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RESUMO 
 
 
 
 

A série intitulada “Corpo-Instrumento” é fruto da pesquisa de Mestrado 

realizada através do PPGAV-MAV-EBA-UFBA na linha de pesquisa em 

processos criativos que propõe a realização de uma produção artística 

destinada à ocupação de espaços urbanos, que mantenha um diálogo da 

escultura contemporânea em metal. No contexto das representações 

contemporâneas do corpo nas artes visuais, a relevância da poética proposta 

encadeou e direcionou as aproximações de leituras das obras de escultores 

contemporâneos como: László Moholy-Nagy (1895/1946), M. C. Escher 

(1898/1972), Walter Smetak (1913/1984), A. Calder (1898/1976), R. Serra 

(1939), David Smith (1906/1965), Chillida (1924/2002), Zaven Paré (1961), 

Jeremy Meyer (1984), Amilcar de Castro (1920/2002),  Mário Cravo (1923), 

Juarez Paraíso (1934) e Emanuel Araújo (1940).  

 

 

Palavras-chave: Corpo, Escultura, Instrumento, Metal, Contemporaneidade.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The series entitled "Body-Instrument" is the result of research conducted by 

Masters PPGAV-MAV-EBA-UFBA the line of research in creative processes 

which proposes the creation of an artistic production destined to the occupation 

of urban spaces, to maintain a dialogue contemporary sculpture in metal. In the 

context of contemporary representations of the body in the visual arts, the 

relevance of poetry proposed approaches chained and directed readings of the 

works of contemporary sculptors such as László Moholy-Nagy (1895/1946), M. 

C. Escher (1898/1972), Walter Smetak (1913/1984), A. Calder (1898/1976), R. 

Serra (1939), David Smith (1906/1965), Chillida (1924/2002), Zaven Paré 

(1961), Jeremy Meyer (1984), Amilcar de Castro (1920/2002), Mario Cravo 

(1923), Juarez Paraíso (1934) and Emanuel Araújo (1940). 

 

 

Keywords: Body, Sculpture, Instrument, Metal, Contemporary. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dissertação intitulada “Corpo-Instrumento”, fruto da pesquisa de mestrado 

realizada através do PPGGAV-MAV-EBA-UFBA na linha de pesquisa em 

processos criativos propôs a realização de uma produção artística destinada à 

ocupação de espaços urbanos, que mantivessem um diálogo da escultura 

contemporânea em metal. 

Este trabalho teve como referências artísticas aproximações de obras 

escultóricas de artistas contemporâneos estrangeiros como Laszlo Moholy 

Nagy (1895/1946), M. C. Escher (1898/1972), Walter Smetak radicado na 

Bahia (1913/1984), A. Calder (1898/1976), David Smith (1906/1965), Chillida 

(1924/2002), Richard Serra (1939), Zaven Paré (1961), Jeremy Meyer (1984) e 

artistas brasileiros a exemplo de Amilcar de Castro (1920/2002), Lygia Clark 

(1920/1988), Mário Cravo (1923), Juarez Paraíso (1934), Rubem Valentim 

(1922/1991) e Emanuel Araújo (1940). 

A série “Corpo-Instrumento”- esculturas em metal e suas articulações na 

contemporaneidade buscou através de minha árvore genealógica, canalizar, 

dimensionar olhares e linguagens diferenciadas no campo das artes visuais, 

em que a espiritualidade e tradição da escultura em metal, peculiares a minha 

ancestralidade africana, trouxe como contraponto uma reflexão que partiu da 

poética visual e da metáfora de um corpo-instrumento, centrada nas 

representações do corpo na arte contemporânea, que se desenvolveu numa 

articulação transdisciplinar. 

Como embasamento teórico-prático da pesquisa em processos criativos 

encontrei aproximações nos estudos de Gilles Deleuze (1925/1995) na sua 

obra: “ A dobra de Leibniz e o Barroco”, como também em  “Arte no Século 

XXI- A humanização das tecnologias e em Arte no Século XXI- Tecnologia, 

Ciência e Criatividade” da pesquisadora em artes visuais, Diana Domingues 

(1947), assim como a historiadora de arte americana, Rosalind Krauss (1941) 

nas suas obras “Caminho da escultura moderna e a Escultura no Campo 

Ampliado”. 
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No contexto das representações contemporâneas do corpo nas artes visuais, a 

relevância da poética proposta encadeou e direcionou a metáfora Corpo-

Instrumento, que sugeriu um corpo-máquina, objetos de acontecimentos 

históricos- mecanicisado, manipulável, instrumentalizado e dissociado em 

partes isoladas- de modo que teve o máximo de produtividade pelo processo 

de produção industrial que o tornasse também produto de consumo. Este 

corpo-máquina que existiu em função do instrumento, foi representado de 

modo inesquecível por Charles Chaplin no filme: “Tempo Modernos” que 

representou de forma real o advento da Revolução Industrial e na 

contemporaneidade é objeto da poética visual do artista pesquisador francês 

Zaven Paré, com suas delicadas marionetes eletrônicas e suas esculturas 

cibernéticas. Por outro lado em “Corpo- Instrumento” também sugeriu um corpo 

sujeito, instrumento de uma individualidade, uma subjetividade, um corpo hábil 

de atos aptos de restaurar um equilíbrio ao estimular novas percepções e 

articulações sobre o entorno, dimensionando uma nova linguagem para este 

corpo-matéria. Um corpo que problematizasse as relações entre Arte e ciência, 

percepção e realidade, sentido e dispositivos, obra, espaço e movimento. 

O que motivou a concepção e construção destes processos criativos que me 

levaram a desenvolver esta dissertação foram as experimentações artísticas 

com a escultura em metal, que trouxeram-me para uma realidade repleta de 

códigos e de representações.  A interatividade com os processos técnico-

industriais e científicos da metalurgia direcionou-me a um campo de 

investigação onde me vi determinado a desvendar regras e processos 

operativos, a entender as dimensões e arcabouços em que os estudos que a 

geometria plana, espacial e industrial pode dar e admirar todas as voltas que 

uma máquina-motriz com seus movimentos retilíneos realizam no campo da 

fração de segundo até uma peça-produto ser fundida, laminada, usinada e 

esculpida. 

Para a artista Graça Ramos, as máquinas podem ser definidas como 

prolongamento ou extensores do corpo humano, foram feitas para poupar força 

ou energia de seu criador. 

Gosto de máquinas, das engrenagens e suas cavidades dos metais, das suas 
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conexões e seus dispositivos de encaixes mecânicos, das ligas-metálicas e dos 

seus processos de tratamento térmicos, enfim de toda esta parafernália 

industrial que para mim também é artística! Sei que tudo isto de algum modo 

está relacionado com a história das mentalidades e que de alguma forma 

evidencia a inteligência humana. 

Segundo Lucia Santaella no capitulo O homem e as máquinas, as 
máquinas são uma espécie de ferramenta, visto que são também 
projetadas como meio para se atingir um certo propósito. 
Diferentemente das ferramentas, contudo, as máquinas apresentam 
um certo nível de autonomia no seu funcionamento. Definir o que são 
máquinas não é simples, num sentido muito amplo, a palavra se 
refere a uma estrutura material ou imaterial, aplicando-se a qualquer 
construção ou organização cujas partes estão de tal modo 
conectadas e inter-relacionadas que ao serem colocadas em 
movimento, o trabalho é realizado como uma unidade. É nesse 
sentido que se pode comparar o corpo ou o cérebro humano a 
máquinas. (SANTAELLA, 1997, p.33. In: DOMINGUES, 1997, p.33). 

Através do encontro artístico com a metalurgia e seu mundo tridimensional das 

máquinas-instrumentos compreendi que essas máquinas eram corpos-

esculturas, dotadas de vida e de inteligência própria. Um corpo-máquina que 

propôs um diálogo entre a descoberta, a invenção e a arte.  

O desenvolvimento desta poética está articulada à construção de processos 

criativos considerando que este corpo-instrumento problematizou a maquinaria, 

a invenção, o fazer artístico na minha própria condição de escultor e artífice 

metalúrgico. A escolha da escultura em metal se deu no percurso da história do 

desenvolvimento que esta arte transformou em arte, poesia, espiritualidade e 

resgate da minha ancestralidade. Sou oriundo de uma família de Santo Amaro 

da Purificação, cidade do Recôncavo Baiano, que dominavam técnicas 

especiais em mecânica industrial – tornearia, ferramentaria, fundição, 

frezagem, soldagem e etc. Trabalhar desde cedo era necessário e foi assim 

que entrei em contato com a “parafernália” da mecânica industrial. Aos poucos 

o que era uma necessidade prática tornou-se prazeroso e então comecei a 

perceber que a Metalúrgica São Pedro (Santo de devoção de meu avô materno 

e mestre Pedro) era um grande ateliê industrial, uma oficina, universo de idéias 

que articulava projetos de processos variados, mecânicos e principalmente 

artísticos. 
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Esta dissertação apresentou como objetivo geral a finalidade de desenvolver 

dentro de parâmetros contemporâneos, uma produção em escultura em metal 

destinada a espaços urbanos que problematizasse as relações entre o corpo e 

a sua representação, o objeto e o espaço público, a percepção e a realidade, 

arte e estética da cidade considerando fronteiras com distintas linguagens e 

ações. 

A presente pesquisa teve como metas a leitura e reflexão permanente sobre o 

conceito de corpo e dobra do filósofo francês Gilles Deleuze. A reflexão sobre 

as fronteiras da arte, ciência e tecnologia nos textos da pesquisadora Diana 

Domingues. Levantamento, leitura e reflexão de referências sobre as 

representações do corpo na escultura contemporânea, as relações da escultura 

com o espaço tridimensional e as formas de inserção nos espaços públicos. 

Estudou-se também as estéticas e tendências, aplicação de procedimentos 

técnicos e materiais na escultura contemporânea, referenciais teóricos da 

crítica e historiadora norte-americana Rosalind Krauss nos anos 60 e 70, 

enquanto pesquisa artística centrada em processos híbridos (técnicos, 

materiais, conceituais e disciplinares). 

A Metodologia adotada na linha Processos Criativos para esta dissertação teve 

como fulcro a investigação dos processos criativos e práticas da escultura em 

metal em ateliê industrial, a elaboração de processos em criação de máquinas, 

dispositivos-ferramentas industriais e artísticas, para desenvolvimento da 

pesquisa em escultura em metal, em andamento no período do Mestrado. 

Criação de máquina curvadora-hidráulica para repuxar, curvar e dobrar o metal, 

com matrizes dimensionais para dobras em verdadeira grandeza específica 

além da construção adequada de forja adaptada com dispositivo elétrico. 

Construção de Torno-matriz giratório com repuxo e passagem para adequar as 

formas criadas no projeto em escultura. 

Criação de esboços, protótipos, gabaritos, ampliação em escala obedecendo 

às relações de medida e dimensões do objeto e da pesquisa processual e 

processos operativos das principais formas de trabalho escultóricos com metal: 
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processos de cortes manuais e mecânicos, soldagens, esmerilhamento, 

ajustagens, dobragens, rebatimentos, usinagens, polimentos, e tratamento 

antioxidantes (banhos, cromatizações e galvanoplastias). Investigar hibridismo 

de materiais: metal com materiais como madeira, cerâmica e sintéticos. 

Pesquisa de campo sobre a escultura em metal nos espaços urbanos como 

escolas Técnicas, metalúrgicas, fundições, ferros-velhos, oficinas e ateliês de 

artistas em Salvador: as obras de Mario Cravo e de Juarez Paraíso no Parque 

Metropolitano de Pituaçú e do artista suíço Walter Smetak em sua exposição 

permanente na Galeria Solar do Ferrão- Centro Histórico.  

No Rio de Janeiro: visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, Museu de Arte 

Moderna, Caixa Cultural, Espaço Cultural dos Correios, Museu da Imagem e do 

Som, Galpão das Artes Urbanas. Também estive com o artista francês Zaven 

Paré, que na oportunidade me presenteou com o seu livro-catálogo sobre 

Cyber Art (animação e robótica).  

A Dissertação teve seu plano de sumário dividido da seguinte forma: 

Capítulo I- Um breve histórico sobre os processos dos Metais 

Este capítulo teve como parâmetro de análise, uma breve abordagem sobre o 

encontro do homem pré-histórico com os primeiros materiais encontrados na 

natureza e a sua utilização como fonte de sobrevivência. A História dos Metais, 

elemento marcante no desenvolvimento das civilizações, traduz imensurável 

importância nos processos qualitativos culturais da humanidade. Foi com a 

descoberta ocasional e o domínio do fogo que o homem marca o inicio de uma 

nova era na sua evolução e na maneira de conviver perante os outros seres da 

natureza e da sua própria civilização. A conceitualização sobre o “Metal” se dá 

no momento em que o homem percebeu a sua existência e extrema 

importância, quando começou a fabricar as primeiras ferramentas. A Idade dos 

Metais é também o mais curto período, é assim chamado devido ao 

desenvolvimento de uma metalurgia a partir da utilização do “Cobre”, depois 

acontece à junção do cobre com “Estanho” para obter o “Bronze”. Porem, o  
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metal mais importante será o “Ferro”, com o surgimento desse metal surge 

a“Escrita” e chega ao fim à pré-história. 

Capitulo II- A Arte e ciência da escultura contemporânea em metal- 

estéticas e tendências, linguagens, aproximações da escultura metal com 

outros artistas. 

Este capítulo mostra o processo criativo da obra proposta propõe um diálogo 

da escultura contemporânea em metal com a relação de aproximações de 

linguagens e campos do conhecimento, requer complemento em aspecto 

diferencial desta abordagem artística, impulsionando direções espaciais da 

leitura de obras de artistas como: Anton Walter Smetak, Alexander Calder e 

interpretações de obras contemporâneas sobre a escultura moderna. Essas 

investigações foram fontes de desdobramentos inspiradores para a linha de 

pesquisa “Corpo-Instrumento”, que tem um propósito de investigar processos e 

criações visuais dentro de parâmetros contemporâneos. A possibilidade de 

articular processos-artísticos, sabendo que a metalurgia e o encontro com a 

tridimensionalidade, a escultura em metal são balizas e sustentáculos 

imprescindíveis na concepção e criação da Série Corpo-Instrumento. Este 

corpo problematiza a invenção, o fazer maquínico, a arte-ciência, a descoberta 

e poder articular com tantas linguagens e ações, as suas representações com 

o objeto e o espaço público. 

Capitulo III- Comenta sobre Processos criativo-metodológicos da 

escultura em ateliê- A Metalurgia e os  processos criativos, técnico-industriais. 

Os elementos metálicos, suas identificações, as ligas metálicas, os tratamentos 

térmicos (graus de dureza e oxidações), a galvanoplastia e os banhos Bi 

cromatizadores. Este capítulo também remete-se a um estudo metodológico 

sobre a criação e construção de ferramentas e maquinários para a   elaboração  

da concepção das esculturas em metal, conciliada com a contextualização da 

pesquisa teórica e prática. Onde a investigação em processos criativos 

tridimensionais da escultura em Metal fizera aproximações de linguagens 

artísticas, conceitos e obras de artistas escultores contemporâneos  dialogando  

com  espaço público. 
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Capitulo IV- Descreve a inserção da escultura contemporânea como 

intervenção nos espaços urbanos. 

A proposta deste capítulo é tentar relacionar o espaço urbano com as artes 

visuais e a cidade, analisando particularmente a inserção da escultura, 

enquanto intervenção artística no espaço público da cidade do Salvador, 

salientando a importância, em um diálogo pertinente sobre as obras 

escultóricas de artistas contemporâneos. Compreender o movimento e fluxos 

da cidade é poder repensá-la no seu contexto, social, tecnológico, urbano, 

artístico e arquitetônico, ou seja, inserir numa perspectiva real e transparente, 

intervenções que dialoguem nos espaços urbanos da cidade, manifestando 

grande interesse principalmente no respeito e tradição intelectual da história 

dos que compuseram o legado artístico nesta cidade e no mundo. 
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1.1 Antecedentes do pesquisador 

Traduzir os experimentos e experiências vivenciadas no decorrer deste 

percurso que já duram duas décadas de maquinaria e realizações de projetos 

mecânicos industriais e artísticos. A identificação com a mecânica vem da 

nascente Santo Amaro da Purificação- BA, onde a válvula mestra foi o meu avô 

e pai mestre Pedro, um especialista em ensinamentos sobre mecânica 

industrial (metalurgia), ferramentaria, ajustagem, soldagem, frezagem, 

tratamentos térmicos, desenho técnico e principalmente na educação rigorosa, 

porém necessária, pois criou vários netos e sobrinhos, preparando-os para a 

vida e o mercado de trabalho. 

Vivenciei inúmeras experiências ao longo destes anos de estudos acadêmicos, 

pude perceber a influência de artistas-escultores e historiadores da Arte que 

contribuíram para desvendar estes “códigos” que estão intrínsecos com o modo 

de viver e pensar do ser humano. A matéria-prima “o metal”, principal veículo 

da minha pesquisa, aliada a outros elementos utilizados nas artes visuais, 

compõe o meu trabalho. Os estudos técnicos em metalurgia conciliaram-me 

paralelamente com a pesquisa em processos criativos em metal a construir 

uma linguagem visual principalmente quando tive o encontro com a professora 

mestra Elizabeth Actis me orientou para não perder de vista a importância da 

minha pesquisa em metalurgia associada a minha árvore genealógica 

(ancestralidade), e que prosseguisse no que estava desenvolvendo nos 

processos artísticos sobre artistas contemporâneos que trabalharam com 

afinco e destreza nas artes visuais, os estilos e movimentos artísticos 

existentes. 

Outro valoroso encontro na Universidade, com a pesquisa em escultura, foi 

com a Doutora e professora-escultora Nanci Novais, que na oportunidade 

salientou os estudos da forma tridimensional, as obras de escultores no espaço 

público, as novas tendências da escultura contemporânea, a importância das 

disciplinas da área de Expressão Tridimensional, onde poderia conciliar com a 

pesquisa em metal. Vale ressaltar que estes ensinamentos direcionaram-me 

para um campo ampliado que contribuíram para o desenvolvimento da 

pesquisa em processos criativos em metal.  
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Acredito que a oportunidade de poder vivenciar experimentações com a obra e 

o espaço público, nasceu em 2005 no evento de conotação ecumênica Corpus 

Christi, onde fora realizado na Praça Municipal da cidade do Salvador, no qual 

foi concebida a construção do Tapete de Corpus Christi com o patrocínio da 

Câmara Municipal de Salvador. Evento este que teve a coordenação geral da 

artista plástica Viviane Brandão, no qual fui convidado a participar deste projeto 

de intervenção urbana. Então, poderia dizer que experimentar estes primeiros 

contatos com a rua e o espaço urbano, fora de grande importância para o meu 

desenvolvimento, dos meus processos criativos com o transitar inquieto por 

zonas de fronteiras entre distintas linguagens e ações artísticas.   

Esta outra experimentação de grande importância artística me motivou a 

entender as máquinas-engrenagens que dialogaram o “Metal” com a minha 

pesquisa e os outros espaços urbanos. Esta análise trata-se de uma 

inquietação análoga à que me levaria a investigar e experimentar na escultura 

em metal a relação entre o corpo e os instrumentos cênicos – máquinas de 

produção dramática, possibilidade investigada quando participei desde 2006 

como artista, colaborador de alguns projetos de pesquisa da Profa. Dra. Sônia 

Rangel. Fazer parte da criação e execução do Lagarto do Cortejo Cênico 02 de 

Julho nas festividades dos 60 anos da UFBA, com a inestimável parceria do 

artista plástico Erivan Morais, me fez pensar a relação entre corpo e 

instrumento no que diz respeito a estes objetos cênicos de performance e 

intervenção urbana que articulam no espaço público história, tradição, 

transdisciplinariedade e ancestralidade. A escolha do ferro na construção do 

Lagarto foi particularmente feliz para mim, pela relação com minha 

ancestralidade: o ferro é o elemento-matéria na relação direta com Orixá 

“Ogum”, lembrado sua condição de ferreiro e metalúrgico. Sua cor é o azul-

índigo ou o azul mais brilhante que o Aço assume no momento imediatamente 

posterior à forja, minha primeira máquina no mundo da metalurgia.    Pela 

experiência vivenciada da troca de saberes, assim com o Lagarto por sua 

natureza biológica, muda de acordo com o seu habitat e suas ramificações, 

este projeto permitiu transitar entre distintas linguagens e campos de 

conhecimento, como a escultura, a intervenção urbana, a música, as artes 

cênicas, a dança. Ainda sob coordenação da Profa. Dra. Sônia Rangel, como  
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artista integrante do grupo de pesquisa “Imaginário e Processo de Criação”, 

desenvolvi em meu Atelier Industrial, junto com as artistas cênicas Genifer 

Gerhardt e Laura Franco, a pesquisa e execução de dois bonecos de 

manipulação direta e uma cadeira de rodas em metal (ferro), onde a animação 

mecânica era núcleo central da concepção do espetáculo Fragmentos–

adaptação do texto de Samuel Beckett. 

