consideração do doente a hipótese de adornar o seu corpo com uma peça de 
joalharia efémera ou permanente eventualmente alterando, de forma bela, a cicatriz.
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Figura 9
Sutura de ponto X-corrido 
(centrado)- corrente de ouro 
com agulha de sutura em 
forma de J (banhada a ouro) 
e travão de topázio.

Peça anatómica de suíno em 
solução de formaldeído.

2013
© Olga Noronha

Figura 10
Sutura em cadeia com contas 
de prata, parcialmente revestida 
a ródio preto, como bordado de 
pele.

Peça anatómica de suíno em 
solução de formaldeído.

2013
© Olga Noronha

Figura 11
Agrafos cirurgicos banhados a 
ouro

Peça anatómica de suíno em 
solução de formaldeído.

2013
© Olga Noronha

3º  – Exo-corporal
 Esquelética/dentadura

 No âmbito da ortodontia, é apresentada a hipótese de embelezar dispositivos de 
ortodontia, criando uma interface entre o que pode ser visto dentro e fora dos limites 
do corpo do utilizador, em quem a peça não foi cirurgicamente implantada. Só pode 
ser vista se este permitir, fazendo contudo um esforço físico - abrir forçado da boca. 
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Figura 12
A – Esquelética de dentadura esmaltada a rosa, com dois dentes (maxilar inferior) em molde
B – Esquelética de dentadura esmaltada a rosa, com dois dentes (maxilar inferior).
C – Esquelética de dentadura em ouro com safiras em talha diamante (maxilar superior) em molde.
D – Esquelética de dentadura em ouro com safiras em talha diamante (maxilar superior).
E – Esquelética de dentadura em prata dourada com zircónias (maxilar superior).
F – Esquelética de dentadura em prata dourada com zircónias (maxilar superior).

© Olga Noronha

4º  – Sub-dérmico
 Placa de fixação óssea - osteossíntese
(pode eventualmente perfurar a pele e visualizado à superfície do corpo\ perceptível 
via raio-X)
 
 Considerando os objectivos primordiais dos implantes sub-dérmicos no âmbito 
da modificação corporal, é sugerida a possibilidade de recriar e implantar placas os-
teossíntese de geometrias distintas às existentes. Estas placas serão produzidas por 
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forma e medida, e o material e geometria poderá variar de acordo com o desejo do 
paciente e indicação cirúrgica. Por fim, uma vez curado o osso, a placa de fixação po-
derá ser extraída e transformada numa joia usável, como por exemplo uma pulseira, 
anel, pendente, dependendo da sua dimensão original. 

Figura 13
Clavícula com placa de osteossíntese com 
piercings transdermais incorporados  - prata 
dourada, parafusos cirúrgicos, zircónias.

2012
© Olga Noronha

Figura 14
Clavícula com placa de osteossíntese com 
piercings transdermais incorporados  - pra-
ta dourada, parafusos cirúrgicos, zircónias 
(fotomontagem)

2012
© Olga Noronha

Figura 15
Placas de osteossíntese do pé e artrodese  - 
filigrana de prata, parafusos cirúrgicos.

2012
© Olga Noronha

Figura 16
Placas de osteossíntese do pé e artrodese  - fili-
grana de prata, parafusos cirúrgicos (detalhe).

2012
© Olga Noronha
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Figura 17
Raio-X de modelo anatómico com placas de osteossíntese do pé e artrodese  - filigrana de prata, 
parafusos cirúrgicos

2012 
© Olga Noronha

5º – Prótese intra-corporal \ intra-articular
 Substituição da articulação, perceptível apenas via raio-X ou outro tipo de scan 
médico.
 
 Como uma hipervalorização da circunstância cirúrgica, e em busca de auto-pra-
zer redesenhando o corpo, surge o potencial de recriar a estrutura e superfície da 
prótese da anca, incrustando diamantes, tornando-a mais leve, gravando palavras 
com significado pessoal e jogando com a forma como estas são observáveis via raio-
-X. Tornam-se assim peças de joalharia ímpar, como que um tesouro escondido que 
desafia o objetivo convencional de adorno.
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Figura 18
Prótese da anca perfurada (componente femoral)
-prata dourada 

2012
© Olga Noronha

Figura 19
Simulação de raio-X demonstrando a Próte-
se da anca perfurada (componente femoral) 
no corpo.

2012
© Olga Noronha

Figura 20
Simulação 3D CAD de Prótese da anca 
(componente femoral) com poema gravado\vazado.

(imagem produzida por Rafael Coelho)
2012
© Olga Noronha

Figura 21
Simulação de raio-X demonstrando a Pró-
tese 
da anca (componente femoral) com poema 
gravado\vazado.

2012
© Olga Noronha
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São frequentes os relatos de pacientes demonstrando reações emocionais ne-
gativas em relação ao objeto médico. Estes sentimentos de incómodo e aversão dão 
relevo a intenção de aqui se pretender mitigar contra tais fatos, usando o ‘emocional’ 
como um fator ‘positivo’ e, através da compreensão do ‘objeto’, trazer um significado 
emocional reconfortante e afirmativo a esse ‘objeto’. 

Estas propostas têm em consideração não só a relação conceptual corpo - ob-
jeto tecnológico, mas também o desempenho dos materiais utilizados e o seu nível 
de biocompatibilidade. Assim, na investigação realizada, é importante referir que cada 
peça desenvolvida apresenta uma possibilidade real de utilização médica, baseada 
em avaliações de biofuncionalidade e biocompatibilidade. Estas características foram 
estudadas, entre outras, com base no estado da arte referente aos dispositivos médi-
cos já existentes. Estudos idênticos foram realizados para outros implantes biomédi-
cos, como, por exemplo, próteses intra-articulares, tendo sempre como referência o 
conhecimento médico/cirúrgico. Cada peça de “Joalharia Medicamente Prescrita” foi 
cuidadosamente concebida e calculada tendo em conta as suas propriedades físicas, 
mecânicas, electroquímicas e biológicas potenciais/previstas.

Ainda que algumas hipotéticas e outras em atuais testes laboratoriais, estas 
propostas derivam de uma pesquisa exaustiva nos campos da medicina e da bioenge-
nharia, tornando-as capazes de serem eventualmente utilizadas num futuro próximo. 
É, no entanto de salientar que, não existe pretensão de disponibilizar estas propostas 
para procedimentos médicos generalizados. Pretende-se que sejam antes aplicadas 
em circunstâncias muito particulares, funcionando como uma espécie de procedimen-
to artístico. Isto significa que, quando surge a necessidade de uma intervenção mé-
dica, pode-se permitir ou apresentar uma ‘oportunidade extra’, para que o corpo se 
torne um portador de arte. 
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TEORIAS DO AFETO E DA EMOÇÃO NO TEATRO:

métodos de criação e performance 

Graça P. Corrêa (CFCUL)1

Resumo: Fundamentado nas teorias da emoção e do afeto—particularmente nos 
conceitos desenvolvidos por William James, António Damásio e Brian Massumi—este 
artigo investiga a forma como a direção de atores e encenação no teatro podem cons-
tituir um laboratório de práticas emocionais. Nele são abordados dois processos dis-
tintos de encenação e métodos correspondentes de performance emocional, patentes 
nomeadamente nas produções de Miss Julie, dirigida pela encenadora britânica Katie 
Mitchell em 2013, e Sangue de Lorca, dirigida pela autora em 2019. 

Palavras-chave: emoção; sentimento; afeto; métodos de encenação; criação artísti-
ca.

Abstract: Drawing on emotion and affect theories—particularly some concepts deve-
loped by William James, António Damásio, and Brian Massumi—this article investiga-
tes how theatre staging and directing may constitute a laboratory of emotional practi-
ces. Accordingly, it addresses two distinct productions and corresponding methods of 
coaching the emotional performance of actors, notably Miss Julie by British director 
Katie Mitchell in 2013, and Sangue de Lorca directed by the author in 2019.

Keywords: emotion, feeling, affect, theatre directing methods, artistic creation

1  Investigadora em Ciência e Arte na FCUL, Dep. de História e Filosofia da Ciência (DHFC), 
integrada no Centro de Filosofia das Ciências (CFCUL), onde desenvolve e dirige projetos de investi-
gação interdisciplinar sobre a correlação entre Teatro e Teorias da Emoção, Empatia Sinestesia, Eco-
filosofia e Ética. Na área da prática artística é encenadora, cenógrafa e dramaturga. Investigação fi-
nanciada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, ref. 2408/2019, UIDB/00678 /2020 e 
UIDP/00678/2020, gpcorrea@fc.ul.pt.
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Alguns dos desenvolvimentos mais importantes do pensamento contem-
porâneo resultam de uma colaboração interdisciplinar de vários campos do conhe-
cimento com a neurociência cognitiva. Com efeito, embora a emoção e a cognição 
tenham sido encaradas como fenómenos diferenciados (e até contrários) pela cultura 
ocidental ao longo de vários séculos, nas últimas duas décadas um número crescente 
de obras académicas aponta cada vez mais para uma interdependência entre estes 
dois aspectos fundamentais do cérebro-mente-corpo (PESSOA, 2009). Somente no 
campo dos estudos de teatro e da performance, Elizabeth Hart, Bruce McConachie, 
John Lutterbie e Rhonda Blair (entre outros) publicaram vários livros e artigos nos 
últimos anos à luz de uma abordagem interdisciplinar com a neurociência cogniti-
va. No entanto, embora exista concordância relativamente ao que constitui cognição, 
o mesmo não se poderá dizer dos conceitos de emoção, sentimento e afeto. Tal como 
McConachie afirma, “o termo ‘emoção’ tem várias definições, dependendo da ciência 
que estivermos a ler” (McCONACHIE, 2008, p.13).  

Enquanto forma de arte e processo de criação, o teatro distingue-se por ser 
uma atividade intensamente coletiva, que trabalha com diferentes meios de expressão 
e textos, sejam eles escritos, físicos, vocais, musicais, auditivos ou visuais.  Acresce 
que o teatro não só produz, como também decorre de, um tipo de “pensamento emo-
cional”, uma interface entre emoção e cognição que permite aos pensamentos desen-
cadearem emoções que são concretizadas na mente-corpo; e, em sentido diverso, 
permite que as sensações corporais produzam emoções e sentimentos que influen-
ciam os pensamentos. Consequentemente, neste artigo irei avaliar métodos distintos 
de desenvolver emoções no palco, com o objetivo de compreender de que formas a 
direção de atores e encenação no teatro podem constituir um laboratório de práticas 
emocionais. Essa investigação será realizada através do exame de dois exemplos de 
processos de criação no teatro: Miss Julie, numa produção baseada no texto cénico 
de August Strindberg dirigida por Katie Mitchell em 2013, e Sangue de Lorca, com 
texto cénico e encenação da minha autoria em 2019. 

Perspectivas sobre os conceitos de emoção, sentimento, Feeling e afeto

Derivado etimologicamente do latim movere, o conceito de emoção implica não 
só movimento como também uma ação que desencadeia transformações. Utilizada 
pela primeira vez no início do século XVI na França, a palavra emoção começou por 
denotar um sentimento instintivo que contrastava com o processo racional e discursivo 
do pensamento, sendo associada à agitação social ou à perturbação pública (O.E.D., 
2019). Com efeito, até muito recentemente, a “emoção” permaneceu ligada a uma 
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cognição errónea, ou a reações obscuras e irracionais tipicamente observáveis nas 
mulheres, assim como nos animais (CLASSEN, 2005). Nas duas últimas décadas, no 
entanto, devido ao chamado affect turn, juntamente com o desenvolvimento do campo 
da neurociência, investigadores das ciências e das humanidades têm vindo a concre-
tizar perspectivas teóricas e experimentações práticas sobre cognição e emoção no 
âmbito da inter-relação cérebro-mente-corpo. 

Como consequência, os termos emoção, sentimento e afeto oferecem presen-
temente várias definições possíveis. Em The Cultural Politics of Emotions (2004), por 
exemplo, Sara Ahmed argumenta que as emoções não vivem em ninguém nem em 
nada, antes produzem superfícies e fronteiras que demarcam o indivíduo e o social 
(AHMED, 2004, p.11). Toda a experiência é filtrada através do contexto social e de nor-
mas culturais, pelo que não existe uma relação neurológica simples entre estímulo e 
processo corporal. Embora pareçam respostas automáticas, as emoções não ocorrem 
fora de uma determinada estrutura cultural; o importante, portanto, não é encontrar 
uma definição para as emoções mas sim investigar a forma como funcionam ou os 
efeitos que produzem sobre os indivíduos (AHMED, 2004, p.46). Como é evidente, 
Ahmed encara a produção de emoções a partir de uma perspectiva construtivista, se-
gundo a qual a constituição do sujeito é realizada através de uma troca de impressões 
recursivas que lhe moldam o horizonte do sentimento. A emoção é portanto encarada 
como mais um texto, como um constructo cultural, social e ideológico. 

De forma diferente, na obra do neurocientista António Damásio, as emoções 
e os sentimentos referem-se a experiências materiais diferenciadas de corpos vi-
vos que nem sempre são necessariamente condicionadas pela raça, género, etnia, 
nacionalidade e outras posições do sujeito. Segundo Damásio, até ao século XXI, “os 
sentimentos não receberam o crédito que merecem como motivadores, monitores e 
negociadores de [todos] os projetos e esforços culturais humanos” (DAMÁSIO, 2018, 
p.3). No seu livro mais recente, A Estranha Ordem das Coisas (2018), Damásio afirma 
que as emoções e os sentimentos não só orientam as nossas decisões, como também 
motivam todas as criações da cultura humana. Os sentimentos são as expressões 
mentais e corporais da homeostase,2 isto é, do próprio processo regulador de todas as 

2  O fisiologista Walter Cannon (1871-1945) cunhou o termo homeostase em 1926 para aludir 
a uma “tendência à estabilidade entre elementos interdependentes”. A palavra deriva do grego ho-
mio “semelhante ou similar” + stasis “estático” e refere-se à propriedade de autorregulação dos seres 
vivos que lhes permite manter um equilíbrio necessário à sobrevivência. A homeostase é suportada não 
só através de suprimentos materiais tais como água, oxigénio, glicose, proteína, gordura, cálcio e clo-
reto de sódio; mas também pela regulação de determinados processos (manutenção da neutralidade 
do pH e da temperatura uniforme). Significativamente, Cannon destaca igualmente o papel do sistema 
nervoso autónomo dos seres vivos na homeostase. Ver Brito e Haddad, “A formulação do conceito de 
homeostase por Walter Cannon”.
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operações vitais, necessário não apenas à sobrevivência, mas também conducente 
ao bem-estar e à prosperidade pessoal e civilizacional. Ao cooperar com a homeosta-
se, os processos criativos no teatro e na performance (tais como os de outras criações 
artísticas) poderão ajudar a estimular novas formas de vida. Uma vez que a consciên-
cia é uma propriedade organísmica,3 em lugar de ser localizada cerebralmente, Da-
másio afirma que os sentimentos são uma solução evolutiva que a natureza inventou 
como forma de preservar a vida: “Aquilo a que chamamos civilização é a educação 
dos nossos afetos, da nossa maquinaria emocional, durante a infância e a juventude, 
em casa, na escola ou nos meios culturais” (DAMÁSIO, 2018, p.162).