 Outro projeto que me aproximou dos espaços urbanos foi o trabalho 

desenvolvido com câmeras escuras com o Coletivo de Arte Lusco-f.LUX.o, em 

2008, quando surgiu a idéia de construir câmeras obscuras que se dedicassem 

ao estudo da arqueologia da imagem pré fotográfica e suas aplicações em 

experimentações teóricas e técnicas com aparatos ópticos. A relação entre 

“Corpo-Instrumento” no que diz respeito ao olhar e às maquinas de produção 

de imagem é o cruzamento entre minha pesquisa individual e a desenvolvida 

neste Coletivo de Arte Lusco-f.LUX.o, grupo do qual faço parte, que articula no 

espaço público intervenção urbana, arte-educação e inclusão visual, utilizando 

como  objeto de pesquisa a câmera obscura penetrável. 

1.2 A itinerância, as cidades, os espaços urbanos e o nascimento da 

pesquisa “Corpo-Instrumento”. 

A relação entre corpo e instrumento no que diz respeito aos instrumentos 

musicais – máquinas de produzir sons, foi um projeto nascido da indagação 

transdisciplinar –“Corpo-Instrumento: a escultura em metal e a sua relação com 

a música e com o corpo dos instrumentistas”, sob orientação do Prof. Dr. 

Alberto Olivieri e de Prof. Dr. Juarez Paraíso, na disciplina Laboratório de 

Investigação Tridimensional, cursada como aluno especial no ano de 2008.1. 

Foi uma pesquisa baseada na troca de experiências múltiplas, pois na mesma 

época em que estava cursando a disciplina, também participava como arte-

educador do projeto “Oficina Itinerante, recuperação de instrumentos de sopro 

da Casa das Filarmônicas da Bahia”, coordenado pelo músico e instrumentista 

Antônio Jorge Santana Ramos, “Super Tom”, percorrendo seis cidades do 

interior da Bahia: Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, 

Serrinha e Feira de Santana.    Esta atividade como arte-educador se iniciara 

em 2005 na Casa das Filarmônicas da Bahia, localizada no bairro Santo 
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Antônio além do Carmo, Centro Histórico de Salvador, como estágio 

supervisionado na disciplina Metodologia Prática de Ensino, ministrada pela 

Mestra Disalda Mara Leite. Assim, conjugando música e esculturas em aço, 

arte mecânica e instrumentos de sopro, valorizando o valor histórico e artístico 

das bandas de Filarmônicas e suas aproximações de territorialidade dos 

músicos instrumentistas do interior da Bahia, uma conjugação entre artes 

visuais, e a contemporaneidade e tradição da música instrumental.  

Para elaborar as esculturas, parti de observações pessoais sobre a relação 

interativa entre os sons dos instrumentos de sopro, e a plasticidade dos 

movimentos dos corpos dos músicos instrumentistas: os exercícios constantes 

do abrir e fechar das bocas sonoras, onde os ruídos de vários tons anunciavam 

a composição inquieta e diversificada das bandas de Filarmônicas do interior 

da Bahia. 

Através de meu olhar investigativo focado na concepção da forma 

tridimensional das esculturas, surgiam imagens espaciais de esculturas em 

movimento. “Corpo-Instrumento”: vislumbrei naquele instante novas 

possibilidades para esta metáfora, percebendo que a música e a escultura em 

metal caminhavam juntas, anunciando movimentos constantes de ir e vir de 

cada vibração sonora, surgindo então ao longo dos processos criativos um 

labirinto de imagens-acústicas-tridimensionais. 

Ainda como aluno especial de Pós-Graduação desenvolvi o projeto individual 

“Corpos ancestrais” como minha resposta pessoal ao tema coletivo “Feridas e 

Cicatrizes”, proposto pela Profa. Dra. Graça Ramos, na Disciplina Teoria e 

Técnica de Processos Artísticos em 2008.2, cuja proposta para a turma foi o 

desenvolvimento de obras com o acervo da Escola de Belas Artes.  

Conforme a artista Graça Ramos, é nos processos investigativos que a 

imaginação se torna criadora quando abandona o lógico. A metáfora cuja 

busca por feridas que necessitam ser cicatrizadas se traduz nesse encontro. O 

entendimento é de que o objeto reencontrado passa a pertencer, desde o 

momento em que é visto, ao artista. Algo material ou mesmo “coisificado”, que 

faz parte da natureza e da vida do homem, ao ser transportado a outro lugar  
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passa a exercer outra função. Seria converter esse objeto em elemento 

essencial, representando a realidade ou mesmo uma idéia, um sonho, uma 

ilusão. 

A relação entre Corpo e Instrumento foi explorada no que diz respeito ao 

embate entre a Vida e as máquinas, instrumentos de devastação da Natureza e 

de corpos ancestrais sagrados como as árvores na espiritualidade afro-

brasileira, determinando “Feridas e Cicatrizes” cuja matéria pode ser 

restaurada apenas pelo ato criativo, executado por sua vez pelo meu próprio 

corpo-instrumento de artista da escultura em metal.  Na Escola de Belas Artes, 

que é nosso espaço-corpo-casa-casulo, se guardam uma infinidade de coisas, 

elementos sujeitos à memória das ferrugens e oxidações que ficam registradas 

no tempo. Dentre esta infinidade de coisas e objetos, meu olhar recaiu sobre 

pedaços de tronco de uma mangueira centenária que viveu na Escola de Belas 

Artes e que fez parte da memória ancestral e coletiva desta instituição até ser 

abatida por razões técnicas pela Prefeitura do Campus, para desconsolo de 

muitos. O nome “Ancestral” para a escultura foi escolhido em homenagem a 

Iroko (árvore de Tempo), pois este foi o primeiro filho de Oxalá e é considerado 

um dos mais velhos dos Orixás, e está associado a uma árvore cujas 

características são a determinação e inflexibilidade – de acordo com a lenda, 

Iroko teria sido a única árvore a sobreviver no planeta, devastado por uma seca 

que ocorreu por uma briga entre Céu e Terra. Da linguagem da Escultura em 

Metal, adotada para desenvolver esta proposta, obtive um híbrido de processos 

e materiais em que as ligas-metálicas do aço se conjugam ao orgânico da 

matéria da madeira morta, corpo ancestral ferido que ressurgiu na forma de 

objetos escultóricos: três esculturas em madeira e metal que integraram a 

Exposição Coletiva “Feridas e Cicatrizes” e que hoje se encontram nos jardins 

da Escola de Belas Artes. 
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1.3 Diferenciais do projeto: Transdisciplinaridade 

Acredito que a possibilidade de articular a escultura em metal com tantas 

linguagens e campos do conhecimento seja um aspecto diferencial da minha 

abordagem artística. Nos tópicos anteriores descrevi como foi possível articular 

minha trajetória na Escultura em Metal com um transitar inquieto por zonas de 

fronteira entre distintas linguagens e ações artísticas - Intervenção Urbana, Arte 

Pública, Arte-educação, materiais e processos, distintos saberes, e campos de 

conhecimento transdisciplinares, integrando as artes visuais, cênicas, e 

musicais na forma de intervenções públicas, arte contemporânea e objetos 

artísticos. 

Arte e Técnica: Outro aspecto diferencial da minha abordagem artística é a 

possibilidade de desenvolver uma linguagem que conjuga arte e técnica. Esta 

característica da Arte da Escultura em Metal se dá, por um lado, por que o 

distanciamento entre Arte e Técnica nem sempre existiu na história: para os 

gregos, Techné era tanto a técnica quanto a arte e acredito que a história da 

arte seja em importante medida, a história de sua técnica e que para 

compreendê-la, seja fundamental levar em conta o suporte técnico que a gerou 

em seu contexto histórico particular. De fato, no que diz respeito 

especificamente à arte da escultura em metal a técnica possibilita a 

transformação da matéria bruta metálica – sob a forma de diversos metais e 

ligas, e tem características estéticas peculiares segundo a época e contexto 

cultural histórico. Por outro lado, também por que vivi esta conjugação entre 

arte e técnica logo no início do meu percurso artístico, aos onze anos, com os 

ensinamentos técnicos de meu avô Pedro em busca da precisão e rigor na 

execução dos projetos metalúrgicos.  

A Arte em Metal como expressão de conhecimentos milenares da 

ancestralidade africana:  A relação da Escultura em Metal com a minha 

ancestralidade africana se dá com Ogum, o Orixá dos metais, um dos mais 

amados da cultura Yorubá, o inventor das ferramentas, das máquinas, da 

fundição dos metais. Na minha história de vida esta relação se inicia em Santo 

Amaro da Purificação, palco desta herança ancestral que conjuga o Candomblé 

à Metalurgia, e terra dos meus avós maternos, que me fizeram acreditar 
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através desta maravilhosa cultura que os nossos ideais místicos e filosóficos, 

pertenciam a uma ordem suprema, em busca do incansável aprimoramento 

das técnicas mais modernas em sua área de atuação e suas relações com as 

máquinas motrizes (onde o lema não era ser o melhor porém, procurar fazer o 

melhor). Então minha identificação como artista – escultor com este Orixá 

“Ogum”, se harmoniza com a mitologia da guerra do cotidiano onde as 

ferramentas: espadas, martelos, machados, foices, facas e máquinas, são 

estímulos do dia a dia, herdados desta herança ancestral para continuar 

construindo e esculpindo no metal com plasticidade, afinco, destreza e 

obstinação, honrando técnica e planejamento e dedicando-me à conjugação de 

distintas artes, linguagens e saberes, tanto acadêmicos como populares.  
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2 - Breve histórico sobre os Processos dos Metais 

2.1 - A História dos Metais (o surgimento na Pré História). 

A Pré-História foi uma importante fase, pois o homem conseguiu vencer as 

barreiras e sacrifícios impostos pela natureza (ambiente) e que prosseguiu com 

o desenvolvimento da humanidade neste planeta. Com isso, o homem foi se 

adaptando e encontrando aos poucos soluções práticas para os seus 

problemas e suas necessidades de ambientação. Há indícios que a utilização 

dos metais já começara em épocas remotas na Pré-História, vestígios de uma 

era que remonta a milhares de anos antes da nossa atual civilização, nossos 

antepassados já haviam entrado em contato com materiais da natureza: a 

madeira, conchas, pedras, terra, barro e particularmente os metais. 

Foi no período Paleolítico também conhecido como a Idade da Pedra Lascada 

(estende-se aproximadamente 3,5 milhões a. C. a 12.000 anos a.C.), o homem 

era bastante primitivo, tinha uma vida limitada, brigava para sobreviver com as 

condições climáticas desfavoráveis do planeta, habitavam cavernas e muitas 

vezes tinham que disputar espaços territoriais com outros animais 

extremamente selvagens. Portanto, sendo obrigado a migrar para outras 

regiões a procura de alimentos quando estes terminavam. O homem primitivo 

tinha uma vida nômade, sem habitação fixa, pois valiam-se de suas primeiras 

ferramentas feitas de pedras e pedaços de ossos dos animais. O homem pré-

histórico utilizava a Pintura Rupestre (Fig. 1) como forma de expressão, já que 

não possuíam outras formas de linguagens, valendo-se apenas da sua 

conversação primitiva. Então, foi através destas primeiras comunicações 

visuais destes Sítios Arqueológicos, a exemplo de Altamira, (Fig.2) na Espanha 

(cerca de 16.500 e 14.000 anos), Lascaux, na França (cerca de 17.000 e 

15.500 anos) e no Brasil no Parque Nacional da Serra da Capivara em São 

Raimundo Nonato-Piauí (entre 48.000 e 50.000 anos) que eles exprimiam suas 

ações, manifestações cotidianas, domínios e embates sobre outros oponentes, 

rituais (cultos) e quem sabe tentavam exprimir as suas primeiras qualidades 

artísticas, com isso, determinando, codificando a sua história e existência no 

planeta. 
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Fonte: (Fig.1) Caverna de Lascaux. In: (HOWELL, 1969, p.158). (Fig.2) Parede da caverna de 
Altamira (12600 a.C.-11500ª. C.). Santillana Del Mar, Espanha. Fonte: (NAME, 2008, p.26). 

Na era Mesolítica também chamada de período intermediário (entre 12.000 

a.C. e 8.000 anos a.C.), o homem conseguiu avançar de forma mais segura em 

relação a sua sobrevivência e a se adaptar com as condições com o meio que 

o circundava. Foi com a descoberta ocasional e o domínio do fogo que o 

homem marca o inicio de uma nova era na sua evolução e na maneira de 

conviver perante os outros seres da natureza e da sua própria civilização. Pois 

foi com o domínio deste poderoso elemento da natureza que o homem pré-

histórico pôde se valer da sua grandiosidade, dominando os animais 

selvagens, e também utilizando o fogo para cozinhar a carne e outros 

alimentos, além de conseguir a primeira forma de iluminação e aquecimento 

nas primeiras fogueiras que protegiam do frio intenso e tenebroso já que a 

Terra, neste período supostamente era ainda muito fria. 

Neolítico ou também Idade da Pedra Polida (aproximadamente entre 8.000 e 

4.000 anos a.C.) é o período que o homem atinge um importante grau de 

estabilidade e desenvolvimento. O homem pré-histórico passou a ser 

sedentário, a cultivar a terra (plantar), criar animais, passa a estocar alimentos 

com isso ele deixa de ser nômade e passa a viver em sociedade em regiões 

fixas e organizadas. Começam a planejar e construir suas primeiras 

ferramentas e utensílios em metal, exemplo: lanças, machados, foices, 
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martelos entre outros (Fig. 3). O homem pré-histórico pôde caçar melhor e com 

mais rapidez com o auxílio até então destes poderosos instrumentos.  

 

(Fig.3) Instrumentos provenientes da Idade da Pedra. Aprox. 8.000 a 4.000 a.C. Disponível 
em:< http://images.encydia.com/thumb/1/1b/Artifacts_(front).jpg/150px-Artifacts_(front).jpg> 
Acesso em: 14/06/2011. 

Portanto, desde os antigos tempos, a ferramenta foi de uma importância 

primordial na resolução da vida do homem. A prova que nós temos são as 

classificações estabelecidas pelos períodos de estudos da pré-história, que se 

estende por um formidável número de anos em que se comprova o nível 

determinado da civilização, correspondem sempre ao aprimoramento destas 

ferramentas. 

A Idade dos Metais marca o período da última fase da pré-história, época de 

pouca duração que vai aproximadamente de 6.000 a.C. até 5.500 a.C. quando 

presumidamente surge a escrita. Foi um período de grandes avanços para o 

homem primitivo, no desenvolvimento de novas técnicas e produção de 

artefatos, desde então o homem primitivo aperfeiçoou estas ferramentas de 

acordo com as circunstâncias e suas necessidades. O conhecimento das 

técnicas de moldar e fundir metais trouxe enormes possibilidades de ampliação 

para os estudos das armas e ferramentas já que as mesmas tinham ângulos 

cortantes e tomando como ponto de origem aparecimento de metais mais 

duros, qualificaria a autonomia do homem em relação a sua civilização. Há 

indícios que, com o surgimento destas ferramentas de metal, particularmente 

as armas, podem ter influência direta no desaparecimento de várias 

http://images.encydia.com/thumb/1/1b/Artifacts_(front).jpg/150px-Artifacts_(front).jpg
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civilizações. O emprego pelo homem pré-histórico de materiais como o Cobre, 

o Bronze, época caracterizada pela generalização do uso de instrumentos 

metálicos que denominaram de período como a “Idade dos Metais” marca um 

extraordinário salto nos estudos e processos qualitativos e culturais 

vivenciados pela humanidade. 

2.2 O Encontro do Homem com os Primeiros Metais (os metais nobres e 

outros). 

A conceitualização sobre o “Metal” se dá no momento em que o homem 

percebeu a sua existência e extrema importância, quando começou a fabricar 

as primeiras ferramentas (Fig.4) para uso próprio. Acredita-se que tenha sido 

de maneira acidental, através da queima da madeira em contato com rochas 

(minérios) expostas por um período de intenso calor, originando a fusão destes 

elementos. Há indícios que os primeiros metais achados pelo homem foi o ouro 

e o cobre.  

A Idade dos Metais situa-se na etapa de transição entre a Pré-história e o início 

da história baseado em registros escritos quando se desenvolveram as 

primeiras civilizações. Aproximadamente de 6.000 a.C. até 5.500 a.C. até o 

surgimento da escrita. É também o mais curto período, é assim chamado 

devido ao desenvolvimento de uma metalurgia a partir da utilização do “Cobre”, 

depois acontece à junção do cobre com “Estanho” para obter o “Bronze”. 

Porem, o metal mais importante será o “Ferro”, com o surgimento desse metal 

surge a “Escrita” e chega ao fim à pré-história. 
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(Fig.4) Primeiros Instrumentos de metal. Aprox. 5.500 a. C. Disponível em: 
http://historiarn.blogs.sapo.pt/35494.html Acesso em 29 de maio de 2011. 

O ouro e o cobre foram os primeiros metais descobertos pelo homem e teve 

aparecimento no planeta, com suas moléculas em um estado sólido e 

compacto por não possuir misturas em suas concentrações químicas. Os 

metais são extraídos de minérios que encontram-se na natureza, em minas que 

poderão ser no interior ou a céu aberto. O ouro era encontrado sob a forma 

nativa de pequenas pepitas brilhantes. O ouro distinguiu-se dos outros metais 

por causa da sua relutância em formar compostos, não combinará de modo 

geral com outros metais por ser constituído de um elemento único. O homem 

primitivo conhecia e utilizava muitos metais nativos. O ouro era usado em 

ornatos, lâminas e utensílios, por volta de 3.500 a.C., objetos de ouro 

demonstrando alto grau de cultura têm sido encontrados nas escavações de 

ruínas da cidade primitiva de Ur, na Mesopotâmia. Há registro do uso da prata, 

por volta de 2.400 a.C. e muitos povos antigos consideravam-na mais valiosa 

que o ouro porque era mais rara no estado nativo. O antigo Egito foi à principal 

área de produção de ouro da África. O ouro é amarelo e o mais dúctil dos 

metais e muito maleável, pouco reativo, muito utilizado em ligas preciosas. É 

especialmente precioso porque não perde o brilho e nem sua aparência pode 

ser mudada na formação de compostos.  

Um dos metais a ser muito utilizado pelo homem foi o cobre, por suas 

vantagens logo se revelou um material útil. Os minérios de cobre (Fig.5) foram 

os primeiros a serem utilizados para produzir um metal de excelente qualidade. 

O cobre é resistente, mas a sua característica principal é a maleabilidade. A 

http://historiarn.blogs.sapo.pt/35494.html
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partir da construção das primeiras ferramentas e instrumentos deste metal 

temos como exemplo o martelo que podia-se modelá-lo na forma que quisesse 

em ponta, em curva, em ângulo e até sob a forma de recipiente. O cobre, ainda 

em estado liquido, era despejado em formas escavadas em pedras lisas ou 

esculpidas a mão com argila e areia. Vários objetos e ferramentas foram feitos: 

pontas de lanças, punhais, lâminas de espadas e foices e outros utensílios. 

Diferentemente dos instrumentos feitos de pedras, os de cobre apresentavam 

vantagens do metal por serem afiados apenas raspando com uma pedra. Um 

utensílio quebrado podia ser consertado através de soldagem e na pior das 

hipóteses os pedaços deste metal poderiam ser fundidos novamente.  

 

(Fig.5) O período calcolítico, ou idade do cobre, fica entre a idade da pedra polida (Neolítico) e 
a Idade do Bronze, também conhecida como Idade dos Metais. Aprox. 5.000 a.C. Disponível 
em: http://perfectmatrizes.com.br/novidades/ver.php?id=12=O_cobre. Acesso em 29 de maio 
de 2011. 

Mas o cobre apresentava um problema, era pouco duro. Por meio de 

experiências os primeiros artífices metalúrgicos procuraram eliminar este 

defeito, mas foram necessárias tentativas para se chegasse a resultados 

satisfatórios. Estes metalúrgicos passaram então a misturar outros minérios ao 

cobre durante a fusão, eram pedras que continham chumbo, antimônio e 

estanho. Da mistura de cobre e estanho originou-se uma liga metálica mais 

dura que o cobre, surgia então o bronze (cobre + estanho).  Sendo mais duro 

que o cobre, o bronze era empregado na fabricação de instrumentos: espadas, 

lanças, martelos, machados e objetos de utensílios. A nova liga metálica torna-

se tão importante que se dá o nome a Idade do Bronze – a todo longo período  

http://perfectmatrizes.com.br/novidades/ver.php?id=12=O_cobre
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que vai da sua descoberta até o emprego de um outro metal muito útil, o ferro. 