As emoções e os sentimentos desempenham um papel central na obra de 
Damásio. O neurocientista propõe que a emoção corresponde a um conjunto de res-
postas a situações externas, muitas das quais são publicamente observáveis e por-
tanto sociais, enquanto que os   sentimentos se referem a experiências emocionais 
individuais (DAMÁSIO, 1999, p.42). Nesse sentido, as emoções são estados corpo-
rais que podemos estudar e até medir porque, diferentemente dos sentimentos, são 
claramente observáveis. Aliás já em 1872, na obra A expressão das emoções no ho-
mem e nos animais, Charles Darwin propunha a existência de seis emoções básicas, 
não limitadas aos seres humanos, que resultam em expressões faciais específicas e 
outros comportamentos corporais observáveis: surpresa, tristeza, felicidade, medo, 
nojo e raiva. Doze anos depois, no ensaio “O que é uma emoção?” (1884), o filósofo 
e psicólogo William James observava como, em situações de risco de vida, os seres 
humanos reagem primeiro fisicamente e só depois se tornam conscientes do signi-
ficado dessa reação. James sugeriu assim que a experiência da emoção se deve à 
propriocepção do ser humano, entendida através de mudanças viscerais e outras alte-
rações corporais. De acordo com a Teoria de James-Lange (proposta por James mas 
também desenvolvida independentemente pelo psicólogo dinamarquês Carl Lange), 
as emoções são reações corporais automáticas a estímulos, reveladas pela postura, 
marcha, gesto e expressão facial. A sua causa é primeiramente física; só depois é que 
essas respostas corporais evocam determinadas emoções (scripted ou pré-escritas) 
na mente consciente.

A teoria do afeto—inspirada nos escritos do filósofo Baruch Spinoza que com-
põem a obra Ética (1677); e incrementada pelo filósofo Gilles Deleuze conjuntamente 
com o esquizoanalista Félix Guattari, sobretudo em Mille Plateaux (1985)—considera 
que os feelings (mais adequadamente traduzidos como sentir/es e não enquanto sen-
timentos) são intensidades pré-pessoais e não-linguísticas desenvolvidas no interior 

3  Organísmico: referente a uma visão holística do organismo, segundo a qual o que acontece ao 
nível cerebral e neuronal acontece igualmente ao resto do organismo.
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dos corpos humanos e não-humanos, e entre os corpos e o mundo, as quais produ-
zem outras tantas intensidades e potencialidades em assembleia, num fluxo contínuo 
(DELEUZE e GUATTARI, 1987). Por sua vez influenciado pelo trabalho de Deleuze 
e Guattari, o filósofo Brian Massumi afirma que o afeto é pré-pessoal e pré-cognitivo, 
que é um campo de puro potencial de intensidades que circula entre os corpos. Se-
gundo Massumi, as emoções são sociais, os sentimentos são pessoais e biográficos, 
mas os afetos são pré-pessoais. Enquanto que uma emoção é a demonstração de um 
sentimento que pode ser genuíno ou artificial (por vezes uma expressão do nosso es-
tado interno, mas outras vezes projetada ou programada para atender às expectativas 
sociais), o afeto é uma experiência inconsciente e não linguística de intensidade. O 
facto de não ser linguístico nem pessoal faz com que o afeto esteja separado do do-
mínio consciente das emoções. Enquanto que uma emoção é uma expressão muito 
parcial de afeto, porque apenas se baseia numa seleção limitada de memórias e ape-
nas aciona certos reflexos, o afeto incita a passagem de um estado experimental do 
corpo ao outro, implica um aumento ou diminuição de intensidades no corpo desse in-
divíduo e na sua capacidade de agir (MASSUMI, 2002). Nas palavras de Massumi, “O 
afeto é a cola invisível que mantém o mundo unido” (MASSUMI, 2002, p.217). Logo, o 
afeto “fornece uma excelente lente para pensar os seres humanos como co-existindo 
em harmonia e continuidade com outros animais não-humanos” (SCHAEFER, 2019, 
p.4).

Significativamente, a noção de subjetividade que Massumi, Deleuze e Guattari 
invocam não se refere à consciência intencional de um indivíduo autónomo, mas sim a 
uma subjetividade sempre em devir, que não é tão somente exterior nem tão somente 
interior, mas está sempre fora e dentro: uma subjetividade plural e polifónica que de-
vém ao mesmo tempo dentro, fora e com o mundo. “Criam-se novas modalidades de 
subjetividade da mesma maneira que um artista cria novas formas a partir da sua pa-
leta” (GUATTARI, 1992, p.7). Ao encararmos a subjetividade como um fluxo contínuo 
de sensações, imagens, sons e afetos, e o afeto como uma experiência pré-pessoal, 
teremos necessariamente de reinventar o conceito de memória afetiva (referente aos 
afetos, e não às afeições), diferenciando-a da memória emocional, enquanto método 
de performance teatral. Tal método implicará um deslocamento do modelo identitário 
e representacional tipicamente dramático para encontrar outros princípios de indivi-
duação procedentes de uma criação sempre emergente e não de dimensões fixas 
pré- existentes.

Tais conceitos de subjetividade e de afeto suscitam uma questão importan-
te: como poderá o afeto enquanto método engendrar uma agência micropolítica ou 
provocar efeitos ético-políticos no mundo, através do teatro e da performance? Como 
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poderá o envolvimento no processo de criação da performance de teatro, por parte de 
todos os agentes intervenientes incluindo os espetadores, contribuir para a produção 
de “uma subjetividade enriquecedora de uma nova relação com o mundo”? (GUATTA-
RI, 1992, p.33). Dado o seu enfoque pré-linguístico, considero que a teoria do afeto 
poderá ser explorada criativamente no teatro e na performance, até porque oferece 
uma dimensão ambiental aos feelings, propiciando uma ética imanente.  Deste modo, 
é minha intenção apresentar agora, de forma sucinta e abreviada, algumas das for-
mas como estas teorias do afeto e da emoção podem ser aplicadas ao processo de 
ensaios e de encenação de uma performance de teatro.

Práticas emocionais de performance teatral

Numa publicação recente, Donovan O. Schaefer considera que a teoria dos 
afetos é um método que questiona o que é que os corpos fazem, o que é que desejam, 
para onde vão, o que pensam, como é que decidem e, especialmente, como é que 
os corpos são impelidos por forças diferentes da linguagem e da razão” (SCHAEFER, 
2019). Schaefer observa como “atores eficazes tenderão a utilizar meticulosamente 
todos os aspectos dos seus corpos—voz, mãos, rosto, postura, marcha, olhar, movi-
mento e músculos—para construir uma sinfonia afetiva. Os diretores também usam 
um repertório não-verbal, incluindo tempo, ritmo, encenação e perspectiva, para tecer 
um nó grosso de afetos em torno do texto cénico” (SCHAEFER, 2016). Esta ênfase 
colocada por Schaefer numa pluralidade de formas afetivas (“nós de afetos”, “sinfonia 
afetiva”) é especialmente produtiva e enriquecedora quando aplicável ao teatro, uma 
forma de arte colaborativa e multifacetada.

A encenadora britânica Katie Mitchell afirma praticar um “realismo da quar-
ta parede” uma vez que se dedica especificamente a “reproduzir o comportamento hu-
mano” através do teatro (MITCHELL, 2009). Os seus métodos para recriar emoções 
nos atores baseiam-se principalmente no trabalho das ações físicas que Konstantin 
Stanislavski desenvolveu nos últimos anos da sua atividade artística como encenador 
(década de 1890), inspirado na teoria das emoções de James-Lange, segundo a qual 
os seres humanos começam por reagir fisicamente e só depois é que conscienciali-
zam o significado emocional dessa reação. Nas palavras de Mitchell,

Para os praticantes de teatro, cujo ofício é a incarnação e trans-
missão precisa das emoções humanas, [a teoria de James-Lan-
ge] é extremamente relevante. Eis uma forma de encarar as 
emoções que separam a resposta física da consciência e dos 
processos mentais que se seguem ao momento da tomada de 
consciência. Aponta para uma maneira de trabalhar as emoções 
através da recriação da sua forma física ou circunstâncias (MIT-
CHELL, 2009, p.231).
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O ponto de partida para o trabalho emocional de Mitchell não é portanto 
a psicologia, mas sim a fisiologia das emoções. Inspirada no trabalho desenvolvido 
pelos encenadores russos Lev Dodin e Anatoly Vasilyev, bem como nos workshops 
que realizou na Inglaterra com as atrizes-encenadoras Tatiana Olear e Elen Bowman, 
Mitchell concebeu uma série de exercícios para atores durante os quais eles repro-
duzem emoções ora a partir do interior, através de memórias pessoais e íntimas, ora 
partindo do exterior, através de uma reconstrução minuciosa das ações físicas que 
sucedem ao corpo quando este é afectado por uma emoção específica (MITCHELL, 
2009, p.232). Sempre que prepara uma nova encenação, começa por selecionar a 
emoção dominante do texto cénico e pede aos atores que encenem um evento das 
suas vidas em que experimentaram essa mesma emoção. Desse modo, os atores 
conseguem estudar a forma como uma determinada emoção os afecta fisicamente 
para depois utilizar essas informações corporais em momentos específicos da peça. 
Todas as emoções expressas no texto cénico são seguidamente investigadas e re-
criadas desta mesma forma (MITCHELL, 2009, p.154-156).

Mitchell, no entanto, procura igualmente revelar “como é estar dentro da 
consciência do outro” ou das personagens que figuram nas peças que encena. Nesse 
sentido, quando dirigiu Miss Julie de August Strindberg, (espetáculo apresentado no 
32º Festival de Teatro de Almada de Portugal em 2015), Mitchell decidiu expressar 
as memórias e os sentimentos das personagens através de projeções de filmagens 
realizadas em direto no palco. À medida que a performance se desenrolava, cinco 
câmaras vídeo acompanhavam os atores, ora precedendo-os, ora seguindo-os, para 
registar imagens das suas atividades e emoções passo a passo, numa sequência di-
rigida em direto pelo realizador Leo Warner.

No seu trabalho teatral, Mitchell distingue entre três tipos de emoções: pri-
márias, tais como felicidade, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo; sociais ou secun-
dárias, que consistem em mudanças corporais “provocadas pela imaginação”, tais 
como vergonha ou ciúme; e emoções de fundo, “que são sentimentos que operam a 
um nível muito profundo, como quando dizemos que estamos ‘um pouco deprimidos’ 
ou ‘em baixo’”. Nas palavras de um crítico de teatro, Mitchell deseja conduzir os es-
pectadores “às profundidades terríveis do comportamento humano”:

Os seus atores transmitem uma sensação de naturalismo mi-
nuciosamente observado e psicologicamente preciso. (...) Se 
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estão ansiosos ou amedrontados, tropeçam ansiosamente ou 
com medo sobre as suas próprias palavras, em detrimento, às 
vezes, da inteligibilidade das falas. Esse medo ou ansiedade é 
fortemente incarnado: a linguagem física faz a maior parte do 
trabalho (HIGGINS, 2016).

Para Katie Mitchell, portanto, a questão central da encenação é reproduzir 
o comportamento emocional humano, ou seja, representar mimeticamente as res-
postas observáveis que os seres humanos dão a situações externas e/ou internas, 
algumas automáticas e outras pré-programadas segundo determinadas expectativas 
sociais. Em termos de teoria e prática teatral, Mitchell reconhece a influência de Sta-
nislavski, pela sua procura de uma identificação emocional, ou relação de empatia 
entre ator e espectador através de várias técnicas, nomeadamente os exercícios de 
memória emocional, as fichas de personagem, o processo das circunstâncias dadas 
(Given Circumstances), o “Se” Mágico e o Método das ações físicas. Nesse sentido 
há que desmistificar as leituras críticas sobre os métodos de Stanislavski que classi-
ficam o seu sistema como meramente psicológico, uma vez que o encenador sempre 
procurou, acima de tudo, investigar a performance psicofísica do ator.

Muitos encenadores contemporâneos, contudo, opõem-se às propostas 
de Stanislavski porque consideram a estimulação emocional uma fonte potencial de 
alienação, no seguimento dos escritos teóricos e práticas cénicas de Erwin Piscator 
(1893-1966) e Bertolt Brecht (1898-1956). Contrariando o teatro romântico e totalizan-
te de Wagner, o qual procurava alcançar uma imersão completa dos sentidos e das 
emoções dos espectadores, o teatro épico de Piscator e Brecht pretendeu incentivar 
a ação política através de uma perspectiva racional não-emocional. De acordo com 
as descobertas neurológicas recentes, no entanto, a distinção binária entre emoção e 
razão proposta pelas teorias de representação do teatro épico já não faz sentido. Tal 
como Bruce McConachie explica:

Atualmente, os psicólogos e neurocientistas cognitivos afirmam 
que os impulsos emocionais alimentam e até mesmo sustentam 
as tarefas intelectuais mais simples [...] o desejo Brechtiano de 
estimular a resposta racional do espectador em detrimento da 
sua resposta emocional não faz mais sentido; um nível mode-
rado de envolvimento emocional é sempre necessário para sus-
tentar a atenção racional no teatro (McCONACHIE, 2008, p.3). 

Aliás, tal como muitos cientistas indicam, “a anatomia neural essencial para 
uma racionalidade total—o córtex pré-frontal—é uma inovação evolutiva muito recen-
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te, tendo emergido apenas nos últimos (...) 2,5% do tempo total da humanidade na 
terra” (MASSEY, 2002, p.15). Uma cognição humana totalmente racional, portanto, 
não é verificável, uma vez que a função do raciocínio repousa necessariamente sobre 
fundações emocionais preexistentes.

Desde que em Agosto de 2018, comecei a compor a dramaturgia e encena-
ção de Sangue de Lorca, o meu principal impulso emocional foi o de realizar uma per-
formance de teatro sobre o amor e a revolução, ou sobre o poder que o afeto positivo 
(nos termos da teoria do afeto elaborada por Baruch Spinoza)4 dispõe de transformar 
a realidade social. Com um elenco de dez atores composto por sete mulheres e três 
homens, a performance consistiu numa apresentação abreviada da conhecida trilogia 
de peças de Lorca constituída por A Casa de Bernarda Alba (1936), Yerma (1934) e 
Bodas de Sangue (1933), exigindo portanto um trabalho afinado de escolhas drama-
túrgicas para cortar trechos consideráveis dos textos originais. O meu objectivo era 
igualmente o de retratar as circunstâncias pessoais, sociais e políticas dos últimos 
dias da vida de Federico Garcia Lorca, numa tentativa de investigar as seguintes 
questões da sua vida e obra: a sua decisão de permanecer em Espanha durante a 
perseguição política em curso, apesar de já lhe ter sido concedido um visto para fugir 
para o México; a sua posição política e ideológica em relação ao governo republicano 
(democraticamente eleito) e ao golpe militar falangista por parte do general Franco, o 
qual veio a desencadear a guerra civil que se seguiu; bem como revelar a sua intensa 
angústia pessoal para com a opressão sexual e emocional das mulheres a par da sua 
orientação homossexual.