Entretanto, não devemos acreditar que o bronze fosse tão difundido. A fundição 

do bronze desenvolveu-se nas primeiras cidades, onde crescia a divisão social 

do trabalho, com o aparecimento das classes sociais e das primeiras 

produções mercantis, isto é, a produção não passa mais para o consumo 

pessoal, mas para troca.  

As fundições daquele tempo não eram capazes de produzir grandes 

quantidades e, por isso, o bronze (Fig.6) era raro e muito caro. Durante séculos 

pessoas comuns continuaram a usar os tradicionais instrumentos de pedra, 

osso, madeira e barro cozido. Cabendo os vasos, lâminas de espadas, ponta 

de lanças, armaduras, armamentos em bronze para os mais ricos, aos chefes 

das tribos e aldeias e a nobreza. O bronze era assim o metal dos reis e dos 

guerreiros, seu comércio assegurava a prosperidade dos antigos comerciantes 

que viajavam ao longo das costas do Mediterrâneo, a bordo dos navios ou de 

carroças de rodas (antigo transporte), outra extraordinária invenção que se 

difundiu rapidamente. 

 

(Fig.6) Prato em bronze – aproximadamente . 2000 a.C. < Disponível em: 
http://pratosamok.blogspot.com/2009_05_01_archive>. Acesso em 29 de maio de 2011html 

Neste período de grande avanço tecnológico, o ser humano começava a 

dominar, ainda de maneira bem precária, a técnica da fundição. Com o uso de 

forjas e foles, a antiga metalurgia melhorou e se diversificou principalmente no 

Egito e na Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C. e em seguida, mais tarde, esta 

Os primeiros pratos datam de aproximadamente 
2.000 a.C., no Oriente. O prato surgiu praticamente 
junto com a Idade do Bronze, e era mais um 
instrumento bélico utilizado para intimidar os 
inimigos que propriamente um instrumento musical. 
A foto ao lado é de um prato grego datado de 500 
a.C. Obviamente não eram instrumentos refinados 
como os atuais, e estavam mais para gongos que 
para pratos. 

Disponível em: 

http://pratosamok.blogspot.com/2009_05_01_archiv

e. Acesso em 29 de maio de 2011html 

 

http://pratosamok.blogspot.com/2009_05_01_archive
http://pratosamok.blogspot.com/2009_05_01_archive
http://pratosamok.blogspot.com/2009_05_01_archive
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liga metálica de cobre e estanho (bronze), passou a ser manuseada em grande 

escala e fino tratamento na Península Ibérica em 2.000 a.C.  

Surgem as esculturas, que foram bastante comuns neste período. A origem da 

fundição por cera perdida se dá quando o homem molda a argila imprimindo 

uma forma volumosa, que poderia ser uma ponta de lança ou um machado. 

Essa argila é queimada e depois de endurecida serviria de molde para que se 

depositasse o metal líquido incandescente. Neste período, o crescimento da 

população se acentuou em algumas localidades do planeta. As pequenas 

regiões foram se desenvolvendo e algumas delas passaram a ter domínio de 

grandes áreas de terra e outros grupos. Surgiram às primeiras cidades, e 

dessa maneira, vieram às primeiras guerras e o processo de dominação de 

uma sobre as outras e tudo isso somente aconteceu devido ao aparecimento e 

a descoberta do metal na História da humanidade. 

A Metalurgia do Ferro (Fig.7) em grande escala teve inicio somente por volta de 

1.500 a.C. e difundiu-se em cidades onde a vida social tornava-se cada vez 

mais complexa com o desenvolvimento da civilização. Os utensílios feitos de 

ferro possibilitaram um grande aumento da produção agrícola e artesanal. Este 

metal é superior ao bronze em relação à dureza e abundância de jazidas. Se o 

minério de cobre é bastante difundido na crosta terrestre, o de ferro é 

quinhentas vezes mais abundante. É provável que os metalúrgicos primitivos 

tenham lançado nos seus fornos alguns dos minérios de ferro (magnetita, 

hematita, limonita e siderita). Mas eles logo perceberam que este metal não se 

fundia, em vez de derreter, o ferro se transformava em uma massa negra e 

esponjosa. Hoje sabemos que o ferro não funde com facilidade, pois seu ponto 

de fusão (a temperatura na qual o metal se torna liquido) é mais de 1.500ºC, 

impossível de ser alcançado nos fornos primitivos.  

O período de extração do ferro alavancou-se em ocasião diferente em todo o 

mundo, principiou-se entorno de 1.200 a. C. e ocasionando  enormes 

modificações para os dias atuais. Houvera significativas mudanças no 

desenvolvimento tecnológico das  construções dos objetos e ferramentas 

utilizadas em guerras e batalhas, tanto quanto na vida agrícola do homem. 

Nesta época em que a metalurgia do ferro-fundido começou a ser utilizada em 
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grandes escalas, a acessibilidade abundante deste minério em boa parte do 

globo terrestre favoreceu a emancipação de inúmeros povos antigos em seus 

assentamentos populacionais. Principalmente com o advento deste metal e o 

seu aproveitamento constante no uso para fabricação de máquinas, de 

ferramentas, de utensílios e  de instrumentos. 

“ 

 

(Fig.7) Fundição do ferro.  Aprox. 1.200 a. C. Disponível em: 
http://neewinfo.wordpress.com/2009/05/11/as-10-tecnologia-que-revolucionaram-o-mundo/ 

acesso em 29 de maio de 2011 

Entretanto, os incansáveis experimentadores metalúrgicos das antigas 

fundições descobriram que aquela massa aquecida deste metal podia ser 

trabalhada a golpes repetidos de martelo. O ferreiro conseguia eliminar grande 

parte da escória (resíduos de fusão) e das impurezas, obtendo uma barra de 

ferro doce (macio), um metal cinza e pesado. Contudo, transformado em 

lâmina, após duro trabalho de aquecimento e martelamento, este não revelava 

nenhuma propriedade superior ao bronze, ao contrário, ficava mais mole e 

perdia o fio com facilidade, parecia ser um metal frágil e inútil. 

Contudo, a cerca de 3.400 anos nas montanhas situadas entre as atuais 

Turquia e o Irã, um grupo de experientes metalúrgicos chegaram a um 

resultado sensacional, descobriram o segredo da têmpera e da transformação 

do ferro doce em ferro forjado. Estes metalúrgicos aqueciam o metal na forja e 

trabalhavam rapidamente a golpes de martelo, em seguida resfriavam 

ligeiramente mergulhando em um recipiente com água fria, depois tornavam a 

http://neewinfo.wordpress.com/2009/05/11/as-10-tecnologia-que-revolucionaram-o-mundo/


41 

 

aquecê-lo, a martelá-lo e a resfriá-lo inúmeras vezes, no final obtiveram um 

metal de grande resistência e dureza. 

A produção em grande escala de utensílios de ferro permitiu novas formas de 

ocupação sedentária da terra, por outro lado, a utilização deste metal na 

fabricação de armas e instrumentos permitiu pela primeira vez que as 

populações deste período se armassem e promovessem movimentos que 

durante os 2.000 anos seguintes mudaram a face da Europa, da Ásia e o 

restante do mundo e possibilitou até mesmo a supremacia de alguns povos. 

A Idade do Ferro vem caracterizada pela utilização do ferro como metal, 

importada do Oriente através da imigração de tribos Indo-Européias (Celtas) 

que a partir de 1.200 a.C. começaram a chegar à Europa Ocidental, e o seu 

período alcança até a época Romana e Escandinávia até a época dos Vikings 

(cerca de 1.000 d.C.). Valendo-se das técnicas de fundição, o homem já 

dominava bem a metalurgia, instrumentalizando-se, passando a fabricar armas 

e utensílios mais resistentes utilizando fornos de alta temperatura. 

2.3  A Metalurgia Antiga e os primeiros processos industriais. 

A Idade dos Metais, período de transição caracterizado pela expansão de 

desenvolvimento das técnicas iniciais de extração destes materiais. Os 

arqueólogos denominaram estes estudos empregados sobre a obtenção destes 

metais, através do processo da metalurgia extrativa, marcando então um 

excepcional avanço nas criações e construções das civilizações existentes, no 

auge da sua hegemonia no desenvolvimento das culturas dominantes naquele 

período.  

O fogo representava a inteligência para construir moradas, defesas e, 
a partir disso, forçar a criação de leis para a vida em comum. Surge 
assim a política para que os homens vivam coletivamente, se 
defendam de feras e inimigos externos, bem como desenvolvam 
todas as técnicas. (Disponível em: < 
http://www.brasilescola.com/filosofia/caixa-de-pandora.htm> Acesso 
em: 31/01/12. 

Na história mitológica grega, os homens teriam sido criados pelo semi Deus 

Prometeu que lhe deu vida e inteligência. Mas faltava um dom nos filhos de  

http://www.brasilescola.com/filosofia/caixa-de-pandora.htm
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Prometeu: o domínio do fogo, que lhes permitiria fundir metais para criar armas 

e instrumentos com os quais dominaria a natureza.  

Considera-se a metalurgia a ciência da separação dos metais, de seus 

minérios e de preparação para o uso. A utilização de objetos metálicos tornou-

se possível devido ao trabalho de metalurgia. Os metais transportam 

eletricidade para as nossas casas e fábricas e constituem as estruturas dos 

automóveis, das máquinas e dos edifícios. 

Os progressos da metalurgia antiga (Fig.8) ocasionaram a formação de novas 

categorias de trabalhadores especializados como, por exemplo, os que 

procuravam e delimitavam as jazidas de minérios em que efetuavam a sua 

exploração. O minério extraído era logo reduzido, ou seja, mediante uma série 

de cozimentos em grandes fogareiros alimentados a carvão vegetal, o minério 

era liberado das impurezas para depois ser fundido nas proximidades das 

minas. 

 

(Fig.8) Metalurgia Antiga (Imagem 1875). Disponível em: 
http://hesly.blogspot.com/2010/08/metalurgia.html acesso em 29 de maio de 2011 

Para alcançar o ponto de fusão dos metais são necessárias temperaturas 

bastante altas, e para obtê-las é necessário criar na boca do forno um fluxo 

contínuo de ar. Para isso, durante a pré-história no início da metalurgia, os 

antigos ferreiros utilizavam um aparelho especial chamado fole, feito de pele e  
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acionado com as mãos ou com os pés, ainda hoje muito utilizado nas fundições 

artesanais. Ao ser pressionado o fole sopra o jato de ar comprimido ao fogo: e 

oxigênio contido neste ar favorece a combustão e aumenta a temperatura do 

carvão em brasa, exatamente na mesma maneira como quando se sopra uma 

brasa para reavivá-la. 

Nos primeiros processos metalúrgicos de fundição artística, a exemplo das 

estátuas de metal de grandes proporções, modelava-se o objeto em cera que 

depois era recoberta de argila e areia. A cera era extraída da fôrma por 

aquecimento, no lugar da cera era despejado o metal fundido, para economizar 

metal colocava-se um núcleo de argila e areia no interior da fôrma. Logo que o 

metal esfriava, quebrava-se a fôrma e retirava-se a estátua que depois recebia 

o acabamento e era polida. 

A metalurgia aumentou o número de especialistas, ou seja, de técnicos que ao 

contrário dos agricultores e caçadores, estavam afastados do processo de 

coleta de alimentos. Entretanto, esses artesãos produziam objetos e 

manufaturas úteis para a vida diária: armas, instrumentos e utensílios de 

trabalho. Ao lado dos especialistas em trabalhar a pedra, dos oleiros, dos 

tecelões, logo surgiram os carvoeiros - que abatiam as árvores e produziam o 

carvão vegetal - os mineiros que escavavam e fragmentavam os minerais com 

picaretas, inicialmente de cobre, depois o bronze (cobre e estanho), em 

seguida o ferro; os fundidores e os ferreiros (metalúrgicos). 

Surgem os primeiros complexos siderúrgicos, cerca de 3.000 a.C. A siderurgia 

(do grego “síderon”, que significa “ferro”) já estava espalhada pelas regiões ao 

redor do Mar Mediterrâneo e com passar do tempo o processo de trabalhar 

com o ferro tornou-se de domínio público, e 500 anos depois difundiu-se por 

toda a Europa. Simultaneamente, ocorreram outros progressos técnicos, os 

metalúrgicos que trabalhavam no Vale do Rio Indu (atual Índia), haviam 

aperfeiçoado a técnica de construção dos fornos, chegando a produzir 

temperaturas suficientemente altas para provocar a fusão do ferro. Finalmente 

razoável abundância dos minérios de ferro favoreceu o surgimento de 

complexos fornos siderúrgicos de grandes dimensões e a partir daí o ferro 

tornou-se um metal econômico muito empregado também na fabricação de 
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objetos e instrumentos de uso diário. Em resumo, um metal de fácil processo 

de aquisição e tomava o lugar do bronze, oferecendo uma decisiva contribuição 

para o desenvolvimento de todas as atividades humanas e para a 

transformação da qualidade de vida.  

2.4 - A Metalurgia Moderna e os seus Processos na Revolução Industrial. 

Durante o século XVIII e início do século XIX grandes mudanças ocorreram na 

vida e trabalho das pessoas em várias partes do mundo. Tais mudanças foram 

resultado dos processos de desenvolvimento da industrialização (metalurgia). 

O termo Revolução Industrial se refere a essas mudanças e ao período em que 

ocorreram. A abundância de carvão em solo inglês foi um dos fatores que 

favoreceram a Revolução Industrial na Inglaterra. Também a mineração e a 

fundição do ferro se apresentaram como pré-condições para a Revolução 

Industrial, pois tais atividades existiam paralelamente à tecelagem e a extração 

de carvão.  

No início do século XVIII, surgiu a primeira tentativa vitoriosa de obter ferro 

fundido, com a utilização do carvão-de-pedra (também chamado de Rulha) 

riqueza natural do solo inglês. Em 1783, a invenção da pudlagem (Fig.9) e da 

laminação possibilitou a fabricação do ferro sem impurezas.  

Até essa data o ferro era feito com o uso de carvão vegetal, e as máquinas 

ainda eram quase todas de madeira. A partir da necessidade de substituir as 

peças de madeira por peças em metal, chegou-se a obtenção do ferro de boa 

qualidade. Esse ferro foi sendo trabalhado até se chegar ao aço e aos metais 

mais finos. Pouco a pouco o metal e suas novas ligas metálicas foram sendo 

aperfeiçoado e utilizado na fabricação dos mais diferentes e refinados objetos, 

inclusive equipamentos para a indústria têxtil.  
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(Fig.9) O processo de Pludagem. Disponível em: http://www.stahl-
online.de/english/vdeh_englisch/history/A_brief_history_of_ironmakingPart_2.asp acesso em 

05 de junho de 2011. 

Conforme a pesquisadora da USP, Magda Netto dos Reis, em sua Dissertação 

de Mestrado (março de 2006), no capítulo 1- Historia do alumínio e uso na 

Arquitetura (1.1. História dos Metais): 

O alto-forno a carvão mineral surgiu por volta de 1630. O primeiro 
laminador remonta aproximadamente ao ano 1700. “O processo 
de refinação do ferro chamado pudlagem*, foi patenteado na 
Inglaterra em 1781 por Henry Cort, difundindo-se com rapidez. O 
grande impulso ao desenvolvimento da Siderurgia ocorreu com o 
advento da tração à vapor e o surgimento das ferrovias, a primeira 
das quais inaugurado em 1827 na Inglaterra”.(REIS, 2006, p.23) 

A obtenção do ferro sem impurezas foi uma importante conquista, que 

impulsionou o progresso da metalurgia moderna. O ferro também foi utilizado 

na construção de pontes metálicas, o que contribuiu para a melhoria das 

estradas e dos meios de transporte. Neste período a industrialização já se tinha 

difundido na Europa Ocidental, na América Norte bem como no Nordeste do 

EUA. No início do século XVIII é que a metalurgia é descrita como uma ciência 

do estudo dos metais: pesquisa a separação de metais e seus minérios e de 

sua preparação para o uso (a estrutura, a composição, características e as 

propriedades dos metais).  

Deste modo a metalurgia divide-se me dois setores principais: Extrativa ou de 

recuperação e Física ou de liga.  

*Pudlagem- método criado pelo inglês Henry Cort consiste em agitar o ferro em fusão a fim de eliminar 

grande parte de seu conteúdo de carbono, converte o ferro da primeira fusão em ferro fundido. 

http://www.stahl-online.de/english/vdeh_englisch/history/A_brief_history_of_ironmakingPart_2.asp
http://www.stahl-online.de/english/vdeh_englisch/history/A_brief_history_of_ironmakingPart_2.asp
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A metalurgia extrativa trata da extração dos metais, de seus minérios e de sua 

refinação a um estado puro. Isso inclui uma larga variedade de processos 

comerciais especializados como desbastamento, calcinação, sinterização, 

fundição, lixiviação, eletrólise e almagamação do mineral. Poucos metais se 

apresentam na natureza em estado puro, por isso, na maior parte dos casos 

aplicam-se os métodos de metalurgia extrativa, na seleção da técnica mais 

adequada de extração é importante considerar não apenas a estrutura química 

do minério, mas também fatores como a natureza das impurezas presentes no 

mineral que em alguns casos tem valor econômico. 

A metalurgia física envolve a combinação de metais em ligas para se ter um 

metal com propriedades especiais. Compreende por exemplo: combinar o aço 

com o níquel para fazer um aço forte, quimicamente resistente inclui também 

um aprimoramento destas propriedades por tratamento de calor como a 

têmpera de aço e outros metais determinados para aumentar a resistência, a 

formação do metal e sua forma final e o tratamento de superfície do produto 

acabado também são classificados como metalurgia física. 

A Revolução Industrial gerou grande aumento na produção com a metalurgia 

moderna, resultante da introdução das máquinas automáticas e dos processos 

de desenvolvimento das fábricas, substituindo os processos de máquinas 

manuais por equipamentos pneumáticos (a vapor), facilitando a produção em 

série. A metalurgia neste período impulsionada por estes avanços industriais 

teve grandes e significativos desenvolvimentos científicos e tecnológicos ao 

ponto que a industrialização, transformou a sociedade basicamente rural e 

agrícola do mundo Ocidental em uma sociedade urbana e industrial. 
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(Fig. 10) Processos metalúrgicos atuais. Disponível em: 
http://quimicaconhecer.blogspot.com/2008_07_01_archive.html acesso em 29 de maio de 

2011. 

O carvão e o ferro foram elementos imprescindíveis para o desenvolvimento na 

Revolução Industrial (Fig.10), pois o carvão fornecia energia para acionar as 

máquinas a vapor e era necessária a fabricação do ferro. A partir 1855, o ferro 

era usado na metalurgia para aperfeiçoar as máquinas e ferramentas e para 

construir pontes, carros (automóveis), navios, trens e outras máquinas. Neste 

período (1855-1957) assistiu-se também a introdução nos processos 

metalúrgicos de sistemas de produção de aço, a capacidade dos altos fornos 

de conter ferro cresceu intensamente desde o primeiro alto forno.  

Segundo o engenheiro metalúrgico Henry Bessemer (1813/1898), no Reino 

Unido, inventou um conversor que apresentava vantagens sobre as técnicas já 

existentes, pois este permitia produzir uma melhor qualidade e quantidade de 

aço, o ferro é introduzido no conversor de Bessemer (Fig.11) a uma 

temperatura de 1250º.A base deste conversor apresenta algumas fissuras, 

chamadas de tuyeres, por onde o ar sai para dentro do conversor. As 

impurezas, como o silício e o fósforo, são retiradas transformando-se em 

escória. Por fim, o conversor é inclinado para que se possa retirar o aço 

derretido mais facilmente. 

Esta invenção de 1856 tinha como principal objetivo o da remoção de 
impurezas do ferro pela oxidação com ar soprado através do ferro 
fundido. A oxidação aumenta assim a temperatura da massa do ferro 
e mantém-na em estado fundido.” (Fig.11) Disponível em:  

http://quimicaconhecer.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
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http://oficinadahistoriad.blogspot.com/2009/04/o-processo-de-
bessemer.html acesso em 05 de junho de 2011. 

 

(Fig.11) Processo Bessemer. Disponível em: http://oficinadahistoriad.blogspot.com/2009/04/o-
processo-de-bessemer.html acesso em 05 de junho de 2011. 

Um novo metal, o alumínio, tornou-se importante para o desenvolvimento da 

civilização. Apesar de ser o mais abundante metal do planeta (crosta terrestre), 

ele não se encontra naturalmente na sua forma metálica e somente em 1824 

que o físico-químico dinamarquês Hans Christian Oersted conseguiu isolar o 

alumínio na forma que hoje é conhecida.  

Seus trabalhos incidiram principalmente sobre problemas de 
eletromagnetismo, tendo descoberto (1820) o efeito que tem o seu 
nome. Porém pesquisou com competência a compressibilidade de 
gases e líquidos, e foi o primeiro a decompor a alumina e mediu a 
compressibilidade dos sólidos (1822). (Disponível em: 
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/HansChr2.html acesso em 
05 de junho de 2011). 

O alumínio é um metal muito leve, tem massa especifica entre 2,56 e 2,67 

kg/dm³ com módulo de elasticidade com 7.000 kg/mm² e ruptura à tração entre 

8 e 14 kg/mm². A têmpera na hora da fabricação é de fator primordial na 

qualidade das peças mecânicas. É de difícil soldagem e quando se consegue 

soldar perde-se 50% de suas propriedades mecânicas. 

De acordo com o professor pesquisador Enio José Verçosa, da PUC do Rio 

Grande do Sul, no capítulo 20- Metais em Geral: 

 

http://oficinadahistoriad.blogspot.com/2009/04/o-processo-de-bessemer.html
http://oficinadahistoriad.blogspot.com/2009/04/o-processo-de-bessemer.html
http://oficinadahistoriad.blogspot.com/2009/04/o-processo-de-bessemer.html
http://oficinadahistoriad.blogspot.com/2009/04/o-processo-de-bessemer.html
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/HansChr2.html
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O alumínio é um dos elementos mais abundantes na crosta 
terrestre, mais geralmente o é em forma tal que sua extração não 
é economicamente recomendada. É o caso, por exemplo, das 
argilas, de que o alumínio é parte integrante, mas em proporção 
tal que não compensa a extração. O minério normalmente 
explorado é a bauxita, oxido que se apresenta em duas formas, 
O2Al2(HO)2 ou Al2(HO)3. O metal puro é deles extraído por 
eletrólise*. (BAUER, 2008, p. 585.) 

O alumínio funde-se a 650-660ºC e tem excelente condutibilidade elétrica e 

térmica, forma ligas importantes com diversos metais nos quais só podem 

conseguir variadas propriedades. O duro alumínio, por exemplo, é uma liga de 

alumínio, cobre e magnésio, consegue-se desse modo uma liga com 

propriedades físicas semelhantes às do aço para construção, mas, no entanto, 

é muito mais leve. Enfim, trata-se de uma solução intermediaria entre metais e 

ligas ultraleves a custos muito inferiores dos que o aço inox, o latão e o bronze. 

Vale ressaltar que o processo de extração deste minério, assim como dos 

demais, é atividade que provoca intenso impacto ambiental (solo) e dos 

recursos hídricos. O alumínio é um metal de baixa densidade, dúctil, estável e 

facilmente fundido. Não era fácil de produzir (envolvia muita energia), para 

extrair o alumínio é feito um processo de refino da bauxita que resulta em um 

pó branco parecido com o açúcar que é a alumina. Em seguida a alumina 

passa por um processo eletroquímico e é transformada em alumínio. 

Atualmente possui inúmeras aplicações, como na fabricação de panelas, 

janelas, peças de carro, na serralheria, na soldagem, equipamentos 

eletrônicos, latas de bebidas, etc. É encontrado atualmente na indústria em 

forma de lingotes, chapas, tarugos, lâminas (folhas) e tubos. Este metal é 

100% reciclável, em número ilimitado de vezes e quando se recicla o alumínio 

são economizados 95% da energia que foi necessária para produzi-lo da 

primeira vez.  

 

 

 

*O processo de eletrólise é bastante conhecido, na metalurgia associada se purifica o minério já composto dos metais 

de que se quer fazer: a liga ou a mistura de seus minérios. 
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2.5 - As ligas metálicas e os processos de industrialização  

A tecnologia moderna quase nunca utiliza os metais em seu estado puro. Para 

as suas realizações que incluem a fabricação de inúmeros tipos dos mais 

variados objetos, do parafuso a aeronave, da lata de aço (latinha de 

conservas), aos vagões ferroviários emprega-se metais “novos”, ou melhor, 

ligas metálicas que não existem na natureza, mais precisamente materiais 

metálicos que são projetados e fabricados para finalidades bem determinadas. 

Os metais fundidos (Fig.12) também podem dissolver-se e misturar-se, depois 

de solidificados formam um novo material, surge então a liga metálica, cujas 

características são bem diferentes das apresentadas por cada um de seus 

componentes.  

 

(Fig.12) Fusão dos Metais (O‟BRIEN, 1969, p. 98) 

Geralmente os metais puros reúnem todas as qualidades necessárias para 

uma determinada utilização técnica, razão pela qual os homens, desde os 

tempos mais remotos, se dedicam a pesquisa e produção de novas ligas 

metálicas.  
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Liga é a mistura de aspecto metálico e heterogêneo, de um ou mais metais 

entre si ou com outros elementos. Deve-se ter constituição cristalina e 

comportamento como metal. Uma liga também pode ser definida como uma 

mistura com quantidades determinadas e variáveis de outros metais ou 

ametais, preparadas todos quando estão fundidos. Em regra as ligas têm 

propriedades mecânicas e tecnológicas melhores que as dos metais puros. 

Elas podem se classificar em ligas mecânicas, soluções sólidas ou compostos 

químicos.  

1:A liga mecânica de estanho-chumbo na solda de funileiro (soldar bicas, 

calhas, calandragem) 

2:Solução sólida: o exemplo típico é o aço, em que o carbono faz parte do 

grau de ferro (Fe e C) e os aços inoxidáveis constituídos de Fe, C, Cr e N. 

3: Composto químico: outro processo é quando os dois metais se aglutinam e 

formam uma composição química. A exemplo, como acontece com a liga de 

cobre e zinco (Cu e Zn), a soma destes dois metais origina a liga metálica de 

latão.  

Apesar da multiplicidade de metais existentes na crosta terrestre a maior parte 

não é aplicada em seu estado puro, mas em ligas com qualidades alteradas em 

relação ao material inicial, o que visa, entre outras coisas, a redução de custos 

de produção e industrialização.    

As ligas metálicas são empregadas nas indústrias navais, de materiais bélicos, 

aeronáuticas, mecânicas, automobilísticas, construção civil e engenharia 

industrial. A exemplo dos aços-ligas quando se adiciona outras substâncias 

para o aperfeiçoamento de suas qualidades obtêm-se ligas denominadas aços 

especiais, pois os principais aços contem um ou mais componentes dos 

seguintes metais: vanádio (V), níquel (Ni), tungstênio (W), carbono (C), cobalto 

(Co), titânio (Ti), cromo (Cr), manganês (Mn), molibdênio (Mo) etc.   

A exemplo do tungstênio associado ao aço carbono dá grande dureza ao aço, 

muito utilizado na indústria mecânica, em ferramentas de corte e usinagem. 

Algumas ligas muito utilizadas como a de aço carbono (Fe e C), o aço 
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inoxidável (Fe, C, Cr e Ni) aumenta sua tenacidade não permitindo que o 

material oxide com facilidade. A somatória de Cromo ao aço dá mais dureza e 

resistência associado ao níquel. 

As ligas de titânio, um metal que tem a resistência do aço, mas pesa apenas a 

metade e suporta muito bem as altas temperaturas (seu ponto de fusão é 

1660ºC, ou seja, superior em 125ºC a temperatura de fusão do ferro). Este 

metal, ou melhor, esta liga, é muito utilizada associada ao aço para 

construções de ultraleves, aeronaves e espaçonaves.   

Outras fontes são responsáveis pelo enorme consumo de metais em grande 

escala. São também representativos nos segmentos das áreas de eletrônica e 

de comunicações, cujo consumo de metais, apesar da escala de produção 

inferior, tem importante valor capital para a economia mundial. Há também 

ligas compostas somente de metais e outras formadas de metais e semimetais 

(antimônio, arsênio, silício e boro) e de metais e não metais (carbono e 

fósforo).  

Vale ressaltar que é importante verificar que as ligas possuem peculiaridades 

diferentes dos elementos que as originam. Algumas características de 

diminuição ou aumento do ponto de fusão, aumento de dureza, aumento de 

resistência mecânica.  

Processos que podem ser obtidos as ligas metálicas: 

Processos de fusão- quando os metais fundem-se em quantidades 

adequadas dos componentes da liga afim de que estes se misturem 

perfeitamente em estado líquido. A fusão é feita em forno de cadinhos de ferro, 

de aço ou grafite ou em fornos elétricos. Devem ser tomadas precauções 

especiais para evitar a separação dos componentes da liga durante o 

resfriamento, para evitar a oxidação dos metais fundidos e para minimizar as 

perdas dos componentes voláteis. 

Compressão- consiste em submeterem-se as ligas (misturas) em volumes 

adequados aos componentes a altíssimas pressões. Ele é de extrema 
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importância na preparação de ligas de alto ponto de fusão e aqueles cujo os 

componentes imiscíveis no estado líquido. 

Eletrolítico- consiste na eletrólise de uma mistura apropriada de sais, com o 

fim de se efetuar deposição simultânea de dois ou mais metais sobre cátodos. 

Metalurgia associada- consiste na obtenção de uma liga constituída por dois 

ou mais metais, submetendo-se ao mesmo processo metalúrgico ou uma 

mistura de seus minérios. 

Oxidação- geralmente os metais tendem a oxidar devido à exposição ao ar, 

principalmente em lugares úmidos. A corrosão é a transformação não 

intencional de um metal, a partir de suas superfícies expostas, em compostos 

não aderentes solúveis ou dispersíveis no ambiente em que o metal se 

encontra. Quase todos os metais apresentam oxidação, mas há exceções 

como o ouro e a platina.  

Outra liga metálica de extrema importância na construção e na indústria é o 

latão. Composta de cobre (60 a 90%) e zinco (10 a 40%), as proporções de 

zinco e cobre pode ser a criação de um variado leque de latão com diferentes 

propriedades. Sabe-se que a fabricação do Latão era conhecida pelos romanos 

desde 30 a.C. Plínio e Dioscórides descrevem a obtenção de aurichalcum 

(latão) pelo aquecimento num cadinho de uma mistura de cadmia (calamina) 

com cobre. O Latão obtido é posteriormente fundido ou forjado para fabricar 

objetos. (disponível em: <http://www.redweb.com.br/latao.php> Acesso em: 

29/05/2011). 

O latão provavelmente é conhecido pelos seres humanos desde a pré-história, 

antes mesmo de o próprio zinco ser descoberto. Foi produzido pela fusão de 

cobre juntamente com Calamine, um minério de zinco. Na aldeia de 

Breinigerberg alemão, um antigo assentamento romano foi descoberto quando 

uma mina de minério Calamine existiu. Durante o processo de fusão, o zinco é 

extraído do Calamine e mistura com o cobre. O puro zinco, por outro lado, 

também têm um baixo ponto de ebulição de ser produzido por antigas técnicas 

de metalurgia. Hoje é utilizado bronze ou latão em quase todos os tipos de  

http://www.redweb.com.br/latao.php
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indústrias, tais como o aeroespacial, agricultura, marinha, fixação, pneumática, 

canalizações sanitárias, instalações industriais, cabo e acessórios, 

componentes elétricos, componentes eletrônicos, petróleo e gás, montagem 

peças, objetos decorativos, construção civil e mecânica. (disponível em: 

<http://exports-unlimited.com/portuguese/brass_knowledge_base.html> Acesso 

em: 29/05/2011). 

Ele não é duro e resistente como o zinco, mas reúne características 

nitidamente melhores que as do cobre. Há latões especiais aos quais se 

acrescentam o chumbo, manganês, estanho ou alumínio, todos resistentes a 

tração. O latão denominado liga Muntz- composto de 60% de cobre e 40% de 

zinco é muito resistente a tração e a ação corrosiva da água salgada; por isso é 

empregado principalmente na fabricação de hélices de embarcações 

marítimas. A alpaca é um material muito usado para fabricar talheres e jóias 

baratas, é uma liga constituída de cobre, zinco e níquel. Geralmente é usada 

de 67 x 33%, ter cor amarela é muito dúctil e maleável a quente. Dificilmente o 

latão se oxida e é muito resistente, é mais estável ao ar do que o cobre e pode 

adquirir um excelente brilho (polimento). Esta liga metálica é muito bem 

empregada em ferragens, exemplo: fechaduras, torneiras (metais sanitários), 

maçanetas, válvulas, ornatos em geral, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exports-unlimited.com/portuguese/brass_knowledge_base.html
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3 – A arte  e ciência da escultura contemporânea em metal. 

Não há limite para percorrer a imaginação humana, a todo instante 

vivenciamos as mais determinadas conquistas de conhecimentos embutidos 

em cada tempo e espaço nas sociedades. Os primeiros experimentos com os 

processos artísticos tridimensionais com a metalurgia e os seus processos 

técnicos-mecânicos levaram-me para um campo investigativo repleto de idéias 

e caminhos experimentais conduzindo-me ao mundo das máquinas e suas 

engenhosidades, com suas fábricas de sonhos industriais soldando, fundindo a 

arte de esculpir no metal. 

Desde a Antiguidade que o homem descobriu e começou a utilizar o metal, nos 

seus primeiros processos metalúrgicos e suas técnicas de manuseio, sendo 

sua técnica mais antiga que fora a Forja a frio (processos de martelagem),   e 

com o advento da Revolução Industrial (Séc. XIX), surgiu todo um arcabouço 

de mecanismos-dispositivos-operatrizes de máquinas industriais de 

aplicabilidades e funcionalidades para a produção de consumo industrial. 

Portanto, percebo que de alguma forma a influência direta dos metais e das 

máquinas ferramentas, contribuíram muito nos meus processos técnicos- 

criativos para a  formação ideológica e artística. A vocação em esculpir no 

metal e suas ligas metálicas, transpõe razões vocacionais, filosóficas, levando-

me a entender os códigos e significados de aproximações dos instrumentos e 

suas máquinas que ligam de alguma forma o homem ao mundo da apreciação 

com a arte e os seus conceitos da evolução da sociedade.   

Na trajetória e vocação com a metalurgia pude conjugar experimentações 

artísticas no metal conciliado com a pesquisa em artes, pois, o primeiro 

encontro com as máquinas da metalurgia abriram olhares para linguagens no 

campo da escultura, ou melhor, das artes- instrumentais. Logo que adentrei ao 

mundo das máquinas-ferramentas pude perceber que essas mesmas 

máquinas eram corpos - esculturas e que possuíam uma “mente pensante”. 

Um corpo-máquina que também dialogava com a descoberta, com a invenção, 

o fazer maquínico da minha própria condição de artista-escultor. Um corpo a 

problematizar as relações entre “arte e técnica”, percepção e realidade, 

sentidos e dispositivos, obra, espaço e movimento.  
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A criatividade de artistas e cientistas configura hoje uma grande 
comunidade que, ao lado de sociedades cientificas instituições e 
centros de pesquisas contemporâneas, está engajada na busca de 
nosso cotidiano tecnologizado. Assim pensar as relações entre Arte e 
Vida da perspectiva da ciência do desenvolvimento tecnológico e da 
criação, com surpreendentes e envolventes aspectos sensíveis a 
partir da criatividade de artistas e cientistas no século XXI, é um dos 
desafios mais pulsantes deste inicio de milênio. (DOMINGUES, 2003, 
p.11). 

A escultura é definida como a arte de moldar, modelar, talhar, fundir ou esculpir 

determinados materiais: a madeira, a argila, a pedra, metais e entre os 

materiais para alcançar a tridimensionalidade. Este segmento da arte tem por 

finalidade representar imagens plásticas em relevo total ou parcial. Existem 

várias técnicas de trabalhar os materiais, sendo as mais utilizadas: a 

cinzelação, a moldagem, o entalhamento, a fundição ou a aglomeração de 

partículas ou elementos para criação de um objeto. 

Do modernismo ao contemporâneo na escultura o elemento metal, foi 

preponderante com considerável evolução após a Revolução Industrial. Os 

artistas escultores experimentaram diversos materiais com tal liberdade na 

escolha das técnicas que a própria técnica se confunde com o objeto artístico. 

Valendo-se das combinações tecnológicas aplicadas na metalurgia e os seus 

processos físico-químicos das ligas metálicas, exemplo: chapas de aço 

carbono, aço inoxidável, o uso intenso da liga de latão (cobre e zinco), do 

alumínio, do bronze (cobre e estanho) e ainda da utilização de tubulações 

metálicas, das sucatas de ferros-velhos, o emprego de pregos, arames, soldas 

e até reciclagem de peças mecânicas até automóveis prensados. Sabendo-se 

que tudo isso com auxílio da aplicação de máquinas, ferramentas e 

componentes eletromecânicos industriais, soldagem, tornos mecânicos, fresas 

retificadoras, forjas, maçaricos, prensas hidráulicas, fundições, máquinas para 

cortes, repuxos e dobradeiras de metais.  

Afinada com o pós-moderno, a escultura desestetiza o objeto 
tridimensional e não prioriza o tempo histórico de forma linear, isto é, 
ela funde presente, passado e futuro numa só obra, após retirar 
citações e segmentos da história da arte. PECCININI, Daisy V. M. Os  
tridimensionais do MAC - segmentos da História da Escultura.  
IN:Sedução dos Volumes. Catálogo: São Paulo, MAC/USP, 1992, p. 
17.) 
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3.1 - A escultura na arte contemporânea 

No início dos anos 60, a escultura modificará o espaço, o objeto artístico se 

relacionará e vai interagir com outros espaços na arte contemporânea. O 

raciocínio estruturado da escultura e a obra tridimensional se inserem na 

modernidade, até que ela entra em expansão para a natureza, saindo da 

galeria, buscando intercalar com outros possíveis espaços para a arte. (ver 

Figura 13). 

 

(Fig.13 - Robert Morris, Untitled (Mirrored Cubes), 1965.Disponível 
em:<http://www.cabinetmagazine.org/issues/19/images/mirroredcubes.jpg>Acesso em: 25 de 

jun.2010 

Nas palavras do artista contemporâneo Robert Morris, a arte entra através de 

um diálogo complexo ampliado. A personalidade encontrada nesta forma 

apreciada de corte e de intervenção cirúrgica, na qualidade do que é real, 

propunha vincular aproximações com o espaço, a arte, com o tempo presente, 

fora do espaço realizável e irrealizável do museu, da galeria de arte, são tantas 

as representações e benefícios artísticos (portanto daí surge a utilização deste 

termo, sugerido pela crítica e historiadora da arte Rosalind Krauss em suas 

análises da escultura moderna ). 

A intenção é que o observador participe e interaja com a obra. A escultura dos 

anos 60 ficou muito estranha quase imperceptível, o artista contemporâneo 

errante, eclético ele é experimental. Neste momento “Arte e Ciência” se 

encontram, e o artista experimenta o espaço em que ele vai interagir. 

http://www.cabinetmagazine.org/issues/19/images/mirroredcubes.jpg%3eAcesso
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(KRAUSS, Rosalind E. Caminhos da Escultura Moderna. Tradução: Julio 

Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998). 

Imediatamente a escultura contemporânea tende a extrema simplificação da 

forma, no horizonte da experimentação da criação artística da década de 60, a 

crítica especializada iniciou a construir uma concepção paternal para essas 

obras, um conjunto de procedimentos, processos construtivistas com as quais 

autenticava a raridade que legitimara estes objetos tridimensionais. 

O propósito é que o espectador participe, contribua reciprocamente com a obra 

no espaço. Neste período dos anos 60 o artista contemporâneo é experimental, 

diversificado e se apropria de inúmeros materiais para compor a sua obra.  A 

escultura dos anos 60 ficou estranha demais, quase imperceptível.  

Segundo a historiadora e crítica da arte Rosalind Krauss (1941), o campo 

expandido, ampliado produz dessa forma uma problematização no conjunto de 

obstáculos entre as que se depara suspensa a qualidade de escultura. No 

momento que isto acontece, quando um tem capacidade de compreender o 

próprio espaço percorrido para este significado, pode-se de uma certa situação 

criar inevitavelmente outras três naturezas, todas elas condições do campo em 

si e nenhuma semelhante a escultura. 