Ao examinar a trilogia de Lorca, detectei como emoções principais o medo 
e a alegria, dois afetos físico-mentais que se opõem categoricamente na teoria de 
Spinoza. Em A Casa de Bernarda Alba, uma mãe confina as suas cinco filhas numa 
casa, proibindo-lhes qualquer contacto com o mundo exterior. Deste modo, em lugar 
de constituir um ambiente benéfico onde as relações entre seres vivos são recípro-
cas e afetuosas, o lar materno está transformado numa prisão, num espaço hostil de 
abuso onde uma mulher-mãe autoritária sufoca os instintos naturais das suas filhas. 

4  Para Spinoza os afetos são naturais, fazem parte da natureza. O afeto é uma experiência 
vivida, é uma transição, uma passagem de um estado ao outro no próprio ser. Cada afeto tem uma 
natureza particular, fortalece ou enfraquece a capacidade de existir. Assim, a alegria possibilita um rela-
cionamento poderoso com o mundo: é um devir que nos faz ganhar mais força, mais mobilidade, mais 
maneiras de agir. Na tristeza, pelo contrário, perdemos potencialidades, o nosso horizonte contrai-se, 
passamos a um grau de participação menor na natureza. Razão e emoção não são opostas na filosofia 
de Spinoza: a razão precisa da  emoção para se tornar eficaz e a emoção pode ser dirigida para melho-
res horizontes com a ajuda da razão. Por serem parte de uma mesma substância, mente e corpo não 
podem ser separados. 
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De forma semelhante, em Yerma, o lar conjugal está transformado numa prisão onde 
uma mulher sexualmente viva é usada como servente por um marido austero, frio e 
talvez mesmo impotente. Em Bodas de Sangue, uma mulher está prestes a casar-se 
com um homem que não ama nem deseja, condenada ao destino normativo de ter 
filhos e de viver, mais uma vez, numa casa de família semelhante a uma prisão. 

Numa perspectiva afetiva inspirada nos conceitos de Damásio—de que os 
sentimentos e a homeostase se relacionam intima e consistentemente, a tal ponto 
que uma homeostase deficiente é revelada através de sentimentos negativos, en-
quanto que os sentimento positivos abrem os organismos a perspectivas benéficas de 
vida—as protagonistas femininas das três peças de Lorca (Adela, Yerma e A Noiva) 
são impossibilitadas de prosperar emocionalmente. Estas três personagens vivem 
num medo constante que as impede de sentir ou experienciar a alegria; são forçadas 
a reprimir os seus desejos amorosos; sofrem de ansiedade devido à repressão emo-
cional e falta de satisfação sexual: consequentemente, todas elas acabam por optar 
pelo suicídio como saída para a sua angústia existencial (Adela enforca-se; Yerma e 
A Noiva cometem ações que as condenam inevitavelmente à morte).

Devido à sua energia emocional, as peças de Lorca exigem dos atores 
uma interpretação extremamente física. No seguimento da minha investigação so-
bre paisagens afetivas e sensoriais na dramaturgia (CORRÊA, 2011), em Sangue de 
Lorca decidi explorar uma correspondência entre os feelings das personagens e as 
paisagens naturais envolventes, que são retratadas por Lorca com enorme energia 
afetiva. Através de uma análise dramatúrgica extramente detalhada para inspirar os 
exercícios de interpretação, estimulei a imaginação individual de cada ator para que 
todos criassem guiões emocionais baseados nas suas paisagens sensoriais internas 
e externas. Esforçámo-nos por imaginar e expressar, por exemplo, como é estar en-
carcerada dentro de uma casa andaluza no pico do verão, envergando roupas pretas 
pesadas durante o dia e incapazes de dormir à noite por causa do calor. Como é que 
esse feeling sensorial claustrofóbico, de uma atmosfera fisiologicamente opressora, 
é semelhante à incapacidade de nos expressarmos livremente no contexto de um 
regime autoritário?

Contrariando a teoria de James-Lange, o crítico de estudos fílmicos Carl 
Plantinga alega que as emoções nem sempre são sentidas em termos físicos e de 
forma automática, que podem também ser desencadeadas por “estados intencionais 
expressivos” da relação entre uma pessoa e o seu meio ambiente; que têm objetos, 
ou seja, que são direcionadas a algo ou a alguém, real ou imaginado” (PLANTINGA, 
2009, p.79). Esta observação evoca o fenómeno mental que Damásio apelida de as-
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-if-body-loop, através do qual a mente-cérebro esculpe mapas emocionais do corpo 
internamente. Nas palavras de Damásio, “as áreas sensoriais do corpo constituem 
uma espécie de teatro em que não apenas os estados corporais ‘reais’ podem ser 
‘executados’, como também diversos tipos de estados corporais ‘falsos’ podem ser 
representados” (DAMÁSIO, 2003, p.118, minha enfâse). Nesse sentido, embora pro-
ponha aos atores certas posturas e movimentos com o objetivo de provocar feelings 
interiores e emoções específicas (à semelhança de Katie Mitchell), costumo incitá-los 
a desencadear emoções corporais através de imagens concretas, pensamentos pes-
soais e paisagens sensoriais internas. 

Contudo, diferentemente do enfoque diretivo de Mitchell em reproduzir o 
comportamento emocional humano, a minha prática como dramaturga e encenadora 
incide principalmente nos efeitos ético-políticos da performance teatral. Consequen-
temente, a encenação de Sangue de Lorca foi emocionalmente pré-focada para re-
alçar as dimensões patriarcais do autoritarismo, nas quais tanto o acto como a rela-
ção sexual se transformam numa ferramenta de opressão e dominação. Adoptando 
o conceito de pré-focagem de Noël Carroll, quando este observa que os filmes são 
“pré-focados criteriosamente” para gerar “atitudes pró e contra” nos espectadores so-
bre o que está a acontecer (CARROLL, 2006, p.223), sugiro que as performances de 
teatro são emocionalmente “pré-focadas” sempre que presumem uma compreensão 
sobre os eventos e as personagens, uma organização e duração específicas para 
esses eventos, e uma perspectiva dramatúrgica intrínseca que provoca uma gama 
específica de respostas emocionais (geralmente resultante de um trabalho coletivo 
conjunto por parte de dramaturgos, dramaturgistas, encenadores, designers e atores). 
Ao pré-focar Sangue de Lorca, por exemplo, realcei propositadamente a visibilidade 
do público em relação aos rostos dos atores, através das marcações e da coreogra-
fia do movimento. Segundo Silvan Tomkins, o rosto é a “região primordial do afeto” 
(TOMKINS, 2008, p.123), um lugar onde “conjuntos de reações musculares e glandu-
lares” estão localizadas (TOMKINS, 2008, p.133). Em Sangue de Lorca, a pré-foca-
gem emocional foi igualmente realizada através da escolha musical, nomeadamente 
de duas canções populares espanholas cantadas por uma das atrizes, e do tema re-
corrente do Adagio do Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo (1939). Com efeito, 
a música é uma forma de expressão com enorme potencial de transmitir afeto, porque 
“move” ou afecta os seres humanos, produzindo efeitos físicos reais sem comunicar 
significados específicos.

Voltando a Brecht e Piscator, devemos entender que ambos condenavam 
os estímulos emocionais na performance porque defendiam um teatro em que os 
espetadores pudessem aprender e participar de um modo racional ativo, a fim de uti-
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lizarem o seu conhecimento lógico e analítico a favor da transformação social. Ambos 
sabiam que os espectadores podiam ser emocionalmente manipulados através de um 
teatro culinário de sensações, sem que lhes fosse permitido entender ou tomar cons-
ciência da ideologia que estava a ser veiculada no espetáculo;5 receavam que a re-
presentação mimética no teatro contribuísse para naturalizar as relações, impedindo 
assim a mudança social. Tal como os acontecimentos políticos recentes têm demons-
trado (refiro-me às eleições democráticas de políticos não-democráticos, por exemplo, 
ou ao regresso da demagogia e do autoritarismo que apelam às emoções negati-
vas), Piscator e Brecht tinham razão em recear que a manipulação das emoções do 
público tendesse a obscurecer o seu raciocínio. Contudo, deveriam ter igualmente 
reconhecido que “tentar entender o comportamento humano como resultado apenas 
da cognição racional não é apenas incorreto mas também conduz a mal-entendidos 
fundamentais sobre a condição humana” (MASSEY, 2002, p.2).

Com efeito, tal como os atores usam meticulosamente todos os aspec-
tos da sua psique (do grego psukhē, “respiração, vida, alma”) e corporalidade (voz, 
mãos, rosto, postura, olhar, movimento, etc.) para construir efeitos emocionais, tam-
bém os diretores/encenadores utilizam um repertório não-verbal, de tempos, ritmos, 
espaços, orquestração dos movimentos e perspectivas cénicas, para tecer uma plu-
ralidade de “nós de afetos”, ou uma “sinfonia afetiva” através do teatro. O estudo da 
forma como as emoções são produzidas no teatro poderá ajudar-nos a compreender 
outras pré-focagens, nomeadamente na performance dos políticos e na publicidade. 
Adicionalmente, julgo que o incentivo à criação no teatro como atividade colectiva de 
intensas práticas emocionais poderá contribuir significativamente para o enriqueci-
mento quotidiano da vida humana. Como sugeriu o psicólogo Silvan S. Tomkins—um 
dos principais teóricos do afeto que iniciou a sua atividade profissional no teatro como 
dramaturgo—funcionamos melhor e somos mais alegres quando conseguimos ma-
ximizar o afeto positivo, minimizar o afeto negativo e expressar livremente todos os 
afetos (TOMKINS, 2008), o que talvez possa explicar porque é que a existência nos 
parece tão plena sempre que trabalhamos criativamente no teatro.

5  Tal como Martin Puchner observa, o próprio termo espetáculo “não só denota a mediatização 
do capitalismo ocidental do pós-guerra, como também toda a sua ideologia: televisão; publicidade; 
fetiche de mercadorias; superestrutura; toda a aparência enganosa do capitalismo avançado—aquilo 
que Althusser chamaria de aparato ideológico do Estado”, o qual veio inclusive “a incorporar muitas 
técnicas de vanguarda para fins de propaganda e marketing” (6).
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HOMENAGEM A OLGA POMBO:
Uma origem para a imagem?

Pedro Caldas (CFCUL)1

Resumo: A partir de uma visita a uma Casa Sagrada em Timor-Leste e tomando em 
consideração a teoria do nascimento da imagem de Jean-Pierre Vernant, são dis-
cutidos, opondo-os, o estatuto do ídolo arcaico e o estatuto da imagem em sentido 
próprio. O ídolo arcaico que presentificava uma entidade sobrenatural, passa, com o 
tempo, a ser um ídolo que re-presenta algo que está ausente, onde já não há vestígios 
da presença do além. O ídolo passa a ter estatuto de imagem, deixa de tornar presen-
te o invisível para passar a ser uma imitação da aparência de algo ausente. 

Palavras-chave: Ídolo; Estatuto da imagem; Exposição; Presentificação; Represen-
tação. 

Abstract: From a visit to a Holy House in East-Timor and taking into account the the-
ory of the birth of the image by Jean-Pierre Vernant, the status of the archaic idol and 
the status of the image in the proper sense are discussed. The archaic idol that made 
a supernatural entity present, becomes, over time, an idol that re-presents something 
that is absent, where there is no longer any trace of the presence of the invisible. The 
idol takes on the status of an image, no longer making the invisible present, but rather 
becoming an imitation of the appearance of something absent.

Keywords: Idol; Image status; Exposure; Presentification; Representation.

I
No ano de 2014 passei alguns meses na República Democrática de Timor-

1  Realizador. Doutorando do PD-FCTAS. Membro integrado do CFCUL.
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-Leste. Estava já a pensar inscrever-me no Programa Doutoral- FCTAS fundado e 
dirigido pela Prof. Olga Pombo no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade 
de Lisboa, Centro de Filosofia das Ciências, com uma tese sobre O Cinema e a ciên-
cia dos processos orientada pela Professora Olga Pombo, que tinha sido também a 
minha orientadora da tese de mestrado. 

O problema das diferenças entre as sociedades orais e as sociedades de-
tentoras do alfabeto, que tinha sido por várias vezes discutido com a Professora Olga 
Pombo nos seminários de doutoramento, foi um precioso auxilio para o olhar que lan-
cei sobre muitos aspectos da vida timorense, dominada pela oralidade. 

O meu objectivo em Timor que era, simplificando, tentar encontrar e foto-
grafar locais já fotografados pelo poeta Ruy Cinatti, não é assunto deste texto. No en-
tanto, esse objectivo cruzava-se com a problemática da imagem, que é um dos temas 
importantes no meu doutoramento, seja outro tópico recorrente nas conversas e no 
trabalho que desenvolvi com a Professora Olga Pombo no projecto FCT “A Imagem 
na Ciência e na Arte” de que ela havia sido coordenadora cientifica. Assim se explica 
que este texto seja escrito em sua homenagem.

Em Timor, no distrito de Bobonaro, visitei uma casa sagrada numa aldeia 
abandonada. A aldeia, numa colina elevada, foi abandonada por imposição dos mis-
sionários, tendo sido transferida com os seus habitantes para o vale próximo, junto do 
rio.

Mas as casas sagradas existentes na antiga aldeia em altitude continuam 
a ser reverenciadas. Na casa sagrada que visitei — por enorme deferência por parte 
dos velhos da aldeia — ainda mora o “avô” (o antepassado) e a “avó”, vestidos e de-
corados, como é costume com os antepassados.
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Fig. 1 - Aldeia abandonada no Complexo Marobo, distrito de Bobonaro, Timor-Leste.

                                                      
                Fig. 2 - O “Avô”    Fig. 3 - A “Avó”
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Num compartimento à parte pude observar e fotografar as armas do avô. 
São as armas com que o avô, à noite, vai caçar. Por isso é necessário mantê-las ali, 
perto do avô, para ele poder pegar nelas e andar (ou voar) por onde quiser, pelos ares, 
ou pela floresta… a caçar.

Fig. 4 - As armas do Avô.

Várias questões imediatamente se me colocaram, frente às esculturas em 
madeira que representam — ou são? — os antepassados. Serão este “avô” e esta 
“avó” imagens? Se sim, são imagens de quê? E se não são imagens, o que são? Qual 
o seu estatuto?