Neste sentido, a escultura assumia plenamente a condição de sua lógica 

inversa e se converteu em pura negatividade: uma combinação de exclusões. 

Poderia se dizer que a escultura deixava de ser algo positivo e que se 

transformava na categoria resultante da adição da não paisagem e da não-

arquitetura. 

Percebe-se prontamente que inúmeros artistas adquiriram conhecimento ao 

mesmo momento, aproximadamente entre 1968 e 1970, a qualidade (ou a 

possível circunstância) de compreender o campo expandido um após o outro: 

Robert Morris, Robert Smithson, Richard Serra (1939), Sol Le Wit, Bruce 

Nauman, Robert Irwin, Christo, Walter de Maria, David Smith, Michael Heizer e  
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outros tomaram para si uma situação cujas obrigações que se impõem a lógica, 

já não descreve como modernas- contemporâneas. 

 (...) Richard Serra se interessa pela relação entre o aspecto físico e 
pontos precários de tensão causados pela propriedade dos materiais 
entre si, assim como pelos procedimentos artísticos que resultam na 
forma através de processos operacionais do tempo e ação, 
gravidade, peso e equilíbrio. (WANNER, 2010, 194). 

Serra (Ver Fig.14) é um escultor site specific, ou seja, ele faz as obras para um 

lugar específico. Suas obras, geralmente de grande porte, levam em conta a 

escala do local, assumindo uma situação cujas condições lógicas já não podem 

se descrever como modernas, os pontos de vista, as chegadas e percursos. 

 

(Fig.14 - Richard Serra. ”A matéria do tempo”. 2005                                                                                 
Guggenheim de Bilbao. Disponível em: 
http://mesmertron.files.wordpress.com/2009/03/serra1-783534.jpg Acesso em 
26 de jun. de 2010) 

A primeira impressão da obra do Richard Serra é que o observador se depara 

com a escala monumental do conjunto e a sua adequação ao espaço 

envolvente. Tudo é enorme, exceto os observadores. 

Krauss (2001, p.5-6), ao se referir as noções de espaço e movimento 
na escultura, provocadas pela transposição e ampliação de práticas 
visuais em espaços até então intocados pela arte, vai observar que, 
para Lessing (1957). Todos os corpos, entretanto, existem não 
apenas no espaço, mas também no tempo. Eles continuam e podem 
assumir, a qualquer momento de sua continuidade, um aspecto 
diferente e colocar-se em relação diferentes. Cada um desses 
aspectos e agrupamentos momentâneos terá sido o resultado de um 
anterior e poderá ir a ser a causa de um seguinte, constituindo, 
portanto, o centro de uma ação presente. (WANNER, 2010, p.198-
199). 

 

http://mesmertron.files.wordpress.com/2009/03/serra1-783534.jpg
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3.2 Corpo-máquina-instrumento 

Escultura é a arte de representação através das imagens plásticas em relevo. 

Para tanto se utiliza de materiais como o bronze, o mármore, a argila, a cera, a 

madeira, utilizando diversas técnicas: a cinzelação, a fundição, a moldagem e 

particularmente a usinagem industrial através dos processos físico-químicos 

nos tratamentos térmicos metalúrgicos em que são originadas as ligas-

metálicas. 

Acredito que a possibilidade de articular a escultura em metal com variadas 

linguagens e campos do conhecimento seja um aspecto diferencial desta 

abordagem artística.  

 

(Fig.15 - O Guardião² 1991, Lico Santana (Aço carbono, alumínio, bronze, pintura automotiva 
cromada- Dimensões: 28  x 23 x 21 cm. Foto: Lico Santana, 2012). 

Com esta escultura (Fig.15) tenho um encontro com o metal e referência, 

sendo ponto de partida para as minhas investigações como escultor. Reviver 

possibilidades de entender melhor o início de aprendizados (ofícios 

metalúrgicos), não somente mais uma técnica de esforços repetitivos.  
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Sobretudo ter oportunidade de compreensão e poder unir, fundir, costurar a 

minha trajetória de jovem aprendiz em técnicas metalúrgicas, a minha nascente 

ancestral materna que começara em Santo Amaro da Purificação - BA. Terra 

da minha avó Jovelina Amaral Moreira (1910/1978), da minha mãe Dalva Maria 

do Amaral (1936) e do meu avô Pedro Celestino Moreira (1910/1986- ver 

anexo), mestre em metalurgia, o pioneiro que constituíra todo um 

conhecimento de ofícios, técnicas artísticas e projetos industriais no qual 

passou para muitos o aprendizado adquirido com os mestres do passado, 

sabendo-se que particularmente eu fui o último aprendiz a conceber os 

ensinamentos do mestre. Por isso, entender a nossa fonte genealógica é, antes 

de tudo, compreender os nossos antepassados que doaram-se, emergiram-se 

e constituíram em suas premissas filosóficas, ideológicas e espirituais a 

tradição no trabalho em metal, particularmente o “Ferro”, elemento de 

conotação marcante no encontro com as máquinas ferramentas-operatrizes 

com a arte de criar e esculpir.  

Com isso percebo que nasce mais uma dobra na minha vida, a relação mística 

da ancestralidade e a tradição de ferreiro então, desde menino, conheci a 

devoção dos Santos e as suas relações com os Orixás. E em particular com o 

Orixá Ogum, segundo a minha mãe Dalva ela sempre dizia: “Menino, você é 

filho de Ogum, rei dos metais, o guerreiro das máquinas ferramentas, seu santo 

protetor”. 

A partir deste momento nasce o primeiro contato com uma arte-mecânica que 

eu mesmo não sabia que existia. Comecei a criar e inventar os meus próprios 

brinquedos feitos de sucata de metal, papelão, latas, madeira etc. Surge então 

um novo olhar enigmático e tecnicista em que dialogava com as máquinas e as 

atividades operatrizes existente naquele mundo da metalurgia. Eu pensava: 

“Essas máquinas-ferramentas não são máquinas, elas são estruturas 

humanas, pois tem vida e um corpo pensante por trás delas”. De tantas 

batidas, amassos, rebatimentos, estalos, máquinas-corpos que no primeiro 

instante audível produzia vibrações sonoras. Ao chegar a Metalúrgica São 

Pedro, me assustei com tanto barulho metálico e imagens visuais, ficava 

intrigado com o som estridente do metal sendo rebatido na bigorna, em outro  
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momento novas operações eram produzidas na máquina giratória 

torneando,desbastando em uma seqüência que para os menos incrédulos um 

Duelo de Titãs”. Que guerra? Diria Deleuze (1925/1995) na sua concepção 

Leibiziniana, são “Dobras” da matéria metal que estão inseridos em outro metal 

trabalhado para ocupar um novo espaço, corpo projetado para a máquina- 

engrenagem.  

Observava meu avô Pedro, na metalurgia, usinando o metal naquela máquina 

giratória chamada Torno Mecânico que, para mim, mais parecia uma máquina 

do tempo. Estava assustado, tinha apenas 11 anos e quase todas as noites 

geralmente sonhava com o filme ocorrido dos acontecimentos pela tarde que 

passava na Metalúrgica São Pedro, já que estudava no ginásio pela manhã. 

Com o passar do tempo comecei a perceber que estava gostando daquela 

parafernália industrial e que existia um corpo pensante a frente daquelas 

máquinas-ferramentas. Começara a entender e a acostumar com a barulheira 

mecânica: eram máquinas de furar, tornos giratórios que cortavam o metal duro 

em uma seqüência ininterrupta, produzindo sons metálicos e agudos que 

doíam os ouvidos. Plainas limadoras que desbastavam o metal tranquilamente, 

Máquinas de Soldar que fundia o metal a outro num piscar de olhos, ou melhor, 

não podia olhar, pois o clarão era muito forte passando de um a temperatura 

acima de 1.500º. Então surge a minha primeira máquina a “forja” (Fig.16), um 

compartimento redondo existente desde a Idade Média que armazenava 

carvão mineral e era impulsionado por um dispositivo-manivela que, ao passo 

que girava a forja acesa, produziam um espetáculo de labaredas de fogo. Pois 

em contato com a forja, o ferro ou o metal por mais duro que fosse, ficava em 

brasa e era fácil de ser trabalhado, e naquele momento, lá pelos meus 12 anos, 

eu era o ferreiro oficial da metalúrgica. 
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a relação entre corpos e máquinas sempre existiu na história da humanidade, 

aproximadamente a mais de 2.200 a.C. O inventor, físico, matemático 

Arquimedes proferiu: “Dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei 

o mundo". Compreender estes mecanismos das máquinas-ferramentas (Fig. 

17) e as suas complexas fórmulas da geometria industrial, me conceitualiza a 

desdobramentos destas reflexões que remete a uma metáfora de um “Corpo-

Instrumento”, capaz de problematizar as relações entre arte e técnica. 

De acordo com a leitura da obra do artista-escultor Amílcar de Castro (Fig. 18) 

sobre o conceito de dobra de Gilles Deleuze, me faz pensar, mais uma vez, 

sobre a metáfora de um corpo-instrumento que tanto é objeto quanto sujeito, 

pois assim como a noção de objeto artístico, o sujeito também aparece em 

outro estatuto, à escultura sem pedestal não mais ocorre a partir de um ponto 

de vista, mas só ocorrem porque o leitor está, conforme Deleuze, instalado no 

ponto de vista, desterritorializado como sujeito. 

(Fig. 16 - Lico Santana. Metalúrgica 
Pietrasik- Rua Direta do Uruguai, Salvador 
– Bahia, maio de 2010. Foto de Fabio 

Pietrasik.) 

(Fig.17- Lico Santana. Atelier 
Industrial-Mares–Salvador-Bahia-
março de 2009. Foto de Genifer 
Dimpério).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Fig. 18) Amilcar de Castro. s/ título, 1985, aço, 110 x 250 x 250 cm, Coleção MAC/USP. 
Disponível em: < http://educacao.uol.com.br/artes/amilcar-castro.jhtm> Acesso em 31/01/12 

(O que caracteriza um artista é ele olhar para dentro de si mesmo. 
Toda experiência em arte é um experimentar-se, é a experiência de si 
mesmo, é uma pesquisa em você mesmo. Você não pode fazer 
experiências com os outros. Este silêncio do olhar para dentro à 
procura da origem das coisas é o grande problema da arte. 
Procurando a origem você fica original, e não, querendo fazer uma 
coisa diferente. É por isso que eu acho que criar está junto com viver, 
que arte e vida são a mesma coisa. " 
Amílcar de Castro (Disponível em: 
<http://www.direito.ufmg.br/legistica/Direito_e_Cultura.htm>. Acesso 
em: 26 de junho de 2010) 

A série “Corpo-Instrumento” (Fig. 19) A escultura em metal e a sua relação com 

a música e com o campo expandido, dos músicos instrumentistas se inserem 

no meu projeto de pesquisa Corpo-Instrumento desenvolvido no Curso de 

Mestrado em Artes Visuais do PPGAV. O desenvolvimento desta poética está 

articulada à construção de processos criativos considerando que este corpo-

máquina-instrumento problematiza a invenção, a descoberta, o fazer na minha 

própria condição de escultor e de identificação artística.  

http://educacao.uol.com.br/artes/amilcar-castro.jhtm
http://www.direito.ufmg.br/legistica/Direito_e_Cultura.htm
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(Fig. 19) Autor: Lico Santana. Escultura Corpo-Instrumento³. Aço cromado/aço inox/alumínio. 
Dimensões: 77 x 54 x 48 cm. Foto: Erivan Morais, janeiro de 2012. 

Por outro lado, “um corpo-máquina” que também dialoga com a descoberta, a 

invenção, o fazer maquínico da minha própria condição de artista-escultor-

metalúrgico. O desenvolvimento desta poética está articulada à construção de 

processos criativos considerando que este corpo-máquina-instrumento onde a 

arte mecânica dialoga com a criação de esculturas de aço em movimento cria 

novas oportunidades de linguagens contemporâneas com a música dos 

instrumentos. 

Percebendo a obra do escultor americano Alexander Calder (...) 
(Fig.20) toma a matéria como é fornecida pela indústria: chapas, 
perfilados, placas metálicas. Se quer cor utiliza esmaltes comuns. 
Trata estes materiais industriais com uma técnica hábil mais 
elementar de mecânico de periferia. Não tem a mínima intenção de 
resolver problemas geométricos complicados, como Pevsner, nem de 
comunicar mensagens importantes à humanidade, como Moore. 
Diverte-se em fabricar engenhos que tem a finalidade exclusiva de 
divertir: justamente divertem, desvia o pensamento do espectador 
daquilo que é o emprego normal destes materiais industriais. (...) Do 
jogo da experiência que se tem do objeto faz parte também o ruído 
dos elementos que ao se moverem, entrechocam-se: os sons, assim 
como as formas, dão sentido e a medida do espaço. Tal como existe 
um espaço visual, existe um espaço acústico; e a obra de arte que 
vive e se move nesse duplo espaço é vista e ouvida. (ARGAN, 1992, 
485-487). 
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((Fig. 20) Alexander Calder: Mobile (1958) metal, Paris. Disponível 
em:<http://2.bp.blogspot.com/_y1PIKCNbIm0/SeTefk4dleI/AAAAAAAAANw/3YYJ0vsra5I/s1600-
h/Unesco+Spiral.jpg>Acesso em: 25. Jun.2010 

Outra fonte de inspiração envolve experimentos visuais que fala do que é 

sensorial a (audição) em relação ao instrumento corpo e sua inquietação 

sonora. A obra “O Corpo em Movimento” nasce de uma indagação hibrida a 

concepção plástica do metal e a sua relação mecânica dos instrumentos de 

sopro com a música. A aproximação da minha escultura com as esculturas 

musicais do professor e escultor Walter Smetak (1913/1984) que experimentou 

a diversidade sonora e criando cerca de 150 esculturas musicais as quais 

chamou de “Plástica Sonora”. Smetak na obra Bimono (Fig.21) ele expressava: 

“Este instrumento é ritualístico. Quem tiver olhos para ver, verá outras coisas, 

além de um instrumento. São pequenos seres simbolizando os planos mentais. 

Só a vista deles .Inspira alguma coisa interiormente”.(SMETAK, 2001, p.72). 

 Acreditava que a música microtonal era superior à tonal e construiu ou 

adaptou muitos instrumentos para execução deste tipo de música. Em sua 

oficina de idéias, tocava com seus alunos suas próprias composições e fazia 

improvisações microtonais. 

http://2.bp.blogspot.com/_y1PIKCNbIm0/SeTefk4dleI/AAAAAAAAANw/3YYJ0vsra5I/s1600-h/Unesco+Spiral.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_y1PIKCNbIm0/SeTefk4dleI/AAAAAAAAANw/3YYJ0vsra5I/s1600-h/Unesco+Spiral.jpg
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(Fig.21).W. Smetak, i Bimono, 1968. Instrumento musical friccionado. Madeira, coco, três 
cravelhas, um cavalete e três cordas. Altura: 93 cm.  

A pesquisa corpo-Instrumento vista na obra O Corpo em Movimento (Fig.22) 

tem por finalidade propor uma visão diferenciada, onde a relação 

transdisciplinar e artística baseia-se na troca de experiências múltiplas, 

conjugando música e esculturas em metal, arte mecânica e instrumento de 

sopro enaltecendo o valor histórico e artístico das bandas de filarmônicas dos 

músicos instrumentistas do interior da Bahia. Fazendo-se uma junção entre 

artes visuais, contemporaneidade, poética sonora e os seus desdobramentos 

com a música instrumental. 

 

(Fig. 22) Autor: Lico Santana. “O Corpo em Movimento”. Aço carbono cromado, alumínio e 
cordas de aço- guitarra. Dimensões: 79 x 56 x 99. Foto Erivan Morais, janeiro de 2012. 
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Atualmente me sinto privilegiado por fazer parte de uma nascente repleta de 

energias. Compreender os mecanismos destas máquinas-ferramentas e as 

suas complexas fórmulas da geometria industrial, me conceitualiza a 

desdobramentos destas reflexões que remete a uma metáfora de um Corpo-

Instrumento, um corpo mecanicisado de vários compartimentos- científicos que 

sugerem novas percepções da matéria metal. 

Então poderia dizer que ao vivenciar os primeiros contatos com as máquinas- 

esculturas-operatrizes pude entender que este corpo-engrenagem, objeto 

capaz de dar vida e diretriz, manifestações e sentidos, são sustentáculos que 

transformaram através do elemento  “Metal”, a “Arte” em poesia, espiritualidade 

e ideologia, cuja nascente pertenço, foram importantes para constituir novas 

linguagens e ações.  

Segundo Gilles Deleuze, na obra de Leibniz e o Barroco, “A Dobra”, a matéria é 

um amontoado de acordo com o primeiro gênero de dobra, sendo depois 

organizada a um segundo gênero, uma vez que suas partes constituem órgãos 

“dobrados” diferentemente e mais ou menos desenvolvidos (Fig.23). A 

concepção da escultura Trompa de Falópio busca aproximar um pouco as 

dobras entranhas da música, a sua territorialidade nômade e com isso viver a 

inquietação dos artistas-escultores. São gametas sonoras nascendo para a 

música, esta escultura teve a influência conceitual do professor e artista Juarez 

Paraíso na concepção plástica da forma e a sua relação tridimensional com o 

metal. 

 

(Fig. 23) Autor: Lico Santana. “A Trompa de Falópio”- Aço carbono cromado, alumínio. 
Dimensões:144 x 129 x 57 cm . Maio de 2008. Foto Erivan Morais – Setembro de 2008. 
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4- Técnica dos processos artísticos tridimensionais: tradição e 

contemporaneidade. 

(processos metodológicos em ateliê) 

Ao entrar em contato com a máquina giratória, torneando o aço-carbono de liga 

metálica extra-duro, o mecanismo que determina o embate, ou melhor, a fusão 

retificadora do material. O que se pode perceber é um duelo de ligas metálicas, 

a ferramenta suporte da máquina que desbasta a outra liga metálica no torno 

giratório, proporcionando embates em uma fusão espetacular. 

O metal quando entra em atrito, ou seja, em contato debasta-se um ao outro, 

promove um espetáculo que fundi-se e impressiona os mais incrédulos 

observadores no momento do ato. São círculos de fogo em formatos de 

chispas estreladas que são lançadas em movimentos retilíneos e giratórios, 

buscando através de processos metalúrgicos (físico-químicos), um estudo 

dirigido entre as técnicas operacionais da mecânica industrial. Quando adentrei 

nesta dimensão diferenciada das máquinas, estive sempre aguçado para 

curiosidade plástica que hoje entendo perfeitamente como a forma em 

movimento no espaço tridimensional, com isso, através do elemento matéria 

metal pude perceber através das experiências artísticas e do ramo da técnica 

em mecânica os estudos das engenharias, a fusão das ciências de processos 

de mecânica exata, a sua real trajetória da experiência tridimensional e suas 

relações artísticas com o objeto. Partindo das anotações das aulas da 

Disciplina Metodologia da Pesquisa em / sobre Artes, ministrada pela 

Professora Drª Celeste Wanner e do livro “Paisagens Sígnicas: Uma reflexão 

sobre as artes visuais contemporâneas”, de sua autoria, relaciona as questões 

das experiências na primeiridade: 

Ora, se o signo tem a intenção de representar um objeto (ou parte 
deles) através de mediação de um signo (entre um objeto dinâmico e 
um interpretante final), nas Artes Visuais podemos ilustrar a partir de 
qualidades ou categorias da primeiridade. (...). No entanto essa arte 
que surge carregada de signos híbridos é ao mesmo tempo uma arte 
que mostra suas qualidades de sensações (da categoria da 
primeiridade), com signos indiciais e simbólicos que revelam um 
comportamento de uma cultura. (Santaella, 2000a, p. 150) 
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Analisar estes processos criativos nas artes visuais e poder relacionar esta 

pesquisa que proponho interpretar estas investigações tridimensionais no 

campo da escultura em metal me dimensiona para um universo de situações 

em que pude através da minha experiência profissional e artística no campo da 

maquinaria e da metalurgia para um propósito extremamente prazeroso. 

Perceber a fusão do metal e a sua dobra que tanto faz transitar um elemento 

nos processos mecânicos e termométricos, suplantando este mesmo corpo-

máquina-industrial e capacitando esta fundição para uma dimensão que 

somente a Arte e a história da Filosofia da criação científica permite transitar 

em situações diferenciadas. 