Para os aldeões que me mostraram a casa sagrada, aquelas figuras não 
são imagens, não são representações dos antepassados, são os próprios antepassa-
dos. Por isso é necessário reverenciar aquela casa, por isso aquela casa é sagrada e 
carrega tantos interditos, pois os antepassados ainda ali vivem (foi necessário, antes 
de visitarmos a casa, executar um ritual complexo, pedindo aos seus “habitantes” au-
torização para entrar). 

Uma coisa é certa, as figuras em madeira, para os timorenses que ali as 
vão reverenciar, fazem uma ligação “intergeracional” com os antepassados e consti-
tuem uma ligação privilegiada com o mundo sobrenatural.

Aquilo a que assisti é excepcional, é cada vez mais raro encontrar ídolos 
ainda no seu local de origem. Estamos habituados a ver peças sagradas totalmente 
fora de contexto, nos museus, onde nos é impossível compreender qual teria sido o 
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seu estatuto original, pois perderam a carga sagrada e a sua função ritual.

Para tentar pensar o estatuto e a função dos objectos que vi na casa sa-
grada, — que para mim eram imagens, embora não o fossem para os timorenses 
habitantes daquela povoação, — é necessário circunscrever o conceito de imagem. E 
o primeiro e principal problema consiste em determinar se a imagem tem uma origem, 
ou seja, se houve um ou vários locais, um ou vários momentos a partir dos quais po-
demos dizer que há imagem. 

Este problema complexo foi tratado por Jean-Pierre Vernant, que nos vai 
aqui servir de precioso auxílio e guia. Vernant é um dos poucos autores que fizeram 
uma investigação sistemática sobre a origem da imagem. Para Jean-Pierre Vernant, a 
imagem tem uma história, tem uma origem e tem uma evolução. A imagem tem mes-
mo um “nascimento”, que Vernant situa na transição da Grécia arcaica para a Grécia 
clássica.2

A tese principal de Jean-Pierre Vernant, é que durante os séculos XII a VIII 
a.C., em que a escrita é ainda ignorada na Grécia, também a imagem em sentido pró-
prio não é conhecida. Neste período não existem no mundo grego sistemas de repre-
sentação figurada.3 Esta é uma tese forte, ousada e polémica, contestada por muita 
gente das áreas da estética e da história de arte, mas que pode, creio, auxiliar-me na 
compreensão daquilo que quero delimitar no conceito de “imagem”. 

De acordo com Jean-Pierre Vernant, não é possível dizer que as produções 
plásticas das civilizações anteriores à escrita são imagens, pois essas produções têm 
um estatuto e funções completamente distintas da imagem em sentido próprio.4 A pro-
dução de imagens propriamente dita começa, (ou é redescoberta) como que a partir 
do nada, por volta do século VIII. É então que se dá, como diz Vernant, “un avènement 
de la figuration en Grèce”.5 A imagem ou a representação figurativa não será, portanto, 
um dado simples e adquirido. É antes uma construção que se elabora dificilmente. 

2  Jean-Pierre Vernant dedicou muitos dos seus trabalhos aos problemas da figuração dos deu-
ses, da figuração dos mortos, da máscara e, mais abragentemente, à imagem. Os textos principais 
de Jean-Pierre Vernant sobre a imagem são: “Figuration de l’invisible et catégorie psychologique du 
double: le colossos”, em Mythe et pensée chez les Grecs (pp. 325-338), Paris, La Découverte, 1996; 
“De la présentification de l’invisible à l’imitation de l’apparence”, em Mythe et pensée chez les Grecs 
(pp 339- 351), Paris, La Découverte, 1996; “Figuration et image” In: Mètis. Anthropologie des mondes 
grecs anciens, vol. 5, n°1-2, 1990. pp. 225-238; Figures, idoles, masques, Librairie Arthème Fayard, 
1991.
3  Como Vernant sublinha: “Au reste le même mot graphein signifie à la fois écrire, dessiner, 
peindre.” (Vernant, Mythe et pensée… p. 339).
4  O termo imagem em Vernant refere-se à imagem em sentido próprio ou estrito, por oposição 
à utilização do termo em sentido alargado ou geral tal como os historiadores de arte, por exemplo, o 
utilizam.
5  Vernant, Mythe et pensée… p. 339.
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Para auxiliar a estabelecer uma distinção entre ídolo arcaico e imagem, Vernant es-
clarece que mesmo o emprego dos conceitos de eikôn e mimêma (que costumam ser 
usados para designar a imagem relativamente à estatuária), não aparece antes do 
século V, ou seja, quando a imagem em sentido próprio ou restrito está já totalmente 
espalhada na Grécia.6 

II

A imagem não pode ser tomada como algo existente desde sempre e para 
sempre, ou como algo que exista fora e para além do humano. As imagens estão, 
sempre, relacionadas com o homem, seja enquanto produtor, seja enquanto receptor 
de imagens. Como tal, a história complexa da imagem acompanha a história das so-
ciedades humanas. 

Mas como se tornou a imagem naquilo que é hoje? Como adquiriu o esta-
tuto e as funções que possui na nossa sociedade? 

Aceitando o raciocínio de Jean-Pierre Vernant — que vai contra os historia-
dores de arte que, a partir dos finais do século XIX começaram a alargar progressiva-
mente a história de arte à Idade Média, depois ao Barroco e finalmente à modernidade 
e à pré-história — as pinturas rupestres, as figurações escultóricas pré-históricas, as 
manifestações da chamada “arte” rupestre, não podem ainda ser chamada imagens. 
Ainda não adquiriram as funções nem o estatuto que a imagem em sentido próprio irá 
ter. 

Para Jean-Pierre Vernant, as produções figurativas ou decorativas das 
sociedades tribais têm uma função sobretudo presentificadora do sobrenatural. Que 
quer isto dizer? Quer dizer que essas figuras, esses objectos, esses ídolos, tornam 
presente a divindade sem a deixarem, afinal, ver. Esses objectos são manifestações 
visíveis do além, manifestações estas que não pretendem imitar a aparência dessas 
divindades — que não se deixam ver, das quais não é possível, sequer, conhecer a 
aparência. O sobrenatural deixa apenas sentir ou pressentir a sua presença por inter-
médio desses objectos. 

A imagem, ao contrário, representa, dá a ver a aparência de algo que não 
está presente, que está ausente. O eixo presentificação — representação vai ser 
aquele ao longo do qual a imagem em sentido próprio vai ser inventada ou vai nascer, 
à medida que os objectos perdem a sua ligação ao mundo do além e se vão aproxi-

6  Cf. Vernant, Mythe et pensée… p. 340.
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mando do pólo representação. Ainda hoje, muitas das pinturas e esculturas religiosas 
têm um estatuto que oscila ao longo desse eixo, aproximando-se mais de um ou do 
outro pólo consoante predominam os valores de presentificação do sobrenatural, ou 
de representação da aparência. 

Vejamos com mais detalhe como funciona cada um dos polos e como osci-
la ao longo deste eixo o estatuto do ídolo arcaico e da imagem. 

Se pensarmos na musealização de objectos sagrados de sociedades tri-
bais, torna-se clara a diferença entre o estatuto original, mágico-religioso, de ligação 
ao mundo sobrenatural, que é substituído por um estatuto expositivo, secularizado, 
todo voltado para o olhar, dos objectos expostos no museu. 

Ao trazer à luz dos projectores objectos que se destinavam a estar escondi-
dos, a ser destruídos, a fugir do olhar humano ou a ser vistos apenas através dos ritu-
ais a que estavam ligados, atribuímos automaticamente a esses objectos um estatuto 
expositivo que nunca tiveram e transformamo-los em “imagens”. Houve, neste caso, 
um deslocamento do olhar devido à modificação das funções e do estatuto do objecto. 

Antes da imagem, os objectos que, de um modo ou de outro, tentavam uma 
ligação com o mundo do além, nada pretendiam representar desse mundo que é, e 
será sempre, invisível aos nossos olhos. Esses objectos, esses ídolos arcaicos, eram 
apenas canais de comunicação com o além. Pretendiam tornar presente, no nosso 
mundo, algo do poder do sobrenatural. O seu objectivo não era o de representar algo 
que era, de qualquer maneira, irrepresentável, mas pretendiam antes presentificar o 
antepassado, o deus, ou um aspecto do divino.

O próprio vocábulo eidolon terá sofrido uma profunda evolução semântica. 
Para Vernant, esse deslizamento semântico corresponde a uma mutação mental “qui 
conduit à l’avènement de l’image au sens propre dans la culture grecque du Ve siècle: 
de l’eidôlon, double fantomatique, présence ici-bas d’une réalité surnaturelle, on est 
passé à l’eidôlon, artifice imitatif, faux semblant, au sens où l’entend Platon.”7 O ídolo 
arcaico que tornava presente uma entidade sobrenatural, passa a ser um ídolo que 
re-presenta algo que está ausente, onde já não há vestígios da presença do além. O 
ídolo passa de duplo a imagem.

Vejamos com mais detalhe as funções do ídolo arcaico. Os eidola podem 
ser objectos que, de um modo ou de outro, duplicam os deuses. Por intermédio do 
ídolo dá-se uma ligação entre dois mundos. Trata-se de pôr em comunicação o mun-

7  Vernant, Mythe et pensée… p. 6.
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do dos mortais com o mundo do além. O ídolo pode ser uma manifestação de uma 
psuché, de um espectro ou de deus, trata-se da manifestação visível de algo invisível. 
O ídolo torna presente o sobrenatural, abre um canal de comunicação com o outro 
mundo.8 

Este objecto sagrado pretende estabelecer um contacto autêntico com a 
potência do além, pretende torná-la presente ali, ou, nas palavras de Vernant, preten-
de “jeter comme un pont vers le divin”.9 Mas, ao mesmo tempo, o ídolo marca uma 
fractura, uma incomensurabilidade entre a potência sagrada invisível e aquilo, o ídolo, 
que a manifesta no mundo humano. O ídolo actualiza ou presentifica a potência di-
vina e, nesse movimento, permite o acesso ao divino, mas, por outro lado, sublinha 
aquilo que o divino tem de inacessível, de misterioso, de estranho e de diferente. É 
esta tensão que o ídolo arcaico transporta sempre consigo. Por isso o ídolo não está 
exposto aos olhares de todos. O ídolo não deve ser visto, ou então deixa-se ver — é 
mostrado — em ocasiões especiais, e apenas sob certas condições. A sua função não 
é ser visto. Por essa razão, está fechado numa caixa ou num edifício interdito, está 
enterrado ou está escondido na floresta.

Compreendemos agora que o ídolo arcaico e a imagem oscilam entre dois 
eixos: entre o escondido e o exposto; entre o visível e o invisível; entre o presente e o 
ausente. O ídolo, quando é visto, quando é mostrado — sempre em condições espe-
ciais —, carrega consigo o peso do interdito e “prend valeur d’initiation. (…) Le visible 
(…) prend le sens d’une révélation”.10

O ídolo não tem, por isso, uma função figurativa, não pretende imitar uma 
aparência e a sua visibilidade é necessariamente condicionada — está longe do olhar 
público.

III

A função e o estatuto do ídolo vão mudar ao longo do tempo. Vernant dá 
vários exemplos desta mudança, que vai transformar os ídolos arcaicos, objectos de 
culto em que a divindade está presente ou presentificada, em imagens que represen-

8  Vernant sabe que não está sozinho, na negação do carácter de imagem ao símbolo religioso. 
“Tanto para Cassirer como para Creuzer, uma das características marcantes do símbolo religioso é 
a sua ambição de abrir caminho para uma realidade que se trata menos de representar do que de 
manifestar, de efectivar, de inserir realmente no mundo visível”, diz Jean-Pierre Vernant ao comentar 
tanto a posição de Frédéric Creuzer, (um dos fundadores da escola simbolista no domínio das religi-
ões da Antiguidade) de quem se sente próximo, como a de Ernst Cassirer. (Vernant, Figuras, ídolos, 
Máscaras, p. 18, itálicos meus).
9  Vernant, Mythe et pensée… p. 342.
10  Vernant, Mythe et pensée… p. 343.
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tam a divindade, mas de onde esta está ausente. Dá-se, deste modo, a passagem à 
figuração (no sentido de imitação da aparência) e à imagem. 

As imagens passam a representar uma ausência, tornam presente não a 
divindade, mas apenas a ausência da divindade. Dão-nos a ver a presença da ausên-
cia. O paradoxo da imagem manifesta-se aqui plenamente.

Vernant liga o momento do aparecimento da imagem com aquele em que 
os talismãs e objectos sagrados deixam de servir um culto familiar ou doméstico, para 
serem expostos num culto público, perdendo “valeur de talisman toujours plus ou 
moins secret pour prendre signification et structure d’image”.11 Esta mudança histórica 
é concomitante com a aparição do templo e marca a idade da Polis, da Cidade-Estado 
grega. 

Uma das principais funções da imagem passa a ser a exposição. A imagem 
é exibida - é feita para ser vista e para ser vista em público.

Deste modo, o templo grego é uma “casa divina” que está orientada para 
o exterior, ou seja, é um local de onde o privado desapareceu, é uma casa, sim, mas 
toda voltada para o público. É por isso que a decoração - os frisos esculpidos - se 
encontram no exterior do templo, ao contrário das casas ou dos palácios, espaços 
privados, onde predomina a decoração interior - os frescos pintados nas paredes. O 
deus que vive no templo tem agora um estatuto totalmente diferente dos ídolos priva-
dos, ele tem uma casa - o templo - aberta ao público e pertence a toda a cidade. É um 
deus público que “révèle sa présence de façon directement visible aux yeux de tous: 
sous le regard de la Cité, il devient forme et spectacle”.12

É esta mudança de estatuto do símbolo divino que permite a imagem. A 
imagem expõe-se ao olhar público, dá-se em espectáculo. A sua função ritual consis-
te em ser vista ou em “agir nos olhos do espectador”13, como diz Vernant, já não age 
sobre o mundo, como acontecia com o ídolo arcaico. 

Com o aparecimento da imagem, o simbolismo religioso grego volta-se 
para a reprodução da aparência do corpo humano. Este movimento provoca um novo 
olhar sobre o corpo. Dá-se um antropomorfismo das imagens divinas e, reciprocamen-
te, uma divinação do corpo humano, em particular do corpo humano do final da ado-
lescência e de jovens adultos quando esse corpo transporta consigo sinais do divino. 

11  Vernant, Mythe et pensée… p. 346.
12  Vernant, Mythe et pensée… p. 347.
13  Ou, como diz Vernant, “ La statue est «représentation» en un sens vraiment nouveau. Libéré 
du rituel et placé sous le regard impersonnel de la Cité, le symbole divin s’est transformé en une « 
image » du dieu” (Vernant, Mythe et pensée… p. 347). 
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É nessa altura que, para os gregos, o humano mais se aproxima, pela juventude, pela 
agilidade, pela beleza, pela força, pela graciosidade, da idealidade divina.14 A juventu-
de no seu apogeu é como que um frágil reflexo (uma imagem, mais uma vez), fugaz 
e transitório da beleza, da luminosidade e da graça eternamente jovem dos deuses. 
Mas, por sua vez, é esse corpo jovem “reflexo pálido dos deuses” que vai servir de 
modelo à representação do corpo divino. “L’image des dieux que fixe la statue anthro-
pomorphe est celle des «Immortels», des Bienheureux, des «toujours jeunes»”15.

Já vimos que uma das determinações da imagem é o seu carácter exposi-
tivo. Vemos agora que a imitação é outra das suas determinações. 

Com a produção de uma teoria da imagem, ficará completa a aquisição da 
imagem enquanto imitação da aparência: “[a] la charnière des Ve et IVe siècles, la 
théorie de la mimésis, de l’imitation, esquissée chez Xénophon et élaborée de manière 
tout à fait systématique par Platon, marque le moment où, dans la culture grecque, 
la version est accomplie qui mène de la présentification de l’invisible à l’imitation de 
l’apparence”.16 É nessa altura que, por intermédio de uma técnica apurada, se produ-
zem imagens, ou seja, imitações elaboradas. 

Vernant vai mais longe. Afirma que é apenas com a representação figura-
tiva, ou seja, com a invenção do que chama “ficção”, que aparece a possibilidade da 
arte. A imagem “institui uma nova dimensão, um outro domínio: o fictício, o ilusório, 
precisamente aquilo que define, aos olhos dos Gregos, quando querem desvalorizá-
-lo, opondo-o ao discurso verídico da demonstração, ao lógos, a natureza do mûthos: 
uma ficção.”17 A mudança da incarnação ou da presentificação do invisível para a imi-
tação da aparência não ocorreu sem conflitos e sem críticas. Será a partir desta nova 
imitação da aparência que a teoria platónica da mímesis vai ser desenvolvida contra 
as imagens. 

Ao longo da história assistimos a oscilações entre duas posições extremas 
relativas ao carácter público das imagens, que levaram quer à sua exposição quer 
à sua ocultação. A querela dos ícones, que ocorreu no seio da cristandade na Idade 
Média, terá sido a disputa mais conhecida entre iconoclastas e iconófilos. A querela foi 
ganha pelos iconófilos mas, ainda assim, o carácter público da imagem foi combatido. 
O templo cristão é todo ele voltado para o interior, as imagens existentes no seu inte-
rior são vistas— quando são vistas — apenas nas ocasiões particulares do culto. As 

14  Cf. Vernant, Mythe et pensée… p. 348; e também Autour de l’image, Genève, École supérieure 
des beaux-arts de Genève, 2004, (pp 19-20).
15  Vernant, Mythe et pensée… p. 349.
16  Vernant, Mythe et pensée… p. 340, itálicos nossos.
17  Vernant, Figuras, ídolos, Máscaras, pp 8-9.
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imagens estão sujeitas a regras estritas, os temas representados são limitados e as 
convenções de representação muito rígidas. Até ao estilo Românico, as igrejas cristãs 
eram fechadas sobre si próprias. Apenas a pouco e pouco o exterior ganha terreno, 
como vemos com o estilo Gótico. Mas só no Renascimento assistimos de novo à va-
lorização da imagem e à sua exposição pública. A descoberta da perspectiva linear 
ofereceu um impulso decisivo à possibilidade de uma nova relação com as imagens. 
O ilusionismo da perspectiva leva imediatamente à imitação da aparência das coisas, 
que são vistas de fora, do exterior, através da “janela de Alberti” aberta para o mundo. 
A imprensa encarregou-se da difusão e da publicitação sem precedentes da imagem. 
Se a Idade Média, inimiga das imagens, era uma civilização do ouvido, a partir da Re-
nascença, com a invenção da perspectiva e da imprensa, é a visão que se vai tornar 
preponderante. 

Hoje em dia, no Museu, o estatuto dos objectos muda. Os objectos — to-
dos os objectos — passam a objectos de exposição e adquirem o estatuto de arte. O 
carácter expositivo predomina, a sua função é serem vistos, os objectos passam a ter 
estrutura de imagem.

IV

A imagem parece simples e natural, mas não o é. Pelo contrário, como 
nos mostra Vernant, a imagem é algo de complexo e múltiplo que tem uma história 
também ela complexa. As mudanças no estatuto e nas significações da imagem estão 
ligadas, de várias maneiras, à história das instituições e, de modo geral, à cultura de 
que fazem parte. Por outro lado, as transformações culturais implicam transformações 
também no olhar.

Para que se consiga executar uma figuração mimética é necessário, se-
gundo Vernant, que exista um quadro mental onde seja possível efectuar a plena 
consciência figurativa. Ora isso implica “que se soient déjà dégagées et nettement 
dessinées, dans leurs rapports mutuels et leur commune opposition à l’égard du réel, 
de l’être, les notions d’apparence, d’imitation, de similitude, d’image, de faux-sem-
blant.”18 A possibilidade de figuração mimética implica uma completa mutação mental 
que, na Grécia, terá começado por volta do século VIII, estando concluída no século 
IV, com a teoria da imagem de Platão.19 

18  Vernant, “Figuration et image”, p. 226.
19  “C’est en opposant plus nettement le paraître à l’être, en les coupant l’un de l’autre, au lieu de 
les associer en des équilibres divers, comme on l’avait fait avant lui, que Platon confère à l’image sa 
forme d’existence propre, qu’il la dote d’un statut phénoménal particulier.” “Naissance d’images” em 
Religions, histoires, raisons, Paris, François Maspero/ La Découverte, 1979, pp. 131. 
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Realcemos alguns aspectos desta mudança.

A possibilidade da imagem dá-se com a ruptura entre o ser e a aparência. 
Esta disjunção, teorizada por Platão, é documentada por Jean-Pierre Vernant em dois 
domínios exteriores à constituição da imagem em sentido próprio. Estes dois domí-
nios são a filosofia e o teatro. 

Vernant vai ligar a invenção da imagem a uma tendência nova na socieda-
de grega, que compreende o teatro trágico e a filosofia pós-parmenidiana. No teatro, 
o autor esconde-se por detrás das personagens que falam e agem como se estives-
sem vivos, “o autor, em vez de se exprimir por si relatando acontecimentos em estilo 
indirecto, dissimula-se por dentro dos protagonistas, endossa a sua aparência, a sua 
maneira de ser, os seus sentimentos e as suas palavras para os mimar. No sentido 
exacto de mimeísthai, imitar é simular a presença efectiva de um ausente.”20

Na filosofia, Parménides afasta-se da física dos filósofos Jónios, com a sua 
filosofia disjuntiva entre o ser e o parecer, entre a aparência e a realidade. Esta disjun-
ção parmenidiana irá depois ser aprofundada em dois sentidos: no sentido da apa-
rência, com os sofistas, e no sentido do ser, desvalorizando a aparência, com Platão. 

No teatro, também se dá uma separação do mesmo tipo. O espectador vê 
em palco os heróis a agir e a falar como se estivessem diante dele, como se verdadei-
ramente ali estivessem a agir e a falar, sabendo, no entanto, que vê uma falsificação, 
uma aparência. O espectador acredita e não acredita simultaneamente no que se 
passa em palco. Para poder acreditar nas acções que vê, tem primeiro que fazer uma 
operação de descrença, ou de suspensão da descrença, como dizemos hoje em dia. 
O espectador sabe que, diante dele, não se passa nada de verdadeiro e, sabendo isto, 
consegue suspender essa descrença para poder acreditar naquelas personagens que 
sabe não serem pessoas, naquelas acções que sabe não serem verdadeiras. 

A ficção nasce desta disjunção entre a descrença e a suspensão da des-
crença. Nesta crença voluntária na ilusão, na falsidade, na aparência. Quer-se acre-
ditar numa mentira em que se descrê. É obrigatório suspender a descrença para que 
aquele mundo novo, aquela nova realidade em palco faça sentido. É esta suspensão 
da descrença, repito, que torna possível a ficção.

Outro aspecto realçado por Jean-Pierre Vernant é o valor cívico da ima-
gem. A imagem passa a ter uma função expositiva e publicitária. Ela quer dar a ver 
uma aparência à comunidade da polis, da cidade-estado.

20  Vernant, Figuras, ídolos, Máscaras, p. 53.
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Os valores do ídolo eram, recordemo-lo, o privado, a presença, o escon-
dido, o invisível, o sagrado. Os valores da imagem são a exposição, a aparência, a 
ilusão, a imitação, o público (a publicidade), a secularização. Ao contrário do ídolo, a 
imagem quer dar a ver. Quer dar a ver à cidade, em público.

Esta mudança, que foi progressiva, que teve muitos opositores — pense-
mos na desconfiança de Platão — não aconteceu por acaso. Houve algumas condi-
cionantes sociais, tecnológicas, que favoreceram ou acompanharam o aparecimento 
da imagem “que está em vez de” e que ao mesmo tempo imita um modelo ausente 
(que tem propriedades miméticas, que dá a ilusão da realidade ao espectador). 

É importante sublinhar a ligação feita por Vernant entre a exposição pública 
do filósofo e a exposição pública dos antigos símbolos religiosos dando origem, por 
um lado, a um tipo de pensamento novo, onde o lado publicitário é determinante e, por 
outro, dando origem à imagem, pela exposição pública dos antigos ídolos, conferin-
do-lhes deste modo um estatuto completamente novo, desligado do contacto com um 
mundo do além, e adquirindo características publicitárias, públicas. Estas importantís-
simas mudanças são ligadas por Vernant ao aparecimento da Polis:

La philosophie se constitue dans ce mouvement, au 
terme de ce mouvement, que, seule, elle pousse jusqu’au bout. 
Sectes et mystères restent, en dépit de leur élargissement, des 
groupes fermés et secrets. […] Au contraire, la philosophie, dans 
son progrès, brise le cadre de la confrérie dans lequel elle a pris 
naissance. 21

Vernant acentua o carácter público e publicitário da filosofia, que se dirige 
a toda a cidade, a todas as cidades. O debate toma o seu lugar na cidade, tanto na 
ágora como no jardim dos filósofos, substituindo a iluminação sobrenatural, a tradi-
ção transmitida pelos mitos. O nascimento da cidade, da filosofia e da imagem são, 
portanto, solidárias. Aparecem ao mesmo tempo e partilham algumas características 
comuns. Esta solidariedade não surpreende, pois como explica Vernant: 

La cité réalise, en effet, sur le plan des formes sociales, cette 
séparation de la nature et de la société que suppose, sur le plan des formes 
mentales, l’exercice d’une pensée rationnelle. […] Mais, dans la pensée poli-
tique du philosophe, la transformation mentale ne se marque pas moins que 
dans sa pensée cosmologique. Séparées, nature et société font également 
l’objet d’une réflexion plus positive et plus abstraite. L’ordre social, devenu 
humain, se prête à une élaboration rationnelle au même titre que l’ordre na-

21  Vernant, Mythe et pensée… p. 390.
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turel, devenu phusis.22

Vernant indica ainda outras instituições que apareceram solidárias com a 
imagem, com a cidade, com o teatro e com a filosofia: 

Mais ce n’est pas seulement dans les structures politi-
ques que s’inscrivent des changements mentaux analogues à ceux 
qui paraissent constituer, dès lors qu’on les limite au seul domaine de 
la philosophie, l’incompréhensible avènement d’une raison étrangère 
à l’histoire. Sans parler du droit et de l’art, une institution économique 
comme la monnaie témoigne, dans son développement, de transfor-
mations qui ne sont pas sans rapport avec la naissance de la pensée 
rationnelle. […] La monnaie au sens propre, monnaie titrée, estam-
pillée, garantie par l’État, est une invention grecque du VIIe siècle.23

Haverá, com certeza, condições particulares que provocaram estas mu-
danças que são, segundo Vernant, mudanças no quadro mental, mudanças das “es-
truturas mentais”. Mas o que foi que originou estas profundas mudanças das estrutu-
ras mentais?

V
É no texto “Les origines de la philosophie”24, que encontramos uma tenta-

tiva de resposta de Vernant à questão da origem de todas estas transformações na 
Grécia da transição do século VIII para o VII. Vernant chama a atenção para a mudan-
ça fundamental que acompanhou todas as mudanças já mencionadas: a aquisição da 
escrita alfabética. Nestes séculos de transição, a Grécia passa progressivamente de 
uma sociedade oral a uma sociedade da escrita. A cultura grega arcaica é fundamen-
talmente oral. A Grécia clássica é uma cultura da escrita. De uma a outra, da oralidade 
à escrita, “le changement de registre répond à un type d’enquête entièrement neuf: 
neuf par l’object qu’elle désigne: la nature, phusis; neuf par la forme de pensée qui s’y 
manifeste et qui est toute positive.”25 

Mas é necessário acentuar que, quando Vernant tenta dar uma perspectiva 
histórica da filosofia,26 cujas origens situa no século VI, nas cidades gregas da Ásia 

22  Vernant, Mythe et pensée… p. 403-410. Publicado originalmente em Philosopher. Les in-
terrogations contemporaines. Sob a direcção de Christian Delacampagne e Robert Maggiori, Paris, 
Fayard, s/d., p. 463-471.

23  Vernant, Mythe et pensée… p. 394-395.
24  Vernant, Mythe et pensée… p. 403-410. Publicado originalmente em Philosopher. Les interro-
gations contemporaines. Sob a direcção de Christian Delacampagne e Robert Maggiori, Paris, Fayard, 
s/d., p. 463-471.

25  Vernant, Mythe et pensée… p. 405. 
26  No artigo “La formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque”, Mythe et pensée…  pp. 
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Menor, recusa as teorias de um “nascimento” que se origina a si próprio a partir do 
nada. Pelo contrário, haverá uma continuidade nos temas, nas grandes questões e 
nos princípios em oposição nas estruturas dos mitos e nas estruturas mentais em 
acção no pensamento filosófico, que prescinde, é verdade, das explicações sobre-
naturais e do dogmatismo religioso, para não considerar senão princípios naturais e 
para se abrir à discussão e ao debate. Como diz Vernant, “Les notions fondamentales 
sur lesquelles s’appuie cette construction des Ioniens […] révèlent le fond de pensée 
mythique où s’enracine leur cosmologie. Les philosophes n’ont pas eu à inventer un 
système d’explication du monde; ils l’ont trouvé tout fait.” 27

São várias as modificações fundamentais ligadas à mutação mental que 
corresponde à passagem do mito à filosofia. Uma delas corresponde à “racionalização 
do mito”. É que ele deixa de ter uma forma narrativa e toma a forma de um problema 
explicitamente formulado. “O filósofo […] faz a teoria daquilo que o rei, (nas narrati-
vas míticas) antigamente efectuava”.28 Na mudança do mito ao logos encontramos, 
portanto, as características que J.-F. Lyotard tão bem descreve29 quando expõe as 
diferenças entre o saber tradicional ou narrativo (transmitido e executado oralmente) 
e o saber científico (executado e transmitido pela escrita). 