Segundo a autora Diana Domingues no livro, A Arte no Século XXI, a 

humanização das tecnologias, no capítulo “O homem e as máquinas“: 

Toda máquina começa pela imitação de uma capacidade humana 
que ela se torna, então capaz de amplificar. É nesse sentido que já 
existiu máquinas bem antes da Revolução Industrial.(DOMINGUES, 
1997, p. 35) 

Valendo-se deste tópico citado pela autora, construo uma diretriz de processos 

mecânicos que partem desde os meus estudos iniciais de aprendiz metalúrgico 

na Tornearia Mecânica São Pedro. Sabendo-se que estes conhecimentos 

técnicos coincidem com o estudo aprofundado do desenho de criação e da 

geometria descritiva (plana e espacial) que nascera durante as aulas do ginásio 

(antigo primeiro grau).  

 Ao optar pela escolha de estudar Artes, ou melhor, vivenciar o arcabouço das 

Artes Visuais, procuro através da minha árvore genealógica, canalizar, 

dimensionar o porquê de perguntas até então existidas em um campo onírico 

dimensionado na mente humana, que até então ainda não se tem resposta. 

Percebo que as máquinas são extensores biônicos de corpos mecânicos que 

relacionam-se e adaptam-se aos estudos da anatomia humana. Vale ressaltar 

inúmeros artistas- cientistas que vem ao longo de séculos tentando decifrar 

estes enigmáticos códigos mecânicos a começar por: Arquimedes, já na 

Antiguidade, pronunciara em seus estudos mecânicos, por volta de 287 a.C., 

os seus cálculos científicos sobre hidráulica, mecânica, matemática espacial e 

etc. A propósito fora o próprio Arquimedes com os seus estudos em filosofia e 
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com a sua engenhosidade criadora que contribuíra para os avanços 

tecnológicos e científicos do mundo atual.  

4.1 – Máquinas / Fusão do Metal / Construção da Prensa Hidráulica 

Poder construir esta concepção ideológica para mim é entender que fica bem 

claro analisar um segmento diretriz de parte da ciência exata do ramo da 

mecânica industrial, o legado deixado por estes desbravadores artistas-

cientistas que muito vem se revelando através dos tempos, o conhecimento 

empírico, analítico e científico para formação do saber na vida humana.  

Outro fator imprescindível na construção destes processos de pesquisa foi à 

criação e execução da máquina de dobrar esculturas. A presença estimável do 

Senhor Rinaldo Monteiro Araújo que desde os primeiros momentos foi de 

grande valorozidade na concepção deste mecanismo dispositivo para a criação 

deste objeto. O mesmo esteve presente em ateliê industrial instruindo na 

construção adequada, na busca laboriosa do metal correto e nos processos de 

tratamento térmico e ductibilidade do material. Percebemos que quando 

construímos uma idéia ou tentamos criar algum projeto sejam eles: científico, 

social ou de outras áreas afins. Este projeto não nasce sozinho, mas sempre 

em parceria com idéias, conhecimentos, sugestão de outras pessoas.  

Vale salientar que a história viva da humanidade coincide e direciona a 

influência para campos do conhecimento onde transmitimos e aprendemos a 

todo o momento, sejam professores, mestres, artistas, cientistas e autodidatas. 

Ter a parceria criativa do Senhor Rinaldo que durante boa parte da sua vida 

profissional trabalhou na área industrial como classificador inspetor-técnico do 

trabalho em equipamentos industriais onde possui um vasto conhecimento em 

metrologia, ligas metálicas e tratamentos térmicos. Portanto, ter a contribuição 

desta parceria na minha pesquisa em escultura em metal me direciona para um 

caminho valoroso e que abre inúmeras oportunidades para a investigação, a 

criação, a improvisação técnica articulando possibilidades dos estudos 

aprofundados na área da metalurgia, conciliando com as criações em 

processos da forma tridimensional.  
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Conforme o escultor Mário Cravo:  

A escultura adquire sua grandeza específica quando respira livre nos 
espaços abertos, sob o sol e sob a chuva. Quando mais acessíveis 
ao homem e ao uso deste, estiverem às artes e, em particular, as 
esculturas, estarão cumprindo sua finalidade concreta. (Cravo, 2003: 
31). 

 Fazendo-se valer deste importante conceito do escultor Mário Cravo, tento 

aproximar-me dos meus estudos em técnica de metalurgia. Com a minhas 

observações na linha da forma tridimensional na qual busco referências 

artísticas em escultura. A pesquisa na qual estou submetido, onde o metal é 

meu alicerce, vai ao encontro do trabalho de escultura do próprio Mário Cravo, 

sabendo-se que o mesmo é um dos expoentes artistas, escultores nesta linha 

da forma tridimensional. Portanto, ter como baliza e sustentáculo a prioridade 

de conceber a criação e construção de máquinas- dispositivos que começara 

com idéias, esboços, protótipos (Figs. 24-25-26-27) e produto final em 

verdadeira grandeza, com estudos elaborados fora de grande valia e 

aprimoramento metodológico em prática de ateliê para o adiantamento da 

pesquisa do Mestrado.  

Tendo como referência o Capítulo II, O Material, do livro “Do material à 

arquitetura” do artista e arquiteto Húngaro László Moholy-Nagy (1895/1946), 

para o cientista Raoul Francé, que tem a bioténica como método de atividade 

criadora: 

Todo procedimento tem sua forma técnica necessária. As formas 
técnicas surgem sempre como forma funcional por meio de 
processos. Elas seguem a lei do caminho mais curto: o resfriamento 
só resulta em superfícies que se resfriam, a pressão só resulta em 
pontos de pressão, a tração em linhas de tração; o movimento cria 
para si formas de movimento, e cada energia cria sua forma de 
energia. (MOHOLY-NAGY, 2001, p. 60).  

Para o técnico industrial Rinaldo Monteiro, estar neste universo artístico-

metalúrgico, a sua concepção de metal está na estrutura molecular da barra de 

liga metálica, seja ela de ferro, aço carbono ou aço inoxidável toda uma história 

milenar de observações transformadoras, estudos e experiências envolvendo a 

ciência da Física e da Química que vai desde da extração do minério até os 

processos industriais de fusão (fundição), adições, moldagem, trefilação,  

têmpera e revenido. Portanto, estes estudos metalúrgicos requer a 
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necessidade de concretização de idéias, onde os projetos são elaborados e 

dimensionados através da capacidade “técnica” de entendimento e análise nas 

buscas dos estudos e seus objetivos.  

Desde muito cedo tentou ele através de suas experiências construtivas de seus 

objetos metálicos e recicláveis imitar máquinas e equipamentos com a 

finalidade de criar os seus próprios brinquedos dispositivos, concretizar as suas 

reais intenções artísticas, que surgem a partir das investigações 

tridimensionais, passando pelos estudos aprofundados em geometria e 

revelando através dos seus projetos lúdicos, uma arte que nascera da 

tridimensionalidade, que até então não era entendida pelos contemporâneos da 

sua época. 

Então, adentrar nesta pesquisa prática metodológica em ateliê, as máquinas-

esculturas, em particular a Prensa (curvadora-hidráulica), surge com a 

finalidade de facilitação dos estudos no campo da escultura contemporânea em 

metal, conciliando com suas práticas aplicadas aos conhecimentos que adquiri 

ao longo deste percurso. Começamos com a elaboração do projeto da 

máquina, através de esboços, desenhos e croquis de criação do objeto. Em 

seguida estudamos a concepção do protótipo da máquina em qual material 

seria mais adequado e apresentável para o seu desenvolvimento industrial. 

Optamos pelo ferro, madeira e alumínio, ou melhor, a liga metálica que mais 

facilitasse a construção do protótipo.  

Traçando um paralelo entre a idéia de criação e elaboração do protótipo da 

curvadora hidráulica e o capítulo “O Homem e as Máquinas” de Lúcia 

Santaella, do livro Arte no Século XXI- A Humanização das Tecnologias da 

pesquisadora em Artes Diana Domingues: 

Uma alavanca, por exemplo, é uma máquina na medida em que o 
seu ponto de apoio, ao se aproximar do objeto a ser movimentado, 
converte-se em um amplificador de força. Além destas máquinas 
dedicadas a ampliar a força, existiram também engenhos voltados 
para mecanização da locomoção. (DOMINGUES, 1997, p. 35) 
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(Figs. 24-25-26-27) Imagens dos processos de criação do protótipo da Curvadeira Hidráulica 
em ateliê. Material: aço carbono galvanizado/ madeira envernizada/ alumínio. Dimensões: 27 x 
23 x 22 cm. Lico Santana, Rinaldo Araújo e André Maximiano (novembro de 2010).Foto: 4ª 
imagem da esquerda para direita - Erivan Morais – Janeiro de 2012. 

Partimos para os estudos da dimensionalidade e proporcionalidade da forma 

no que se refere a altura, largura, profundidade e espessura, na busca 

compartilhada de entendimentos e objetivos dos processos técnicos para 

finalização deste objeto. O material utilizado foi a liga metálica de aço carbono 

1.020, por ser um componente de boa maleabilidade e de fácil aquisição na 

indústria mecânica. Com isso, concretizada a idéia da elaboração do projeto-

protótipo da máquina-escultura, iniciamos definitivamente a construção 

execução da prensa curvadora. Partindo de uma premissa filosófica em que os 

gregos faziam com tanto labor e maestria, de conceber a idéia poética de 

reviver a construção de máquinas, começamos do princípio de um 

paralelepípedo vazado (oco), formado de colunas quadradas e vigas de aço 

carbono de cantoneiras ligadas por soldas nas suas extremidades de uma 

máquina elevadora de duas toneladas que na contemporaneidade, se 

assemelham à força das colunas colossais do antigo Império Greco-Romano, 

impulsionando  
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Impulsionando matrizes que geram formas criativas, modeladas com o metal 

plano, cilíndrico de acordo com a idéia artística. Tendo como contraponto 

transversal, carretéis cavados, ou melhor, usinados em baixo relevo, reguláveis 

em altura, largura e profundidade, revelando em verdadeira grandeza 

(dimensional) do objeto em movimentos contínuos, a real tridimensionalidade 

da proposta possível da experiência artística.     

Dimensionar a construção desta máquina de força hidráulica nos remete para 

um campo diferenciado do aplicado na indústria de produção, conforme João 

Luís de Almeida Machado, Doutor em Educação pela PUC-SP em referência 

no seu artigo ao filme “Tempos Modernos”, de Charles Chaplin: 

Há uma simbologia específica que permeia tais momentos do filme, 
como no caso da primeira seqüência descrita, representativa no 
sentido de apresentar a crítica chapliniana em relação à 
modernidade, a forma como estamos lidando com o avanço da 
tecnologia, o modo como estamos sendo integrados as engrenagens 
dentro de um sistema, como se fossemos também molas que 
complementam e articulam o movimento das máquinas e de todo 
processo produtivo. (Disponível 
em:<http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=95> 
Acesso em 14/06/2011). 

Maquinar este dispositivo de curvar metais, que tem o real interesse em 

construir e elaborar processos artísticos que dialoguem com plástica da 

escultura contemporânea, aproximando-nos dos mestres artistas-inventores 

que criaram máquinas de fabricar idéias e inventos que, de alguma forma, 

influenciaram e transformaram este pseudo cotidiano das pessoas e das artes, 

com isso, diferenciando do trabalho de esforço repetitivo mecânico e de seus 

processos de produção e fabricação em série, observado no filme Tempos 

Modernos.  

Saber discernir a importância de desenvolver atividades que dialogarão com o 

espaço tridimensional que a cidade tem como suporte para esta pesquisa em 

escultura, é sem dúvida um dos parâmetros imprescindíveis para minha 

trajetória artística, ideológica na compreensão como artista-pesquisador.  

      

http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=95
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(Figs. 28-29-30) Processos de execução da Curvadora Hidráulica. Material: aço carbono 
1020/1045 e elevador hidráulico. Dimensões: 77 x 54 x 30 cm. O artista Lico Santana e o Sr. 

Rinaldo Araújo, dezembro de 2010) 

Quando surgiu a concepção de construir máquinas de dobrar metais, ou seja, a 

curvadora Hidráulica Vertical (Fig. 28-29-30), pude experimentar e reviver a idéia 

de reviver mundos. Mundo este enigmático e científico das máquinas giratórias 

e as suas complexas estruturas de metal com os seus aparatos 

eletromecânicos, em uma odisséia de organismos metálicos biônicos: 

furadeiras giratórias, máquinas de soldar que através de uma fusão quase 

mágica, aproximava um metal do outro em uma temperatura alucinante, 

extremamente quente a quase 1.500 graus, fundindo um metal a outro como se 

fosse um mesmo elemento. Plaina retificadora que cortava e desbastava a 

matéria com um ruído metálico, mais parecido com uma parafernália sinfônica, 

enfim a “máquina do tempo” (Fig.31), ou melhor, o torno mecânico com suas 

mudanças cambiais de giros (RPM), delineava o metal, desenhando a forma, 

usinando sulcos, o nascer de cada limalha (cavaco) de metal a cada instante.  

Conforme Lúcia Santaella, no capítulo O Homem e as Máquinas, do livro Arte 

no Século XXI- A Humanização das Tecnologias da pesquisadora em Artes 

Diana Domingues.  

Para sustentar uma ferramenta, uma prensa inicia uma cadeia 
evolutiva que, finalmente engendra um instrumento mecânico que 
além de imitar, amplifica a capacidade de precisão. (DOMINGUES, 
1997, P. 36). 
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(Fig. 31) O torno mecânico- a máquina do tempo e o duelo das ligas metálicas-Ateliê Industrial 
- Foto de Lico Santana - 2011. 

Conforme descreveu o filósofo Bertrand Russel em 1928, no capítulo A Beleza 

das Máquinas em Funcionamento: da Revolução Industrial para cá os sistemas 

de vida e de sociedade alteraram-se para sempre e os intérpretes da 

humanidade, os poetas, não tem deixado de decantar a beleza das máquinas: 

As máquinas (fig. 32) são cultuadas porque são belas, apreciadas 
porque conferem força (...), assim, já 1804, Willian Wordsworth 
usou a imagem de uma máquina para descrever uma mulher 
bonita: “e agora vejo, com olhos serenos, o verdadeiro palpitar da 
máquina.” (Biblioteca Científica Life: As Máquinas, p. 84). 

 

(Fig. 32) Componentes do motor de automóvel (O‟BRIEN, 1969, 5) 
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Reviver estes momentos que nascera com o advento da Revolução Industrial, 

tenho como parâmetro de análise, a imagem de Charles Chaplin, no filme 

Tempos Modernos (Fig.33), que retrata os processos industriais de produção 

em série e o homem sendo tragado pelo sistema capitalista, mas a imagem 

contrapõe demonstrando o personagem brincando entre as engrenagens deste 

sistema.  

 

(Fig. 33) Imagem do Filme Tempos Modernos. Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-
OzO5WEH6vRw/Tah72uPrMDI/AAAAAAAAAIc/0nGc0pycp4c/s1600/tempos-modernos2.jpg 
Acesso em: 14/06/2011. 

Quando adentrei no Universo das máquinas operatrizes e da metalurgia 

industrial não pude dimensionar o campo expandido que a escultura em metal 

presenteou-me já na adolescência para o campo da arte tridimensional. 

Constatar, até o presente fato, a cadeia de estudos e pesquisas de cientistas e 

artistas que contribuíram através de séculos de estudos e informações sobre a 

concepção dos metais, das suas ligas metálicas e as suas relações com as 

máquinas. O que vem a ser metal? Esta é a grande pergunta que faço-me 

desde que comecei a me familiarizar e manipular estes elementos  da crosta 

terrestre. Quando os primeiros homens primitivos conceberam o fogo, ainda na 

Pré-história eles perceberam o grande momento “luminoso” que aconteceu 

para a sua civilização. 

A partir daí, começaram a surgir os primeiros instrumentos, utensílios e armas 

de pedra, madeira e rochas. Segundo a Mitologia Grega, foi o semideus  

http://3.bp.blogspot.com/-OzO5WEH6vRw/Tah72uPrMDI/AAAAAAAAAIc/0nGc0pycp4c/s1600/tempos-modernos2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-OzO5WEH6vRw/Tah72uPrMDI/AAAAAAAAAIc/0nGc0pycp4c/s1600/tempos-modernos2.jpg
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Prometeu que entregara o fogo ao homem, para que ele pudesse sobreviver e 

dominar as situações adversas que, até então, o planeta tinha condições 

climáticas inóspitas para sobrevivência da espécie.  

Surge o primeiro metal supostamente descoberto de maneira acidental, quando 

uma fogueira queima parte de uma rocha (minério) que contem o composto da 

jazida de cobre. A partir deste momento o homem percebe o grande valor que 

recai sob o seu domínio e começa a criar as suas armas e instrumentos de 

defesa e de uso cotidiano. Todavia, é com o advento da roda (de 3.000 a 3.500 

a.C.) que a civilização consegue dar saltos de qualidade com o aparecimento 

das primeiras máquinas que impulsionam a criação e construção de 

sociedades desenvolvidas e estruturadas. 

 Portanto, parto do pressuposto destes primeiros entendimentos antigos para 

adentrar nos conceitos e aprendizados sobre máquinas, conciliar com os 

estudos da arte tridimensional da escultura em metal e o encontro com os 

metais da metalurgia. Já na infância, construía protótipos e brinquedos sem ter 

a mínima noção do que era projeto. Contudo, pertencer a este universo que me 

trouxe para novas imagens e linguagens tridimensionais, criadas e fantasiadas 

já com as máquinas operatrizes e com os acontecimentos técnicos 

operacionais existentes e vividos na metalúrgica do meu avô Pedro.  

Entretanto, poder maquinar ferramentas-dispositivos-operatrizes, depende e 

exige um estudo minucioso e direcionado, as máquinas eletromecânicas são 

equipamentos-dispositivos que requer muita atenção e segurança redobrada. 

Ao perceber que poderia hoje, trazer-me para este campo dirigido do universo 

metalúrgico, conciliado com as experiências artísticas em escultura em metal. 

Poder estudar as dobras do metal e os desdobramentos da escultura em metal 

na contemporaneidade com novas possíveis linguagens artísticas me trouxe e 

direcionou-me para uma vertente bastante interessante no rumo desta 

pesquisa. Tentar questionar, experimentando a dureza, ou melhor, a 

ductibilidade e resistência de determinadas ligas metálicas a exemplo: o ferro, 

o aço carbono, o aço inoxidável e outros. 
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 Estudar os tratamentos térmicos e oxidações destas ligas metálicas, o uso e 

atribuições de suas maleabilidades para o êxito na forma tridimensional, 

submetendo a matéria a experimentações e cruzamentos de hibridismos 

mecânicos e artísticos. Todavia parto do princípio do elemento ferro, liga 

metálica abundante e de fácil maleabilidade na indústria mecânica e 

metalúrgica. Este elemento tem em particular aproximação com as vertentes da 

minha origem. Assim como a ancestralidade da qual pertenço, a minha 

identificação com o Orixá Ogum, o homem do ferro, o rei dos metais e das 

máquinas ferramentas. O ferro tem a função importantíssima de ser o elemento 

fusor das máquinas, das ferramentas e da indústria mecânica. Desde áureos 

tempos que este elemento foi descoberto pelo homem, conciliando com a 

descoberta do fogo, o homem percebeu que o ferro em fusão com o fogo se 

tornaria um fortíssimo aliado nas construções e projetos que estavam por vir. A 

forma ia ganhando propriedades moleculares e a liga de ferro ia se 

desenhando no calor da sua magnitude e com isso alcançara a transformação 

da super liga de Aço Carbono.  

Conforme o artista escultor Richard Serra no livro “Espaço Moderno”, de 

Alberto Tassinari, no capitulo III. O mundo da Obra e o Mundo em Comum, a 

escultura praticamente não possui um interior. Circunda-se a obra e se é 

circundado por ela, mas sua interioridade é quase nula. Seu espaço é quase 

inteiramente sua exterioridade- a curvatura que conforma e requisita o espaço 

fora dela: 

 

A obra Arco inclinado (Fig.34), a escultura inclina-se e verga-se 
ameaçando desabar. Parece abraçar o espaço da praça, inerva o 
espaço do mundo em comum e tende a contê-lo, seu espaço é o da 
chapa de aço, curva inclinada, mas também tudo a que ao seu redor 
imanta com tensidade diversas. (TASSINARI, A. p. 76-77). 
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(Fig. 34) Richard Serra. Arco Inclinado. 1981. Aço cor-tem 366 x 3.751 x 6 cm. 
Federal Plaza, Nova York. Disponível:< 
http://3.bp.blogspot.com/_WI8iESvLN_E/TNXur-kQ3MI/AAAAAAAAA-c/9bU-
YSBEeJE/s1600/arco+inclinado_richardo+serra_1981_1.jpg> Acesso em: 14/06/2011 

A escolha de trabalhar com o ferro, ou melhor, especificamente com as ligas de 

aço carbono, tem influência direta com a minha matriz materna. Sou oriundo de 

uma família de metalúrgicos-ferramenteiros de Santo Amaro da Purificação- 

BA, e a tradição de ferreiro é fonte preponderante para conexão destes 

direcionamentos que me levaram ao encontro com a arte da 

tridimensionalidade. A escultura contemporânea em metal me trouxe a vontade 

de investigar a liga do aço carbono, não somente como elemento físico-químico 

ou tanto quanto um dispositivo mecânico na sua área técnica de produção da 

indústria. Mas, assim como o escultor Richard Serra, que esteve em boa parte 

de sua vida familiar trabalhando em estaleiros. Richard Serra, que é um 

especialista em metal, ele sabe compreender a grandeza do ferro oxidado, a 

chapa de aço carbono e as suas transformações destas placas gigantescas em 

esculturas monumentais, dando aos espaços ocupados pelas suas obras um 

caractere que parece abraçar o espaço público e interagir com os que 

observam e se relacionam com a obra.  