Ao comparar os filósofos Jónios com Hesíodo, Vernant afirma que, para 
este, “comprendre, c’était trouver le père et la mère, dresser l’arbre généalogique. 
Mais chez les Ioniens, les éléments naturels, devenus abstraits, ne peuvent plus s’unir 
par mariage à la façon des hommes.”30 O que a filosofia procura, então, são os prin-
cípios primeiros constitutivos do ser (procura a estrutura profunda do real, nas pala-
vras de Vernant). Em vez da genesis, procura-se aquilo que é estável, permanente, 
idêntico, por detrás das aparências de um mundo em mudança. Mas, por outro lado, 
coloca-se imediatamente o problema da origem do movimento e da mudança, e este 
problema passa doravante a ser colocado conjuntamente com o problema do conhe-
cimento, de que não pode ser separado. Assim, é posto imediatamente o problema, 
que vai ser também o problema da imagem, do desdobramento entre realidade (ou 
verdade) e aparência. 

Na física dos filósofos jónios, estão já colocados os pressupostos de um 
pensamento racional e secularizado, como se torna claro a partir desta citação, longa, 

373-402, publicado originalmente nos Annales. E.S.C., 1957, p. 183-206.
27  Vernant, Mythe et pensée… p. 378.
28  Vernant, Mythe et pensée… p. 379.
29  Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Les Éditions de minuit, 1979, pp. 35-
49. 
30  Vernant, Mythe et pensée… p. 381.
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mas esclarecedora: 

Constitution d’un champ d’enquête où la nature est 
appréhendée en termes à la fois positifs, généraux et abstraits: l’eau, 
l’air, le non-limité (apeiron), le tremblement de terre, l’éclair, l’éclipse, 
etc. Notion d’un ordre cosmique reposant non sur la puissance d’un 
dieu souverain, sur la basileia, son pouvoir royal, mais sur une loi de 
Justice (Dikè) inscrite dans la nature, une règle de répartition (nomos) 
impliquant pour tous les éléments constitutifs du monde un ordre égali-
taire, de telle sorte qu’aucun ne puisse dominer les autres et l’emporter 
sur eux. Orientation géométrique dans la mesure où il s’agit, non plus 
de retracer dans son cour successif une intrigue narrative, mais de 
proposer une théoria, de conférer une figure au monde, c’est-à-dire 
de « donner à voir » comment les choses se passent en les projetant 
dans un cadre spatial. Ces trois traits qui, dans leur solidarité, mar-
quent le caractère novateur de la physique milésienne n’ont pas surgi 
au VIe siècle comme le miraculeux avènement d’une Raison étrangère 
à l’histoire.31

Os sublinhados são meus, de modo a marcar os três traços fundamentais 
que Vernant releva como aqueles que estão estritamente ligados ao aparecimento da 
nova física e da filosofia. Estes traços são comuns à nova organização social urbana 
em que se dá a ver - as leis, os deuses, o pensamento - e que torna, por isso, possível 
o aparecimento da imagem em sentido estrito. A imagem que é exposta em vez de 
ser escondida ao olhar, a imagem que dá a ver (ou seja, que figura, que re-presen-
ta imitando) a ausência do que é figurado, em vez de tornar presente uma entidade 
sobrenatural invisível (espírito, divindade, antepassado). Assistimos ao aparecimento 
de novas estruturas de pensamento que vão determinar uma nova ordem humana na 
cidade-Estado. As suas características vão ser também determinantes para a huma-
nidade, pois a partir do momento em que são conquistadas, são-no para sempre, e 
têm como uma das suas determinações principais a possibilidade e a necessidade de 
difusão.

Um novo pensamento - a filosofia e a ciência, a lei, a moeda, a imagem… 
Um novo saber, uma nova sophia e uma nova Polis, a cidade-Estado cujos locais 
públicos - a ágora, o templo - são a materialização desse novo saber e dessa nova 
maneira de exercer esse saber, esse novo poder: 

De Solon a Clisthène la cité prend ainsi, au cours du VIe 
siècle, la forme d’un cosmos circulaire, centré sur l’agora, la place pu-
blique, et où chaque citoyen, semblable à tous les autres, tour à tour 
obéissant et commandant, devra successivement suivant l’ordre du 
temps occuper et céder toutes les positions symétriques qui compo-
sent l’espace civique. C’est cette image d’un monde social réglé par 

31  Vernant, Mythe et pensée… p. 406-407. 
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l’isonomie, l’égalité par rapport à la loi, que nous trouvons chez Anaxi-
mandre, projetées sur l’univers physique.32 

Na Polis, na cidade-Estado grega, há uma nova estrutura mental que é 
acompanhada pela física e pela estrutura da urbe. 

Na ágora todos se veem e todos se dão a ver.

Eis algumas características das novas estruturas do pensamento que são 
destacadas por Vernant, comuns à política (à democracia) e à filosofia: 

Ce changement d’attitude entraîne toute une série de con-
séquences. Pour atteindre son but, un discours explicatif doit être ex-
posé […] mais encore livré à une publicité entière, placé sous le regard 
de tous. […] Arrachée au secret, la théoria du physicien devient ainsi 
l’object d’un débat; […] se prêter à critique et à controverse. Les règles 
du jeu politique - la libre discussion, le débat contradictoire, l’affronte-
ment des argumentations contradictoires - s’imposent dès lors comme 
règles du jeu intellectuel. […] [U]ne notion nouvelle de la vérité prend 
corps et s’affirme : vérité ouverte, accessible à tous et qui fonde sur sa 
propre force démonstrative ses critères de validité.33

A importância do rigor formal da demonstração é a segunda exigência, para 
além da exposição do discurso demonstrativo (e da exigência do abandono dos mitos 
“os deuses devem ser deixados à porta”), para que o discurso humano não se des-
morone a partir do interior, como os mitos. Não pode haver a mínima incoerência no 
pensamento. 

Enquanto os físicos de Mileto exigiam uma nova positividade que tinha as 
suas raízes na observação e na phusis, para Parménides e os seus sucessores ele-
atas “l’exigence nouvelle d’intelligibilité est portée à l’absolu dans le concept de l’être, 
un immuable, identique.”34

Em Parménides, é no seio da retórica e da sofística que se consuma a 
disjunção da aparência e da realidade, constituindo-se o ser e o parecer como dois 
domínios distintos. Por aqui irá posteriormente aparecer Platão, para desvalorizar a 
aparência face ao ser. E, do mesmo passo, rejeitando à imagem qualquer possibili-
dade de conhecimento (ou seja, de via de acesso ao ser). Com Platão, a imagem fica 
toda do lado da aparência, do sensível, da ilusão, da doxa, opondo-se, deste modo, 
à episteme. 

32  Vernant, Mythe et pensée… p. 407.
33  Vernant, Mythe et pensée… p. 407.
34  Vernant, Mythe et pensée… p. 410.
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Esta posição, como sabemos, irá mudar ao longo dos tempos. Basta lem-
brar a posição de Plotino, no século III da nossa era, que marca uma mudança pro-
funda e duradoura relativamente à imagem. Com Plotino, a imagem deixa de ser uma 
imitação da aparência para ser interpretada como expressão da essência (do invisí-
vel, mais uma vez). Esta interpretação irá marcar a arte cristã por longos séculos. 
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DA ASSIMETRIA ENTRE ARTE E CIÊNCIA  
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Resumo: Entre a vasta literatura dedicada à relação entre a Arte e a Ciência, pouca 
atenção tem  sido dada à assimetria entre a Arte e a Ciência nesta relação. Isto é, 
existe uma espécie  de subordinação da Arte à Ciência, pois se tem sido imensamente 
salientado o impacto  da Ciência e sua produção tecnológica na Arte, pouca atenção 
tem sido dada ao eventual  influxo da Arte sobre as outras áreas com as quais se 
relaciona. Especificamente, até  que ponto e como as actividades de investigação 
artísticas podem influenciar os outros  tipos de investigação académica ou científica? 

Longe de querer responder a esta questão de forma exaustiva, o nosso plano nes-
te artigo  será analisar comparativamente dois textos antagónicos de cientistas que 
reflectem  sobre a influência que pode ter a Arte sobre a produção do conhecimento 
científico e  sobre o interesse de estabelecer este paralelismo como são o artigo “Brief 
Enconteurs: A  Physicist Meets Contemporary Art” de Jean-Marc Lévy-Leblond (1994) 
e o texto  “Which side are you on?” de Lewis Wolpert (2002).

Palavras-chave: Ciência e Arte; Investigação em Ciência e em Arte; Epistemologia;  
Arte Contemporânea. 
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Abstract: Among the vast literature devoted to the relationship between Art and Scien-
ce, little  attention has been paid to the asymmetry between Art and Science in this 
relationship.  That is, there is a kind of subordination of Art to Science, because if the 
impact of    Science and its technological production on Art has been immensely em-
phasized, little  attention has been given to the eventual influx of Art on the other areas 
to which it  relates. Specifically, to what extent and how can artistic research activities 
influence  other types of academic or scientific research? 
Far from wanting to answer this question exhaustively, our plan in this article will be:  
comparatively analyze take two antagonistic texts of scientists who reflected on the  
influence that Art can have in the production of scientific knowledge and on the interest  
of establishing this parallelism, such as the article “Brief Enconteurs: A Physicist Meets  
Contemporary Art” by Jean-Marc Lévy-Leblond (1994) and the text “Which side are  
you on?” By Lewis Wolpert (2002) 

Keywords: Science and Art; Research in Science and Art; Epistemology;  Contem-
porary Art. 

Introdução 

Sessenta anos passados da publicação do “The Two Cultures and the 
Scientific  Revolution” (C.P. SNOW, 1959) presenciamos, agora, a existência de um 
conjunto  imenso e consideravelmente disperso de investigações e de iniciativas que 
se têm  focado na possibilidade e natureza da relação entre a Arte e a Ciência.  

Na amplitude de posições, encontramos, num extremos aqueles que re-
jeitam  qualquer espécie de relação ou mesmo de entendimento possível, reconhe-
cendo a  existência de duas actividades culturais eternamente separadas até aqueles 
que em tudo  descortinam lugares de encontro entre a Arte e Ciência, trivializando as-
sim a questão.  Entre estes extremos encontramos tradicionalmente abordagens que, 
reconhecendo a  diferença específica de ambas áreas do conhecimento (ou culturas), 
tentam sustentar a  relação entre Arte e Ciência: (1) no encontro disperso e ocasio-
nal de temas ou conceitos  da Ciência na Arte; (2) no uso e manipulação artística de 
tecnologia e instrumentação da  Ciência ou (3) no uso utilitarista da Arte pela Ciência 
para fins tipicamente ilustrativos e  divulgativos. 

Pese esta miríade de posições e da existência de uma já prolifera literatura 
sobre  o assunto, permanece patente certa assimetria nas análises da relação entre 
ambos  campos disciplinares. Existem hoje inúmeros trabalhos que aprofundam na 
relação entre  a Arte Contemporânea e a investigação científica, apresentado o uso 
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artístico de novas   tecnologias ligadas aos mais variados domínios científicos (como 
a Biologia, a  Microbiologia, a Ecologia, a Medicina, a Geologia, a Astronomia, a Mate-
mática, a  Genética, as Telecomunicações, a Robótica, a Computação, etc) mas o que 
se manifesta  na maior parte destas produções é uma espécie de subordinação da 
Arte à Ciência.  São os artistas a ir capturar temas, conceitos, tecnologia provenientes 
da Ciência;  quase nunca ou excecionalmente o seu contrário. Será a relação entre a 
Ciência e Arte  necessariamente, assimétrica? Será um amor pouco correspondido? 
Será o encontro  entre a Ciência e a Arte apenas uma via de um só sentido – o da 
Arte? O que dizem os  cientistas sobre o assunto?  

Obviamente, tentar responder estas questões fundamentais está muito 
para além  do que aqui ambicionamos. Contudo, consideramos que uma das vias 
possíveis para  entender esta situação passa por analisar comparativamente dois 
textos antagónicos de  cientistas que reflectem sobre a influência que pode ter a Arte 
sobre a produção do  conhecimento científico e sobre o interesse de estabelecer este 
paralelismo, como são o  artigo “Brief Enconteurs: A Physicist Meets Contemporary 
Art” do conhecido físico  teórico Jean-Marc Lévy-Leblond publicado na revista Leonar-
do em 1994 e gérmen de  numerosas publicações e comunicações posteriores; e o 
texto “Which side are you on?”  de Lewis Wolpert (2002) publicado na imprensa ingle-
sa como artigo de opinião onde  ficava patente a voz discordante do cientista perante 
a estratégia de se reunir de novo  artistas e neurocientistas para mais uma exposição 
organizada pelo Wellcome Trust no  Science Museum londinense. 

1. Importância de preservar as diferenças 

Em essência, ambos concordam não só que a Ciência e Arte são activida-
des bem  distintas, como enaltecem que assim o seja. Lévy-Leblond (1994) começa 
por  questionar a possibilidade de promover a convergência real entre estes dois cam-
pos e  põe em dúvida que a separação entre ambos seja necessariamente algo que 
há que  combater. Se ambos autores se interrogam sobre o sentido que tem reconci-
liar estes  domínios, no caso de Lévy-Leblond fica patente que o que pretende como 
as suas  perguntas é preservar a riqueza que reside precisamente na diversidade e 
nas  divergências entre Ciência e Arte. Como cientista, faz explícita a sua posição: “It 
may  be a question of individual preference, but I feel quite at ease with the essential  
difference between Art and Science-as well as with their specific differences (betwe-
en  particular arts and sciences)” e acrescenta: “Art, contemporary art in particular, 
attracts  me precisely because of its differences from science, not because of its simi-
larities with  science” (Lévy-Leblond, 1994, p. 211)  
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Seguramente seja nesta abordagem do tema onde reside o interesse e  
originalidade deste texto. Produz-se uma variação simples mas contundente do modo  
em que comummente tratamos a questão das relações entre Ciência e Arte: é nas  
diferenças entre domínios onde se manifesta a sua complementaridade; é nas  diver-
gências onde reside o valor de estabelecer cruzamentos entre ambos.  

Se o tom de Lévy-Leblond é mais pessoal e cuidadoso, Wolpert é mais 
geral e  talvez mais crítico. Para o biólogo, toda reivindicação de semelhança entre os 
aspectos  científicos e artísticos deve tratar-se com profunda suspeita (Wolpert, 1994, 
p.67). Além  disso, apelida de “obsessão desconcertante” a tentativa de se mostrar 
que a Arte é  similar à Ciência nos seus conteúdos e processos. Diz: “We should stop 
pretending that  the two disciplines are similar, and instead rejoice in the very different 
ways that they  enrich our culture” (Wolpert, 2002) 

Assim, pese embora esta concordância relativamente à preservação da  
identidade específica de cada um dos campos e ao reconhecimento da sua diferença 
- a  qual só pode ser positiva - existem nestes dois cientistas claros desacordos sobre 
a  possibilidade do encontro da Ciência com a Arte.  