Comecei com o estudo das geometrias ( plana e espacial ),  como parâmetro 

de análise da forma tridimensional,  assim como em prática metodológica em 

ateliê industrial,  o uso do desenho,  com os primeiros esboços na criação e  

http://3.bp.blogspot.com/_WI8iESvLN_E/TNXur-kQ3MI/AAAAAAAAA-c/9bU-YSBEeJE/s1600/arco+inclinado_richardo+serra_1981_1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_WI8iESvLN_E/TNXur-kQ3MI/AAAAAAAAA-c/9bU-YSBEeJE/s1600/arco+inclinado_richardo+serra_1981_1.jpg
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construção, na execução dos processos operacionais de maquinaria cujo 

elemento fusor é o metal. Tenho como arcabouço buscar diferentes 

significados e interpretação dos lugares que estão em volta, estabelecendo o 

diálogo com o espaço urbano, percebendo a sua geografia espacial, 

conectando a relação entre a obra tridimensional e o espaço urbano na 

influência de cada artista e o fluxo da cidade.  

Para os Gregos, que já faziam e inventavam máquinas na antiguidade, 

referencia que Techné era tanto a técnica quanto a arte e acredito que a 

história da arte seja em importante medida a história da sua técnica e que para 

compreendê-la, seja fundamental levar em conta o suporte técnico que a gerou 

em seu contexto histórico particular. 

Já nos primórdios da História da cultura da Humanidade, encontra-se 
trabalhos que nos permitem reconhecer, em seu sentido funcional, o 
entendimento de modelos naturais. (...) Galileu já se manifestou sobre 
as possibilidades de aproveitar a natureza como modelo construtivo 
para configurações técnicas. (MOHOLY-NAGY, 2001, p. 60). 

Para o artista escultor Celso Cunha, “a escultura é um gênero artístico que se 

manifesta na ocupação espacial em todas as dimensões”. Podemos utilizar 

materiais alternativos, ela tem um limite muito imprevisto, tênue entre a 

escultura em si e a instalação, cabe ao artista entender que é muito difícil 

conceituar os limites da escultura na arte contemporânea. Então, a escultura 

parte de variadas formas (década de 60 e 70): orgânicas, geométricas, 

minerais (da natureza), antropomórficas, até idéias de formas surrealistas 

(sonhos e devaneios), sem levar em conta os psicóticos que se expressam 

através do seu universo onírico e particulares. A escultura tem a finalidade de 

ocupar esteticamente o espaço, surpreender o observador na sua ocupação e 

diálogo com a obra.  

Portanto, andar pela cidade, conhecer os seus organismos, suas 

comunicações de linguagens, apontando e percebendo os seus pontos 

importantes, as suas relações existentes, quando historicamente uma imagem 

nos remete a memória deste lugar, é de extrema valia para o artista, em 

particular o escultor, viver o espaço em que sua obra estará dialogando. 
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O propósito em desenvolver a pesquisa artística da escultura em metal, é ousar 

nas possibilidades de investigações tridimensionais, as devidas variedades 

possíveis de articulações em que estes materiais expressivos que são os 

metais com as suas aplicabilidades funcionais. Quando iniciei estas 

abordagens artísticas não tinha ainda a real valoração de possibilidades 

técnicas que surgiram em trânsito criativo das expressividades da forma 

estética que a escultura contemporânea poderia proporcionar. Estar em contato 

com os metais e suas ligas são de certa forma, reviver e confrontar com os 

embates da matéria de grande dureza mecânica que a indústria mundial vem 

através dos avanços tecnológicos no campo da pesquisa científica, 

determinando padrões e qualidades das suas normas técnicas. Por outro lado, 

refaço um roteiro-trajetória “a antiga Idade Clássica”, quando o homem 

concebeu, nos áureos tempos, o poder do conhecimento, passou da Idade da 

Pedra para a Idade dos Metais (a Idade do Cobre, do Bronze e do Ferro). 

4.2 – A experiência docente e o encontro com a Exp. Tridimensional V 

No semestre 2011.1 tive a excelente experiência de participar como professor 

estagiário da disciplina Expressão Tridimensional V, ministrada pela professora 

Drª Nanci Novais, e tomo a liberdade de poder relatar sobre estes processos 

criativos em sala de aula e ateliê artístico.  

Foram elaborados projetos em esculturas sob a orientação da professora Drª. 

Nanci Novais, onde estive presente como professor estagiário, quando 

abordamos a importância das tendências artísticas e a utilização de novos 

materiais expressivos e de técnicas  associadas  na arte em metal. Houve 

também abordagens dos processos criativos com referências de estilos e 

artistas escultores contemporâneos no mundo à exemplo: a utilização de 

materiais como a argila, o gesso, o alginato, o silicone, a papietagem, o 

cimento, a madeira, a fibra, enfim o meu objeto de estudo: o metal e suas ligas 

metalicas, a exemplo: o uso do ferro, do aço carbono, do alumínio e do aço 

inoxidável nos projetos dos alunos pesquisadores para a disciplina Expressão 

Tridimensional V. 

As atividades propostas desta disciplina era investigar poéticas visuais 

resultantes da pesquisa plástica em escultura contemporânea conciliadas com  
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as obras de artistas escultores, fazendo-se uma conexão entre a percepção 

criativa associada a embasamento teórico-prático da pesquisa em processos 

artísticos, conceitualizando e contextualizando a importância da escultura 

através dos tempos e as suas relações com a obra contemporânea e o espaço 

público.  

Foi salientada a importância da discíplina E. Tridimensional V para a percepção 

criativa no segmento visual de cada aluno pesquisador em artes e os domínios 

tridimensionais. Em ação conjunta com a professora Drª Nanci Novais e o 

monitor Tiago Tadeu, explicitei a importância dos metais, o surgimento da 

Metalurgia, a Revolução Industrial, as novas técnicas e materiais industriais, as 

novas ligas metálicas e o encontro com a escultura em metal. 

Algumas imagens destes processos escultóricos no Ateliê Industrial de Lico 

Santana e na Escola de Belas Artes da UFBA, 2011.1. A turma da disciplina de 

Expressão Tridimensional V - (Lico Santana, Hamona, Ena Caren, Bianca, 

artista e professora Sara Ribeiro, Lita, Sr. Rinaldo, Fábio,Tamir, Carlos e a 

professora e artista Nanci Novais ). 

   

Fig. 35- Lita, Lico e Ena no 
Ateliê Industrial- 2011-1 

Fig. 36- Lico, soldando os 
processos da escultura de 
Ena – 2011-1 

Fig. 37- Lico Santana e o 
aluno Fábio- Ateliê Industrial- 
2011-1 

 

  

Fig. 38- Lico e Hamona nos 
seus processos- Ateliê 
Industrial- 2011-1 

Fig. 39- Lico e o amigo 
Reinaldo Monteiro nos 
processos artísticos- 2011-1 

Fig.40- Lico  Santana e Sara 
Ribeiro nos seus Processos de 
escultura em metal- 2011-1 
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Fig.– 41- A pesquisadora Sara Ribeiro  
participando na construção  de sua 
escultura- Ateliê Industrial Lico Santana- 
2011-1 

Fig. 42- Natalie e Bianca elaborando a 
construção em metal  na metalúrgica do artista 
Lico Santana- 2011-1 

 

Escultura é a arte das expressões tridimensionais das formas, dos objetos e das 

linguagens visuais plásticas em relevo, podendo-se através das técnicas aplicadas, 

trabalhar com inúmeros materiais: argila (barro), a cera, o mármore, a madeira e os 

metais (o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o alumínio e outros). As técnicas de 

utilização são a cinzelação, a fundição e a moldagem. No Século XX foi o período 

marcante de considerável desenvolvimento plástico das formas.  

Nos dias atuais, a escultura contemporânea utiliza-se da técnica de soldagem dos 

metais, o emprego das ligas metálicas variadas e a reutilização das sucatas de 

materiais principalmente metálicos, à partir da capacidade de conhecimento em que o 

artista (artesão) interpreta a concepção da obra ou do projeto, valendo-se do material 

e da técnica utilizada. 

 
Conforme a pesquisadora Sara Ribeiro em seus processos criativos: Aproveitou a 

oportunidade que surgiu durante o curso da disciplina Expressão Tridimensional V, 

para trabalhar uma escultura utilizando o metal. Desenvolvendo o projeto de uma 

peça, utilizando a forma estilizada de “Fetos”, e como recorte para  o projeto da 

disciplina o professor estagiário, Mestrando pelo PPGAV-EBA-MAV-UFBA, Elibaldo 

Santana (Lico Santana), sugeriu que poderíamos experimentar esta nova proposta de 

investigação artística de escultura em metal sob a orientação da Profª. Drª Nanci 

Novais: modelamos a peça em metal, utilizando os recursos da metalurgia tão bem 

conhecidos por ele. Percebi no decorrer desta experiência que a forma tem vida 

própria e que apesar de ter muito bem ajustado o modelo que pretendia produzir, a  
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peça ganhou um movimento próprio,  dinâmico  que o  espectador pudesse manipulá-

la, se assim o desejasse.  

 

De acordo com a artista e Profª Drª Nanci Novais, em sua tese de Doutorado, 

escultura intitulada “Poéticas de Preservación de la Ciudad em la Escultura 

Contemporánea El deserrolo em los años sesenta y setenta” : No capitulo 1.1.3 

Nuevo arte y nueva escultura, ela afirma:  

O que prevalece como base para a criação de cada artista é ele mesmo. Ele 
como artista (e tudo o que isto significa, quando se pensa na carga histórica 
da atividade artística), ele como cidadão e como individuo no mundo. Com 
tendências a criar a recriação de sua obra com o espectador, no espaço e no 
tempo real de apreciação, buscando com isto a reflexão e a conscientização 
de cada pessoa sobre si mesma, onde vive e  o que é.(NOVAIS, 2006, p.23). 

 

   
 
 

(Figs. 43 – 44 – 45). Imagens dos processos em escultura na Escola de Belas Artes da UFBA. 
Profª Drª da Disciplina Expressão Tridimensional V - Nanci Novais, Ena Caren, Professor 
Estagiário Lico Santana, o monitor da disciplina Thiago Santana e a aluna Hamona. Abril de 
2011. Foto: Lico Santana e Tiago. Abril de 2011. 

 

Ter vivenciado a experiência de professor docente no primeiro semestre de 

2011, na Disciplina Expressão Tridimensional V, sob a orientação da Profª Drª 

Nanci Novais (ver anexos), quando pude relacionar a experiência de arte-

educador e artista, onde aprofundei a pesquisa de Mestrado do Programa de 

Graduação em Artes Visuais, EBA-UFBA, denominada Corpo-Instrumento, 

escultura em metal e suas articulações na contemporaneidade, cujo objetivo foi 

investigar poéticas visuais resultantes da pesquisa em escultura 

contemporânea conciliadas com a percepção criativa dos alunos 

pesquisadores da disciplina, associadas ao embasamento teórico e prático na 

linha de processos criativos em escultura, percebendo a importância de cada  
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técnica e materiais expressivos, interagindo com as realidades dos projetos dos 

alunos pesquisadores, desencadeou na busca de estímulos e nas percepções 

artísticas da obra tridimensional contemporânea com o espaço público.   

4.3 – O encontro com a metalurgia e as esculturas 

Ao iniciar esta abordagem artística, tenho como parâmetro as experiências 

metodológicas desenvolvidas em ateliê/oficina. Reporto-me aos filmes 

registrados nestas últimas duas décadas de um ofício técnico-científico para a 

prática no campo artístico-industrial. Conviver diariamente com a ciência 

mecânica cuja finalidade é “investigar as forças e movimentos que nela 

provocam” trouxeram-me para um campo visual e magnético repleto de 

decodificações e signos da geometria plana e espacial.  

Para o artista húngaro László Moholy-Nagy (1895/1946), “movido pelo desejo 

especulativo de fazer de sua obra uma experiência direta do próprio espaço, 

Moholy é um dos primeiros a imaginar uma escultura cinética cuja vibratilidade 

luminística se constitui na própria essência da obra”. (ZANINI, 1980, p.239) 

Perceber as possibilidades de construção entre ciência e arte é abrir possíveis 

diálogos instrumentais para o desenvolvimento e aproximações da tecnologia 

com o mundo. Portanto, cada exercício repetitivo da combinação da ligadura do 

metal com os movimentos axiais e retilíneos dos mecanismos da máquina na 

sua árdua trajetória de conceber a forma delineada através de embates, 

esculpindo, ou melhor, fundindo o metal em suas variadas etapas e dimensões. 

O que diria a ciência de Arquimedes lá por volta de 287 a. C. nos seus cálculos 

matemáticos de hidráulica e na construção de máquinas concêntricas do futuro 

que, até então, ainda não existia? 

Trançando pontes e estreitamentos da pesquisa em Processos Criativos, tenho 

como referência a pesquisadora Diana Domingues no seu livro A Humanização 

das Tecnologias: 

É preciso acreditar que o homem constrói seu presente e projeta um 
futuro cada vez melhor. Sem impedir o fluxo da história e despender  
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energia inutilmente, precisamos entender a presença das tecnologias e 
seus efeitos na vida mediada. (DOMINGUES, 1997, p. 15). 

Ao iniciar esta análise, que tem como tema proposto a série da pesquisa 

“Corpo-Instrumento”, parto do princípio da imaginação da idéia de criação do 

Universo e suas significações amplas da ciência e da arte. 

Começo a partir desta premissa filosófica a investigar um laboratório de 

processos técnicos e artísticos, que tem como parâmetro o estudo da liga 

metálica do carbono (início da vida) quando se encontra com a fusão e dureza 

estridente do metal e suas aproximações com as esculturas sonoras. A obra 

Sinfonia para o Cosmo (Figs. 46 – 47 - 48) propõe o encontro da 

tridimensionalidade com o espectador e as suas aproximações sonoras da 

música experimental, notas musicais que se intercalam e presencia-se nos 

movimentos e giros da mobilidade da liga metálica de aço inoxidável com 

escultura Cinética: 

No abrandamento do caráter massivo, um passo adiante seria a 
escultura cinética, ou melhor, a escultura suspensa ou ao mesmo 
tempo cinética na qual as relações de volume são virtuais; ou seja, 
elas são produzidas pelo movimento de figuras, na maioria das vezes 
lineares, anéis, bastões e outros objetos. (MOHOLY-NAGY, 2001, p. 
155). 

1- Escultura “Sinfonia para o Cosmo”. 

  

(Fig. 46 – 47 - 48) Imagens dos processos de criação da obra Sinfonia para o Cosmo em 
ateliê. Autor Lico Santana. Julho de 2010. Foto com Clarinha. Setembro de 2010. Esta obra fez 
parte da exposição “Entre o Corpo e o Cosmo”, Pouso da Palavra, Cachoeira-BA.19º  Encontro 
da ANPAP, setembro de 2010. Curadoria Graça Ramos. 
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(Fig. 49 – 50). Sinfonia para o Cosmo. Material: Aço inox, alumínio, madeira envernizada e 
plástico. Dimensões: 146 x 90 x 53 cm. Autor Lico Santana. Foto: Erivan Moraes. Ano: janeiro 
de 2012.  

A conceitualização da obra escultórica se insere nos processos criativos, pois 

propõe um diálogo da escultura contemporânea com as relações de 

aproximações de linguagens, impulsionando direções espaciais das obras de 

artistas: László Moholy-Nagy (1895/1946), Alexander Calder (1898/ 19760) e 

Walter Smetak (1913/ 1984). Sinfonia para o Cosmo (Figs.49 - 50) desperta a 

curiosidade, a ludicidade e animação da obra/observador com o espaço 

contemporâneo. Outra fonte inspiradora é tentar experimentar processos 

metalúrgicos, linhas desenhadas e ritmadas na busca do volume espacial da 

arte de Moholy-Nagy, ao passo em que a forma tridimensional é concebida e 

se encontra no espaço do universo da escultura em metal e suas 

experimentações de manipulações da mecânica de engenhosidade e do 

movimento de A. Calder e as inquietações sonoras da música experimental de 

W. Smetak. 
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2- Processos em ateliê industrial escultura “Ramificações Futuras”. 

     

 

 

 

Ramificações Futuras (Figs. 51 – 52 - 53) tenta dialogar o experimento da 

matéria orgânica da folha de fumo e os elementos sintéticos e metálicos 

existentes nesta esfera planetária e quem sabe em outros mundos. Até o 

presente momento o homem ainda é soberano neste habitat, mesmo sabendo-

se que boa parte da espécie humana não tem consciência espacial-geográfica 

de tentar entender a imensidão do cosmo e suas ramificações.  

Entretanto, ter a consciência de poder comensurar imensidões cósmicas parte 

de um campo de novas navegações que levaria a ficção científica com o 

recurso das novas tecnologias a um elo criterioso das potências naturais 

existentes neste planeta.  

Conforme a pesquisadora Diana Domingues, no livro “A Humanização das 

Tecnologias”, capítulo I, O Homem e as Máquinas, por Lucia Santaella, profere: 

O homem se reencontrará com a natureza, mas uma natureza 
radicalmente revista pela geração de um ambiente holístico de mente 
e matéria, de sistemas auto-organizativos e materiais inteligentes, 
ambiente tão espiritual quanto material constitutivo de uma condição 
humana pós-biológica numa cultura de complexidade criativa. 
(DOMINGUES, 1997, p. 41). 

(Figs. 51 – 52 - 53) Imagens dos processos artísticos do objeto “Ramificações Futuras” 
em ateliê industrial. Autor Lico Santana. Esta obra fez parte do 19º Encontro da ANPAP, 
“Entre Folhas”. Curadoria Viga Gordilho. Local Dannemann- São Félix, setembro de 
2010. Foto: Jorge Luis Reis. 
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( Fig. 54) Este objeto participou da exposição coletiva da 19º Encontro da ANPAP - “Entre 
Folhas”. Autor Lico Santana. Material: Aço inox, nylon, acrílico e folha de fumo. Dimensões: 69 
x 26 x 17 cm. Curadoria Viga Gordilho. Local Galeria Canizares. Março de 2011. Foto: Lico 
Santana.  

Perceber arte e ciência (Fig. 54), realidade científica e experimentações criam 

pontes de contatos, enraíza e ramifica o orgânico da matéria com corpos 

metálicos, sintéticos e artificiais. Aproximar o que chamamos e achamos de 

realidade vivenciada do enigmático sentido da experimentação das possíveis 

viagens no tempo e espaço dimensiona com novas configurações futuras. 

3- Escultura em metal “Luz e Fé”. 
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( Figs. 55 – 56 -57 - 58) Processos em oficina e ateliê industrial da escultura em metal. Outubro 
de 2010. Djalma Moraes. Foto: Lico Santana. Luz e Fé, escultura em metal, fez parte da 
exposição coletiva Entre o Corpo e o Cosmo: uma poética do fazer, no Teatro Gamboa. 

Curadoria: Graça Ramos. Organização: Ed Carlos Alves. Autor: Lico Santana. Criança na foto: 
Maria Clara. Dezembro de 2010. 

 

A interação das artes configura-se nos processos artísticos de suas criações e 

nas atividades de expressões desde os áureos tempos da nossa civilização. O 

despertar da concepção do artista vem com o arcabouço das suas criatividades 

e com a sua capacidade de comunicação com o espaço visual que ele vivência 

e acredita. Conceber a criação da obra "Luz e Fé” (Figs. 55 – 56 – 57 - 58) me 

transporta para um campo experimental da escultura em metal e suas reflexões 

sobre a espiritualidade, ponto de equilíbrio e a minha vocação intuitiva que 

prefiro chamar de premissa filosófica.  