Em causa está, em primeiro lugar a rejeição da excessiva e apressada 
vontade  com que se tem querido encontrar semelhanças, paralelismos, comunhões, 
entre a  Ciência e a Arte. Em segundo lugar, está a riqueza da diferença e do encon-
tro, mesmo  que raro e fugaz: (o que) pode a Arte influir na Ciência? Sem sermos 
exaustivos,  apresentamos aqui alguns itens que caracterizam a diferença entre Arte 
e Ciência  expressada sob a forma de tabela, elaborada a partir das ideias que trans-
parecem em  ambos artigos:
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Lévy-Le-
blond 
(1994)

Ciência Arte
Primeira pessoa do plural 
Integração em equipas, trabalho colec-
tivo

Primeira pessoa de singular. 
Trabalho solitário 

Protecção do grupo Risco

Reivindicação do conhecimento (utópi-
co) do  mundo inteiro

Nunca busca a exaustividade 

Desejo de contribuir apenas 
com um  pequeno grão de 
areia à Ciência

Não deseja contribuir para um 
esforço  colectivo da arte. 

Não integra a dimensão histórica Enquadramento numa trajectória.

Crítica interna (revisão por pares). Crítica externa, crítica no 
sentido  nobre.

Esforço colectivo. O indivíduo é irre-
levante  (os génios apenas aceleram 
a descoberta)

Individualismo. Génio

 
L. Wolpert 

(2002)

A descoberta simultânea é comum.  
Contribuições para o conhecimento 
público

Criação original

Sentimentos fora do processo Reflecte sentimentos e ideias do 
artista

Generalidade Singularidade

Uma explicação correcta singular 
para cada  fenómeno 

Múltiplas interpretações

Não tem conteúdo moral ou ético Tem conteúdo moral

Correspondência com a realidade Ilimitada

Progressos Há mudanças (mas não há pro-
gressos)

Requer muito conhecimento básico 
para ser  compreendida

Resposta emocional. Não 
é preciso  uma formação 
anterior

Revisão por pares. Critérios objec-
tivos e  partilhados

Não há uma maneira real-
mente  objectiva de julgar ou 
validar a Arte.  Não há crítica, 
só escrita

Nada equivalente Entretenimento

Tem tido uma forte influência em 
certos  artistas

Não contribui em nada para a 
Ciência

Criatividade limitada pela auto-consis-
tência 

Criatividade intensamente pes-
soal

Tabela sobre as “Diferenças entre Ciência e Arte” elaborada a partir dos 
textos comentados neste artigo.3

3  Muitas destas diferenças são questionáveis. Ver comparativamente a tabela publicada por Stephen  Wil-
son em (2002) Information Arts. Intersections of art, science and technology, London: The MIT  Press, p. 18
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Lévy-Leblond não acredita que seja necessário, ou sequer possível, for-
necer uma  análise global da relação entre Arte e Ciência. Neste sentido, afirma que 
esse cepticismo  só pode sair reforçado quando se analisam criticamente as frequen-
tes tentativas de unir  Arte e Ciência sob a única base da partilha de conceitos, como 
o de beleza ou sob um  único nexo – o da tecnologia.  

1.1. Da beleza em Ciência 

Não será difícil encontrar, entre os cientistas mais entusiastas relativamen-
te à  relação entre a Ciência e Arte, aqueles que referem que a Ciência alberga em si 
mesma  a Arte através da beleza. Não só através da qualidade estética de equações 
e de  experiências, mas indo mais longe, como assinala Lévy-Leblond (1994): “Beau-
ty,  according to some of them [eminent scientists], is the proof of scientific validity”.  

Por um lado, em Ciência não basta – nem é necessário - à equação, à te-
oria, à  experiência ser bela para ser válida. Nem, por outro lado, a beleza é algo que 
identifica  a Arte, ou a que a Arte se reduza. Está longe de ser claro o que significa ser 
belo em  Arte ou em Ciência, e que ao que se chama de belo em Ciência signifique 
algo  correspondente ou equivalente ao que se entende por ser belo em Arte. 

Não admira pois que a posição de muitos cientistas seja crítica. E nem tal-
vez  tanto quanto os artistas, que com facilidade desconfiam da reclusão da Arte ao 
belo e da  possibilidade de um entendimento universal desse conceito.  

1.2. Basta a tecnologia? 

Outra ressalva emerge quando enfrentamos o fascínio que a tecnologia, as 
suas  aplicações e experimentações exercem sobre nós. O uso de novos dispositivos  
tecnológicos no mundo da Arte é frequentemente um meio muito cativante de explorar  
o suposto encontro intimo entre a Arte e a Ciência. Lévy-Leblond defende que  de-
vemos ser mais cautos e moderados quanto às nossas avaliações sobre as relações  
entre “novas tecnologias” e criação artística.  

Se é um facto que os artistas prestam uma atenção extrema ao inexplora-
do e aos  campos emergentes; e sendo verdade que inúmeros projectos de criação 
artística fazem  seus os instrumentos de alta tecnologia ou os conceitos da Ciência 
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contemporânea – explorando-os muito para além dos contextos em que foram conce-
bidos – isto não  significa por si só que se estabeleça realmente um relacionamento 
profundo e rico entre  a Arte, a Ciência e a Tecnologia. Lévy-Leblond aponta várias ra-
zões para se ter  cuidado: (1) as novas tecnologias, precisamente porque são novas, 
não permitem a  necessária distância crítica para um juízo razoável relativamente ao 
que elas  possibilitaram; (2) devemos investigar em profundidade a chamada “novi-
dade” dessas  tecnologias, pois no fundo muitas escondem nelas problemas muito 
antigos (como a  representação do espaço, por exemplo); (3) não será que existe 
uma tendência dos  cientistas em buscar uma espécie de legitimação pública - frente 
os problemas que  provoca a tecnologia - promovendo a sua utilização por esta ou 
aquela forma de arte?;  (4) não será que a relação dos artistas com as técnicas con-
temporâneas ocorre  simplesmente como garantia de modernidade?  

1.3. A Ciência como inspiração? 

A prudência sobre uma convergência muito superficial entre a Arte e a 
Ciência  também deve estender-se à inspiração conceitual. A evidência de que mui-
tos artistas  refiram teorias científicas contemporâneas, traduzam as suas leituras e 
façam  interpretações, mostrem as suas dificuldades internas e especulações, como 
um objecto,  como uma metáfora... como uma ilustração; não significa que o seu 
trabalho lance uma  nova luz sobre as referidas teorias, nem sobre o conhecimento 
científico. Se existir na   Arte um desejo para responder as necessidades e carências 
de um mundo dominado pela  tecnociência, fraco favor faz a si mesma se o plagiar, 
replicar ou tão-somente prestar-lhe  fidelidade, mostrando a sua submissão por dese-
jar apenas seguir de próximo os  desenvolvimentos da tecnociência (Lévy-Leblond, 
p. 212). 

2. Pontos de encontro 

A segunda parte do texto de Lévy-Leblond é tecida com prudência e subti-
leza  pelo autor, que vai trazendo ao discurso o exemplo de diferentes obras de arte 
nas que  ecoam certos assuntos convergentes com a sua actividade de cientista. Não 
é um  confronto entre Arte e Ciência, mas uma procura da “relação transmitida por um  
segundo plano filosófico compartido que lhes dá sentido a ambos e faz com que se  
comuniquem entre si”. (Lévy-Leblond, 2007) 

Lévy-Leblond declara que o que pretende é simplesmente esboçar a sin-
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gular  relação de um cientista – ele próprio - com alguns aspectos da Arte contem-
porânea,  insistindo no facto de que o seu interesse pela Arte é em grande medida 
independente  das suas competências científicas e vice versa.  

Lévy-Leblond tenta encontrar um simples reflexo, no espelho da ciência, 
do  significado que ele adscreve a algumas obras de Arte escolhidas. Em cada obra 
das  seleccionadas consegue reconhecer e fazer explícitos uma série de pontos de  
convergência e de analogias com o seu trabalho como físico. Assim, de um modo que  
até parece simples, conquista algumas definições para o que algumas obras de arte  
também são:  

(1) Traduções da realidade confusa e complexa para abstracções simples e  
generais; (2) uma experiência intelectual remanescente do método usado pelo físico:  
aplicação de regras impostas que tratam de eliminar qualquer traço de subjectividade 
ou  intencionalidade para conseguir um fim; (3) modelos simplificados para estudar o  
funcionamento e a interacção das ideias complexas; (4) variações experimentais de 
um  tema fornecido pela teoria, mas nem sempre frutíferas. 

3. O que a Arte pode levar à Ciência 

Podemos suspender o atrevimento que seria afirmar que a Arte pode ter o  
impacto na Ciência, como a Ciência terá na Arte. Contudo, não significa tal que a Arte  
não possa influenciar a Ciência. Essa parece ser, aliás, a grande questão da relação 
entre  a Ciência e Arte: o que pode a Arte na Ciência?  

Segundo Wolpert, a Arte não pode trazer nada à Ciência. Muitos cientistas  
estarão certamente com ele. Mas segundo Lévy-Leblond, se olharmos criticamente  
verificaremos que os encontros virtuosos entre a Ciência e a Arte, para um cientista, 
são  raros e ocasionais; mas a verdade é que a raridade não os faz menos reais ou  
significativos. Pelo contrário. Torna-os preciosos. Mas, quais são? Lévy-Leblond dá-
-nos  três pistas. 

Em primeiro lugar, através de alguns artistas é possível ver e entender o 
mundo  e os seus fenómenos, de outra maneira que não através da Ciência. Existem 
na Arte  Contemporânea outras formas de conceptualizar o mundo que fogem ao 
tradicional  conhecimento analítico, mecanicista e discursivo. Isto é, uma produção 
artística que, 

sem querer “representar” ou ser “inspirada por”, nos deixa perante a Ci-
ência teórica e os  seus princípios fundamentais. Através destas propostas artísticas 
percebemos que o  pensamento científico não se limita à teoria - isso é uma desco-



95INFORME C3, Porto Alegre/BR, v. 14, n. 1 (Ed. 24), Jul./Dez. - 2022. (ISSN: 2177-6954) - www.informec3.weebly.com

berta preciosa.  
Por outro lado, tal como salienta Lévy-Leblond a Ciência é tradicionalmen-

te  atomística. Crê que o mundo, ou simplesmente o fenómeno que estuda, pode ser  
decomponível até aos seus elementos simples e essenciais. Não se pode criticar  
directamente a Ciência por ter em si mesma, embrenhada, esta metafísica. Faz parte 
da  sua matriz histórica e tem sido graças a esse admirável esforço em direcção à 
redução,  simplificação e empobrecimento da realidade que a Ciência tem sido tão 
bem sucedida  enquanto dispositivo de compreensão do mundo. Contudo, a Arte 
permite ao cientista  atento recuperar a percepção da densidade do mundo. Isto é, 
restabelecer o vínculo entre  os conceitos, noções e formalismos complexos que a 
Ciência elaborou e a realidade da  qual os isolou e à qual no final, necessariamente, 
tem de voltar, sob a pena de estar a  criar apenas maravilhosos objectos fictícios e 
incompreensíveis.  

Por fim, Lévy-Leblond refere ainda um outro aspecto, que é duplo: a in-
quietude  e o recuo. A Ciência dá aos seus praticantes uma sensação de certeza 
tranquilizadora,  de domínio e controle sobre o Mundo. O contacto com a arte pode 
justamente trazer  uma desestabilização e a perda de pontos de referência. Condi-
ções que são necessárias,  no entanto, à verdadeira criação. A turbulência a que o 
cientista pode ser sujeito pela  Arte levam-no a ter que reinventar as suas categorias 
e a inverter a ordem das coisas:  ver na arte um meio de entender e transformar o 
mundo e, na ciência, uma maneira de  contemplar e imaginar.

 
Conclusões 

Se bem que o artigo de Lewis Wolpert pode resumir-se como um conjunto  
desmedido de certezas em oposição a todos e qualquer uma das intenções de  apro-
ximação da Arte à Ciência, o texto de Leblond proporciona esse ponto de luz na  
obscuridade para todos aqueles –artistas ou não – que se interessam pelo  desen-
volvimento de práticas interdisciplinares e ainda acreditam nas suas repercussões  
positivas para todos os campos envolvidos.  

De facto, a contribuição da Arte ao cruzamento Arte-Ciência não pode limitar 
se ao “enfeite” dos resultados ou à disposição mais ou menos engenhosa dos ele-
mentos  “sensíveis” da operação cognitiva subjacente, senão que oferece um modelo 
de  conhecimento mais integrador4 ao não renunciar à complexidade ou à subjec-
tividade.  Assim o expressava Edward Wilson: “Neither science nor the arts can be 

4  Ver mais desenvolvimentos sobre estas ideias em Moraza, J.L & Cuesta, S. (2010) El Arte 
como criterio  de excelencia, Madrid: Ministerio de Educación e Instituto de Arte Contemporáneo, Re-
cuperado de:  http://www.iac.org.es/ 
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complete  without combining their separate strengths. Science needs the intuition and  
metaphorical power of the arts, and the arts need the flesh blood of science.” (p.230)5 
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TTT E FEM: Duas conferências em Arte E Ciência

Dalila Honorato, PhD (Universidade Jónica, Corfu/GR)1

Resumo: Uma conferência é sempre uma oportunidade priviligiada de estabelecer, 
num mesmo espaço, novas colaborações entre pessoas com interesses idênticos e 
actividades complementares. A extrema profissionalização em alguns ramos de co-
nhecimento e até mesmo a moda, pode levar à conclusão de que um encontro de 
qualidade tem de ser obviamente um acumular de centenas e às vezes milhares de 
participantes. Isto tem levado à dependência de fontes de patrocínio complexas para 
fazer face a um congresso de despesas elevadas, tanto da parte dos organizadores 
como da parte dos conferencistas. Ao mesmo tempo aquilo que parece mais impor-
tante sublinhar é que uma grande conferência não é sempre o local mais indicado 
para incentivar a troca de conhecimentos e experiências devido à excessiva sobre-
posição de paineis paralelos e à dificuldade de navegar um programa tão vasto. Nos 
últimos seis anos tenho acompanhado pessoalmente, na qualidade de membro da 
organização, o desenrolar de duas conferências mais pequenas em Arte e Ciência, 
em países que tem aquilo que poderia ser considerado um papel mais periférico ao 
nível de iniciativas neste campo: a primeira «Tabu - Transgressão - Transcendência 
em Arte e Ciência» nasceu em 2015 na Grécia e um pouco mais tarde, em 2017 em 
Portugal, nasceria a segunda «FEMeeting: Mulheres em Arte, Ciência e Tecnologia». 

Palavras-chave: Conferência; Interdisciplinaridade; Organização. Rede; TTT. FEMe-
eting.

Abstract: A conference is always a privileged opportunity to establish, in the same 
space, new collaborations between people with identical interests and complementary 
activities. The extreme professionalization in some of the branches of knowledge and 
even fashion, may take to the conclusion that a gathering with quality has to be ob-
viously an accumulation of hundreds and sometimes thousands of participants. This 
has taken to the dependency on complex sponsoring sources to face up to a congress 

1  Professora Assistente em Estética e Semiologia Visual na Universidade Jónica, Grécia, we-
bpage https://inarts.eu/en/lab/staff/honorato/.
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of high expenses, both on behalf of the organizers as well as on the side of the par-
ticipants. At the same time what is more important to underline is the fact that a big 
conference is not the most appropriate place to encourage the exchange of knowledge 
and experiences due to the excessive overlapping of parallel sessions and because 
of the difficulty in navigating such an immense schedule. In the last six years I have 
personally followed, in the quality of organizing committee member, the unrolling of 
two smaller conferences in Art & Science, in countries that could be considered as 
peripheral concerning taking initiative in this field: the first “Taboo - Transgression - 
Transcendence in Art & Science” started in 2015 in Greece and a little later, in 2017 in 
Portugal, the second one “FEMeeting: Women in Art, Science and Technology” would 
have its debut.

Keywords: Conference. Interdisciplinarity. Organization. Network. TTT. FEMeeting.

T de... Tabu - Transgressão - Transcendência em Arte e Ciência

«Tabu-Transgressão-Transcendência em Arte e Ciência», abreviado TTT2, 
começou devido ao desejo de explorar três níveis diferentes de concepção e percep-
ção da estética e ética no campo da arte e ciência. O projeto viria a desenvolver-se 
depois para a investigação da linha onde arte e ciência se encontram que é também 
por isso mesmo a fronteira onde estas se dividem. A tripla de iniciais «T» condensam 
três conceitos. Primeiro o proibido, uma convenção tão arraigada que poucos pare-
cem dispostos a quebrá-la. Segundo a incitação, o desafio à própria convenção, seja 
pela resistência em executar uma ordem ou pela ação direta contra o status quo. 
Terceiro, a sublimação, a transição para um estado alternativo, para lá dos estágios 
intermediários próprios de uma conceitualização linear, e que neste caso se associa 
à expansão dos limites3. 

 Na práctica, «Tabu-Transgressão-Transcendência em Arte e Ciência» 
foi uma conferência concebida em 2015 para ser organizada numa universidade pú-
blica grega e integrada num festival de artes académico com o objectivo de dar êmfa-
se à ligação entre os seus alunos e a comunidade em geral. Perante a permanência 
de uma situação económica crítica, onde o financiamento das artes e investigação 
é precário e o apoio foca em cobrir necessidades de subsistência graves qual deve 
ser a resposta de uma instituição de ensino? TTT aconteceu como um acto de vin-
gança contra o ambiente negativo que prega a redução contínua até à nulificação e 

2  Website Taboo-Transgression-Transcendence in Art & Science: https:// ttt-conference.org.
3  HONORATO, Dalila. Introduction. In: HONORATO, Dalila & GIANAKOULOPOULOS, Andreas 
(ed.). Taboo-Transgression-Transcendence in Art & Science 2016. Corfu: Department of Audio & Visual 
Arts - Ionian University, 2017.
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auto-extinsão4. Com o patrocínio de materiais por parte de uma comunidade local 
pouco acostumada a arte contemporânea e muito voluntariado, TTT começou por ser 
um acto de activismo académico e artístico, sobretudo em prol dos estudantes, para 
criar porque sim, não importa como5. A conferência, inicialmente agendada como um 
evento de dois dias, foi acrescida por mais um dia, devido à adesão internacional e à 
qualidade das abordagens submetidas. TTT2016 apresentou no seu programa ses-
senta participantes selectionados pelo comité científico e artístico e três palestrantes 
convidados na área da arte e da ciência: Stelarc, Roy Ascott e Manos Danezis. E foi 
por causa deste apoio que a organização de TTT2016 abraçou o desafio de continuar 
a conferência um ano mais tarde. 

 As actas publicadas pela Universidade Jónica, Tabu - Transgressão - 
Transcendência em Arte e Ciência 20166, cujo conteúdo reflete os princípios da confe-
rência, consistem num esforço para apoiar o diálogo internacional entre a abordagem 
académica e artística através da publicação digital de acesso libre. Com TTT2017, já 
amparada pelo seu Comité de Direcção7, o projecto consolidou o seu objectivo como 
série de conferências. Assim, “Tabu-Transgressão-Transcendência em Arte e Ciência” 
inclui apresentações teóricas e palestras de artistas com foco: a) em questões sobre 
a natureza do proibido e sobre a estética da liminalidade, expressadas na arte que 
usa e/ou é inspirada pela tecnologia e ciência, b) na abertura de espaços para trans-
formação criativa através da fusão das ciências e artes. Em TTT2017 registou-se um 
crescimento do número de participantes ao seu potencial ideal máximo (uma média 
de 90 pessoas que se manteve em 2018) contando também com a contribuição de 
vários convidados de diversas áreas de trabalho no campo da arte e ciência: Irina 
Aristarkhova, Roy Ascott, Andrew Carnie, Marta de Menezes, María Antonia González 
Valerio, Kathy High, Gunalan Nadarajan, Polona Tratnik e Adam Zaretsky. Tal como na 
sua primeira versão, TTT2017 veria as suas actas editadas numa publicação digital 
de acesso livre8 e adicionalmente ofereceu a possibilidade aos participantes de pu-
blicar o seu texto numa edição especial de Technoetic Arts: A Journal of Speculative 
Research9. Adicionalmente, foi com TTT2017 que a conferência passou a promover 

4  HONORATO, Dalila & TAPIO, Hege. Taboo-Transgression-Transcendence in Art & Science. In: 
, STENSLIE, Stahl & CERPINA, Zane (ed.). EE Journal, 3. Oslo: mar. 2018.
5  HONORATO, Dalila. Audiovisual Arts in Greece: creating meaning between media, science 
and society. In: International Symposium Disseminations – Media Cultural Practices For The Digital 
Age, 2016, Darmstadt. Disponível em: https://youtu.be/Nn486xpnZec. Acesso em: 15 dez. 2019.
6  HONORATO, Dalila & GIANAKOULOPOULOS, Andreas (ed.). Taboo-Transgression-Trans-
cendence in Art & Science 2016. Corfu: Department of Audio & Visual Arts - Ionian University, 2017.
7  About Us. In: website Taboo-Transgression-Transcendence in Art & Science. Disponível em: 
https://avarts.ionio.gr/ttt/2020/en/about/. Acesso em: 15 dez. 2019.
8  HONORATO, Dalila & GIANAKOULOPOULOS, Andreas (ed.). Taboo-Transgression-Trans-
cendence in Art & Science 2017. Corfu: Department of Audio & Visual Arts - Ionian University, 2018.
9  ASCOTT, Roy & HONORATO, Dalila (ed.), Technoetic Arts Journal, 15(2): Intellect, 2017. 



102 INFORME C3, Porto Alegre/BR, v. 14, n. 1 (Ed. 24), Jul./Dez.- 2022. (ISSN: 2177-6954) - www.informec3.weebly.com

activamente a organização paralela de eventos tal como exposições de arte, exibição 
de pôsteres, performances, workshops e apresentações de livros. Estes eventos, em 
colaboração com outras organizações, caracterizam a agenda da conferência TTT, 
que desde o seu início pretendeu proporcionar um ambiente acolhedor para a intera-
ção dos seus participantes, dos alunos e da comunidade em geral. 

 Com o fecho de TTT2017 nasceu um novo impulso: levar a conferência 
além das fronteiras gregas. Numa época de tantas restrições sociais, TTT é um ponto 
de encontro internacional intencionalmente facilitado, organizado para hospedar com 
segurança a interação livre de ideias em torno de questões liminares no âmbito da Arte 
e Ciência. E assim «Tabu - Transgressão - Transcendência em Arte e Ciência 2018», a 
terceira conferência da série TTT, foi organizada na Cidade do México, incorporando 
a confiança e o apoio que constituem esta comunidade10. TTT2018 foi co-organiza-
da pelo Grupo de Pesquisa e Criação Arte + Ciência - UNAM (México), Arte Institute 
(EUA), Cultivamos Cultura (Portugal) e pelo Departamento de Artes Audiovisuais - 
Universidade Jónica (Grécia), tendo também incluído dois eventos,  a exposição «Es-
paços de Espécies» numa colaboração Festival de Arte e Ciência Transdisciplinar e 
Transnacional (FACTT) e Festival N, e as performances «BioCuerpos Perfor|m|ados» 
numa colaboração Grace Exhibition Space, Galeria Casa Viva, Paranoid Visions UTA   
e Anemonal. As actas de TTT2018 já foram publicadas, tanto em publicação digital de 
acesso livre11 como em edição especial de Technoetic Arts: A Journal of Speculative 
Research12. 

 Em 2020, devido às complicações trazidas pela pandemia, a confe-
rência «Tabu - Transgressão - Transcendência em Arte e Ciência», que teria lugar 
em Novembro, na Áustria, organizada em colaboração com a Universidade de Ar-
tes Aplicadas de Viena, decorreu online. A próxima conferência «Tabu - Transgres-
são - Transcendência em Arte e Ciência 2022» terá lugar em Setembro, em Valletta, 
na Sociedade de Artes de Malta. Co-financiada pela primeira vez pela Universidade 
Jónica e pela União Europeia, TTT2023 Malta está sendo organizada no âmbito do 
projeto Rewilding Cultures (2022 – 2025) parte da Europa Criativa pela Feral Labs 

10  Pessoalmente, grata a María Antonia González Valerio, Marta de Menezes, Ana Ventura Mi-
randa e Andreas Giannakoulopoulos por desafiar graciosamente o conceito de organização digital de 
uma conferência em espaço e tempo real e por trazer gentilmente sua imensa experiência e capaci-
dade de conecção além de qualquer limite. Grata também a todos os participantes do TTT2018 que 
generosamente compartilharam suas experiências e ofereceram, por meio de suas apresentações, 
excelência e respeito ao conceito de interdisciplinaridade e colaboração, independentemente do status 
de cada um.
11  HONORATO, Dalila; GONZÁLEZ VALERIO, María Antonia; de MENEZES Marta; GIA-
NAKOULOPOULOS, Andreas (ed.). Taboo-Transgression-Transcendence in Art & Science 2018. 
Corfu: Department of Audio & Visual Arts - Ionian University, 2019.
12  ASCOTT, Roy & HONORATO, Dalila (ed.). Technoetic Arts Journal,16(3): Intellect, 2018.
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Network. Graças a este projeto, a TTT está estendendo suas atividades para além da 
conferência, para incluir uma série de workshops e residências que serão anunciadas 
no Outono de 2022. O projeto é coordenado pela Projekt Atol (SI) com os parcei-
ros Makery (FR), Catch (DK), Schmiede (AT), Bioart Society (FI), Cultivamos Cultura 
(PT), Universidade Ioniana (GR) e Radiona (HR). Na sua chamada para participação 
nas redes sociais a organização relembra os interessados que esta conferência foi 
formada com a intenção de permitir tópicos e discussões não restritivas «Esta é sua 
chance de apresentar conceitos considerados difíceis, não suturados, desafiadores, 
vertiginosos, mal-humorados, purulentos, exaltados, iluminados, libidinais, esquisitos, 
desagradáveis, convulsivos, selvagens e mutagênicos. Permita que o TTT seja uma 
câmara de eco de ideação destemida e saiba que este é um espaço para conceitos 
de alcance livre e cognição bruta, livre de limites tópicos»13.

F de... FEMeeting: Mulheres em Arte, Ciência e Tecnologia

A conferência «FEMeeting: Mulheres em Arte, Ciência e Tecnologia» foi im-
pulsionada pelo desejo de desenvolver e promover uma mais directa colaboração ao 
nível de projectos artísticos e de investigação entre indivíduos que se identificam com 
o sexo feminino. O projecto FEMeeting14 teve início em 2017, desenvolvido em cola-
boração com a artista plástica portuguesa Marta de Menezes15, após a constatação 
de que presentemente, no campo de Arte e Ciência, as mulheres têm uma presença 
visível tanto em festivais como em conferências internacionais e, trata-se portanto do 
momento ideal para refletir sobre o status quo da ciência e da arte contemporâneas. 

O objetivo da conferência FEMeeting é disseminar projectos que estejam 
a ser realizados por mulheres em todo o mundo e, como resultado, contribuir (a) para 
o desenvolvimento de metodologias de pesquisa em arte e ciência e (b) para o cres-
cimento de estratégias de cooperação que possam aumentar o compartilhamento de 
conhecimento e aproximar as comunidades. A conferência tem uma estrutura original 
integrando uma parte de apresentações abertas ao público em centros urbanos, como 
Lisboa (2018, 2019 e 2022), Porto (2019) e Évora (2018 e 2022) e a parte principal 
das apresentações realizadas à porta fechada em localidades mais pequenas, como 
São Luís - Odemira (2018) e Vila Nova de Milfontes (2019). Estas características, 
além de várias actividades sociais organizadas ou espontâneas, têm como funciona-
lidade incentivar a comunicação entre as participantes. Um desses eventos decorreu 

13  Página Facebook da conferência TTT: https://www.facebook.com/TTTinArtSci.
14  Website FEMeeting: https://femeeting.com/.
15  de MENEZES, Marta & HONORATO Dalila. Bioart: Marta De Menezes and Dalila Honorato. 
Entrevista para a Hudson Mohawk Magazine. Troy: The Sanctuary for Independent Media, 2018.
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na FEMeeting 2018, em Évora, por ocasião da celebração dos 50 anos de Leonardo/
ISAST, aqui simbolicamente dedicada a todas as mulheres que contribuíram para o 
desenvolvimento desta instituição através de um brinde oferecido por Nina Czegledy 
(Leonardo/ISAST) e Annick Bureaud (Leonardo/OLATS). 

Até à data foram realizadas duas conferências, ambas organizadas pela 
instituição Cultivamos Cultura16, dirigida por Marta de Menezes17, e apoiadas por en-
tidades públicas em Portugal, tendo reunido anualmente uma média de 70 mulheres 
vindas de 30 países diferentes com projetos de pesquisa em artes, ciência e tecnolo-
gia. 

Os resultados dos trabalhos desenvolvidos nas conferências FEMeeting  e 
nas actividades decorrentes online durante a pandemia ainda não foram publicados 
na íntegra, mas entre os objectivos do projecto distinguem-se: (a) o apoio pessoal 
através de comunicação instantânea pela internet a mulheres que desenvolvem tra-
balho de investigação (no sentido mais lacto do termo) em arte, ciência e tecnologia 
(b) e o incentivo à criação de núcleos de apoio à investigação e criação artística de-
senvolvido por mulheres ao nível local que possam manter entre si uma rede ampla 
de comunicação directa.
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