Esta abordagem artística, ao termo denominado Luz e Fé, parte da poética 

visual que vislumbro quando estou conectado com as esculturas em meu 

atelier industrial, e principalmente pela minha referência ideológica da minha 

nascente, cidade de Santo - Amaro da Purificação/Bahia. Terra dos meus avós 

maternos da minha herança ancestral, que conjuga magia e devoção, arte e 

metalurgia, quintal do artista e escultor contemporâneo Emanoel Araújo (1940), 

que tenho como parâmetro e referência na pesquisa em escultura. Portanto 

conceber as investigações da escultura em metal Luz e Fé me conduz para um 

campo expandido do direcionamento do devir, na busca de um imaginário que 

dialoga saberes tantos ideológicos, artísticos, populares e criativos.  
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( Figs. 59 - 60 ) Luz e Fé. Material: Aço carbono cromado/inox/latão/alumínio. Dimensões: 60 x 
38 x 39 cm. Autor: Lico Santana. Foto: Erivan Moraes. Ano: janeiro de 2012. 

A obra-escultura denominada Luz e Fé (Figs. 59 - 60) propõe um diálogo da 

escultura em metal com possibilidades de linguagens contemporâneas que tem 

como propósito investigar poéticas visuais nos processos criativos da linha de 

pesquisa Corpo-instrumento, escultura em metal e suas articulações na 

contemporaneidade. 

Conforme a pesquisadora em Arte, Sônia Pietro: a escultura é sem dúvida, jogo 

de planos, dobras e volumes em espaço tridimensional. Mas movimento 

também ritmo, matéria, sensibilidade, expressão e espiritualidade. 

Ela representa magia, religião, equilíbrio, beleza, desafio, realidade, 

provocação e imaginação. Todas essas palavras conceituam o universo da arte 

de esculpir e em algum momento está conectada com o seu contexto histórico. 

Trazer-me para este campo ampliado do mundo dos metais e poder pesquisar 

as dobras da matéria, tentar questionar a dureza (ductibilidade) do aço carbono 

e a resistência (tenacidade) das ligas metálicas, num cruzamento híbrido e 

harmônico do elemento Ferro cromado com a liga do aço inoxidável, tentando 

alcançar formas tridimensionais com os processos artísticos em metal 

desenvolvidos em escultura. 
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4- Escultura Vibra-sons participou da exposição “O Lugar no Olhar 

Contemporâneo”, no VII Colóquio Franco Brasileiro de Estética, 2010. 

     

( Figs. 61 – 62 - 63) Imagens dos processos artísticos em ateliê industrial. Esboço, soldagem e 
montagem da escultura Vibra-sons. Lico Santana e o menino Maicon (Tetê). Novembro de 
2010. Foto: Lico Santana e Mário Sergio. 

      

(Figs. 64 - 65) Vibra-sons, escultura em metal, fez parte da exposição coletiva do VII 
Colóquio Franco Brasileiro de Estética, “O Lugar no Olhar Contemporâneo”. Autor: Lico 
Santana. Curadoria: Célia Azevedo e Nanci Novais. Local: EBA-UFBA. Novembro de 2010. 
Detalhes da obra Vibra-sons. Foto Erivan Morais. Janeiro de 2012.  

O homem quando se encontrou com a civilização, começou a construir 

instrumentos para imitar os sons dos pássaros, o som do vento, do trovão e 

principalmente da natureza. A obra "Vibra-sons" (Figs. 61 – 62 - 63) faz 

referências a percepção dos movimentos e a captação dos sons metálicos dos  
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instrumentos de sopro. A análise desta escultura experimental que faz parte da 

série da pesquisa “Corpo-instrumento" esculturas em metal e suas articulações 

na contemporaneidade.  

Esta obra inicia-se de modo inusitado, tendo como baliza as investigações em 

esculturas das obras cinéticas do escultor e engenheiro americano Alexander 

Calder (1898/1976) e da plástica cinética sonora do escultor suíço radicado na 

Bahia, Anton Walter Smetak (1913/1984): “Smetak deu a alma a tubos de 

plástico, latas, panelas, cabaças, madeiras e outros materiais que ele utilizou 

para inventar suas plásticas sonoras”. (SMETAK, 2001, p. 224). 

  

(Figs. 66- 67) Vibra-sons. Material: Aço inox/ alumínio/ aço carbono/ madeira envernizada. 

Dimensões: 202 x 90 x 53 cm. Autor: Lico Santana. Foto: Erivan Moraes. Ano: janeiro de 2012. 

A escultura “Vibra-sons” (Figs. 64 - 65) propõe um diálogo da escultura em 

metal, aproximando-me da arte e engenhosidade, quando a concepção 

instrumental criação da arte se encontra com o espaço público. Sabendo-se 

que a escultura é o segmento de expressão artística que consiste na 

manipulação da matéria com a intenção de criar formas tridimensionais que 

dialoguem com o entorno.  
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A obra aproxima-se da arte de Calder quando ele “cria os Estabiles (o nome é 

de ARP), grandes esculturas de ferro, ancoradas no terreno quase como 

inquietantes insetos gigantes, tristes pássaros de asas dobradas para o chão”. 

(ARGAN, 1992, p. 657). 

Enfim quando vivencio a experimentação plástica das esculturas com o mundo 

dos metais, neste universo metálico e sonoro, presencio a sensação de captar 

novos processos de interação de linguagens expressivas e artísticas. 

Quando percebi os ruídos sonoros da barulhenta e inquietante metrópole que 

contrasta com a cidade de múltiplos ritmos, cânticos de batuques afinados que 

ecoam pelos quatro cantos em um compasso que se perde aos sons dos 

ventos da Bahia de Todos os Santos. “Vislumbrei na busca de uma tentativa de 

aproximar as formas da matéria da obra Vibra-sons, (Figs. 66 - 67) com o 

espaço contemporâneo e o universo sonoro experimental da escultura em 

metal”. 

5- Processos escultóricos da obra “Assim Seja”. 

  

( Figs. 68 – 69 - 70) Imagens dos processos da escultura Assim Seja em ateliê-oficina. 
Autor: Lico Santana.Desenho, construção e aplicabilidades, uso de ferramentas em 
processos. Outubro de 2011. Foto Lico Santana e Erivaldo Santana. 

Comecei a executar a escultura de Metal, “Assim Seja”. (Figs. 68 – 69 - 70) 

Esta concepção artística nasce das investigações do estudo do metal como 

elemento principal. Mas uma vez, tenho como baliza e sustentáculo a fiel ajuda 

técnica e criativa do Sr Rinaldo Monteiro e do músico Antonio Jorge Santana  
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Ramos, parcerias expressivas na criação e concepção do capítulo da 

Dissertação que remete aos processos criativos em ateliê. “Assim Seja” é uma 

obra de característica híbrida porque está relacionada com o que eu percebo 

como equilíbrio, intuição, espiritualidade e musicalidade. Parto também do 

princípio da influência artística do músico, escultor e instrumentista suíço 

radicado na Bahia Anton Walter Smetak (1913/1984). Conforme Smetak em 

sua obra “Amém” (Fig. 71) isto é, seja feito. Podemos ouvir o sonido 

transcendental da palavra sagrada “OM”, “AUM”, uma vibração síntese que 

fecunda as mentes. 

Aqui, no extremo Ocidente, a palavra o nome de Amém. Ouvireis e 
vereis com ouvidos e olhos fechados. Ela aparecerá em letras de 
ouro num fundo de púrpura, e será sempre inesquecível. Aquilo será, 
daí por diante, a vossa grande felicidade. Porém essa felicidade só 
pode nascer de um profundo silêncio no qual tudo se faz de nada. 
(SMETAK, 2001, p.108). 

.               

(Fig.71) Obra: “Amém”. Autor: Walter Smetak. Material: madeira, metal, cabaça e cordão, Altura 
74 cm. Ano:2011. Disponível 
em:<http://www.beckmesser.de/komponisten/compositores/images/amem.gif> Acesso em: 25. 
Jun.2010. (Fig. 72) Assim Seja, escultura em metal. Autor: Lico Santana. Material: Aço 

carbono galvanizado, alumínio, cordas de contrabaixo. Dimensões: 201 x 110 x 143 cm. 
Novembro de 2011. Foto: Fabio Caldas.  

 

Portanto, aproximar a minha obra com as esculturas contemporâneas musicais 

de Smetak é viajar em um universo sonoro da música experimental. Tornar 

expressivo um momento até então guardado em um baú a sete chaves, uma 

parte minha que intuitivamente através das sensações vivenciadas no campo  

http://www.beckmesser.de/komponisten/compositores/images/amem.gif
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da metalurgia uma interação entre o sagrado e o espiritual no que se refere a 

tendência ideológica. A obra “Assim Seja” (Figs. 72) surge como 

agradecimento ao planeta Terra por todos estes momentos em que adentrei a 

expansão do universo magnífico da arte tridimensional. 

Mais uma vez, ficou definido que o material seria a liga de aço carbono 1020 e 

como resultado final de acabamento, a escultura seria galvanizada com banho 

de bicromatização. É importante ressaltar que esta obra objeto de caractere 

sonoro experimental, além de ser especial pela sua conotação em que está 

relacionada com o sagrado ela surge como marco zero por ser uma obra com 

dimensões para ocupar o espaço público.  

Conforme Walter Smetak no livro “O Retorno ao Futuro”, no capítulo V: 

Concluímos que a magia do som (freqüência simultânea) e da 
música,são influentes. Esta magia deve funcionar 
independentemente, na sua linguagem própria, isto é, sem servir de 
decoração para uma idéia ligada à literatura, à palavra, à plástica (...). 
Assim chegamos ao ponto onde tudo se explica. Estes sons são 
produzidos por nós, são restos, frações de Mônadas em evolução. E 
nós, a humanidade, pessoas, digo “personare”, somos os veículos 
instrumentos pelos quais passam o som. (SMETAK, n/d,  p. 51). 

Ao constituir um pensamento teórico de proximidade da obra do escultor 

Smetak e particularmente no que tange o desdobramento das potencialidades 

do seu Universo sonoro. Remeto-me a um enfoque sobre a ciência e o 

conhecimento aplicado sobre as realidades em que a arte tridimensional me 

conduziram a espaços temporais e trocas de experiências na busca de um 

aprimoramento de saberes e conexões filosóficas e artísticas. 

Reviver o filme da oficina criativa das máquinas e seus movimentos retilíneos e 

axiais dos giros e rpms (rotações por minuto), destes mecanismos que mais 

pareciam esculturas em movimentos. Poder conectar as andanças  itinerantes  

de arte educador e artista visual, ao localizar-me no espaço geográfico das 

cidades que passei e aprendi a escutar as vozes e sopros dos instrumentos  

dos músicos que estavam iniciando  o aprendizado das técnicas em metalurgia 

associada a concepção sonora. Sem dúvida está escrito, ou melhor, 

registrados  nos códigos da minha memória signíca, o chip das linguagens 

visuais e transdisciplinares daquelas trocas de acontecimentos artísticos. 
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(Figs. 73 - 74) Assim Seja. Autor: Lico Santana. Material: Aço carbono cromado e galvanizado, 
alumínio, cordas de contrabaixo. Dimensões: 201 x 110 x 143 cm. Autor: Lico Santana. Foto: 
Erivan Moraes. Ano: janeiro de 2012. 

Conforme o músico e professor Pedro Anastácio Torres nas suas 

experimentações acústicas sonoras: a obra “Assim Seja”, apresenta um design 

futurístico, que emite sonoridades, não obedecendo a regras musicais e 

escalas tonais e atonais com vibrações interessantes. A escultura-instrumento 

possui cordas de contrabaixo com timbragem percussivos metálicos (tambores 

de aço, marimba e etc.), muitos dos recursos sonoros só foram percebidos e 

captados quando amplificados.  

Definir o parâmetro da ciência como conjunto de conhecimentos sobre fatos ou 

aspectos da realidade “objeto de estudo”, expresso por meio de uma linguagem 

(Figs. 73 - 74) precisa, vigorosa e coerente. Então, adentrar no universo 

metalúrgico das máquinas industriais que para mim são esculturas em 

movimento, ensaio revelar a importância das imagens audíveis que vivenciei ao 

longo deste período. Sons, estampidos e estalos que se transformavam em 

batidas ensurdecedoras dos metais nos seus embates sonoros das máquinas 

instrumentais que compunha sinfonias desafinadas e improvisadas no tilintar 

dos desgastes dos materiais em seus atritos constantes.  
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6- Processos da escultura sonora “Ser Acústico”.  

    

  / 

( Figs. 75 – 76 – 77 – 78 -79 ) Imagens dos processos artísticos da escultura Ser Acústico em 
ateliê industrial. Autor: Lico Santana. Desenho, execução, soldagem, esmerilhamento, 
processos de metalurgia com  Sr. Rinaldo e o artista Ubiraci Dantas. Outubro/novembro de 
2011. Foto a direita: Erivan Morais. Janeiro de 2012. 

Esta escultura em metal traz também a referência da música experimental. Ser 

Acústico é uma obra de conotação hibrida que possui característica da arte 

contemporânea, com a finalidade de ocupar espaços urbanos. Quando surgiu a 

idéia de realizar esta composição tridimensional (Figs. 75 – 76 – 77 – 78 -79) 

pensei nas possibilidades artísticas que poderia realizar com o ferro e as suas 

ligaduras do aço carbono. Entretanto ainda vivencio as experiências empíricas 

e sonoras quando participei como arte-educador do projeto oficinas itinerantes 

da Casa das Filarmônicas pela Bahia em 2008 patrocinado pela FUNARTE. 
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Conforme o músico instrumentista, Antonio Jorge Santana Ramos “Super 

Tom”, esta experiência em escultura em metal sonora: “Acredito que na criação 

da obra “Ser Acústico”, o artista superou as minhas expectativas pois, 

conseguiu sintetizar sons até então inexplorado pela música tradicional. E por 

se tratar de uma “escultura” e não de um “instrumento musical”, os  sons 

produzidos tem características próprias e rejeitam afinações, harmonias e 

melodias tonais e temperadas. A forma percutida e os elementos que podem 

ser utilizados para tocar essa “obra de arte contemporânea”, revelam a 

pluralidade criativa do artista e nos deixa em estado de transe audiovisual”. 

Disponível em supertom68@hotmail.com Acesso em 27/022012. 

Este recorte artístico e trans-disciplinar me transporta para as investigações 

sonoras e acústicas que muito engrandeceram para a pesquisa em escultura 

que realizei no mestrado do PPGAV_EBA_UFBA.  “Ser Acústico” remete-me 

para identidade de determinados ritmos e estilos que os instrumentos musicais 

produzem.  

Para Walter Smetak (1913-1984) em seu livro “A Simbologia dos 

Instrumentos” na sua obra experimental o “Guerreiro”: “O percussionista é a 

oposição do regente, sendo o seu inverso. Serve-se do bloco de gelo como se 

este fosse o instrumento de percussão e, ao mesmo tempo, de um prato 

pendurado no tronco da árvore”. (SMETAK, 2001, p. 110). 

 

mailto:supertom68@hotmail.com
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(Fig. 80) O GUERREIRO, plástica sonora de Walter Smetak, de cabaça, metal, madeira, côco, 
cano de plástico, fio de plástico, altura: 1,15m, 1969. 
Disponível em: < http://temoutrascoisas.blogspot.com/2007_09_01_archive.html> Acesso em: 
14/02/12. 

 

 

(Figs. 81 - 82) Ser Acústico. Escultura em metal. Materiais: aço carbono cromado e 
galvanizado/ cordas de contrabaixo/ alumínio. Dimensões: 228 x 100 x 132. Autor: Lico 
Santana. Ano de 2011. Foto: Erivan Morais. Janeiro de 2012. 

Fazendo um paralelo entre a obra do mestre Smetak que era conhecido como 

o Alquimista do Som, a sua obra o “Guerreiro” (fig. 80) concebida em 1969, 

instrumento musical simbólico, escultura plástica composta de materiais: 

Cabaça, metal, madeira, coco, fio e cano de plástico. É onde o artista escultor e 

músico procura expressar suas experimentações das suas conhecidas 

plásticas sonoras com a linguagem da escultura contemporânea. 

Já na obra em metal “Ser Acústico” (fig. 81, 82) que desde o nascimento desta 

concepção plástica tem a resistência mecânica da liga de aço carbono nos 

seus processos metalúrgicos associada aos processos físico-químicos dos 

banhos de galvanoplastia (Bi cromatização), é uma obra escultórica que remete 

a uma figura exposta ao espaço tridimensional e que por natureza têm na sua 

concepção plástica cordas de violão paralelas no seu tronco que lembra um 

“alaúde” e que na sua forma tridimensional parece um grande inseto (formiga) 

de grande envergadura anunciando a sua regência sonora e percussiva. 

http://temoutrascoisas.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
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7- Processos criativos da escultura “Mabaços” 

   

(Figs. 83 – 84 - 85) Imagens de processos em oficina-ateliê da obra Mabaços. Autor: Lico 
Santana. Material: Aço inoxidável e madeira envernizada. Esboço, fases de operação 
dobragem da mola em torno mecânico, com  o amigo José Raimundo. setembro de 2011. Foto: 
Lico Santana. 

A concepção artística desta escultura está relacionada com a pesquisa de 

processos criativos em artes visuais do Mestrado, Corpo Instrumento: Escultura 

em metal e suas articulações na Contemporaneidade, pertencente ao PPGAV-

EBA-UFBA. A proposta destas investigações e processos que nos instantes de 

transição e criação da obra escultórica, onde o artista busca relacionar as suas 

linguagens da forma e as possíveis soluções e questionamentos na construção 

do objeto e suas composições. 

“Mabaços” (fig. 83, 84, 85), surge na conotação de encontros entre a 

“ludicidade” com a experiência “empírica” , são duas formas interativas que 

lembram crianças gêmeas brincando, saltitando no espaço tridimensional 

conciliadas com a experiência  da criação dos corpos-molas, concebidas na 

forma da metalurgia da liga metálica do aço inoxidável, revelando um tilintar 

sonoro das vibrações acústicas do aço. A idéia desta pesquisa em metal visa a 

importância plástica que os materiais (elementos) de acordo com os 

desdobramentos conceituais podem ser uteis para o entendimento de novos 

caminhos ou “experimentos” tridimensionais conjugadas com arte na  

contemporaneidade. 

Conforme o artista húngaro Lászlo Moholly - Nagy (1895 -1946) no seu livro 

“Do Material à Arquitetura”, ele que também foi professor da Bauhaus e um dos 

artistas pioneiros da arte cinética (móvel):  
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No abrandamento do caráter massivo, um passo adiante seria a 
escultura cinética, ou melhor, a escultura suspensa e ao mesmo 
tempo cinética, na qual as relações de volume são virtuais; ou seja, 
elas são produzidas pelo movimento de figuras na maioria das vezes 
lineares, anéis, bastões, e outros objetos. (MOHOLI-NAGY, 2005, p. 
155). 
 
 

 

(Fig. 86) Construção de Níquel. Autor: Moholy Nagy. 1921. S/ dimensão. Disponível em: 

< HTTP://www.moma.orgcollectionbrowse_results.phpobject_id=80832>. Acesso em: 14/02/12 

 

( Fig. 87) Mabaços. Escultura em metal. Materiais: aço inoxidável, madeira envernizada, 

alumínio. Dimensões: 73 x 34 x 22 cm. Lico Santana. Ano de 2011. Foto: Erivan Morais. 
Janeiro de 2012. 
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Relacionar esta escultura com os conceitos e entendimentos artísticos da obra 

“Construção de Níquel”, 1921 (fig. 86) de Moholy-Nagy é poder interagir com 

parâmetros contemporâneos em que o observador pode questionar brincar 

com a obra, a sua forma estética tridimensional, portanto esta escultura cinética 

e dinâmica (fig. 87) me proporciona olhares e experimentações visuais com 

linguagens enriquecedoras que dialoguem com outros campos do saber: a 

ludicidade, o movimento dos corpos, suas relutâncias e tensões mecânicas e 

particularmente o tratamento e confecção das dobraduras, ou melhor, as 

ligaduras do aço inoxidável concebidas a partir dos processos na oficina em 

metalurgia. 

8- Processos da escultura “Dançando com Escher” 

 

  

(Figs. 88 – 89 – 90 – 91 – 92 - 93) Imagens de processos em oficina-ateliê da escultura em 
metal Dançando com Escher. Autor: Lico Santana. Material: aço carbono galvanizado/  
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alumínio. Fotos com  o Sr Rinaldo e Erivaldo Santana. Outubro/novembro de 2011. Foto: Lico 
Santana e Adenilse Romana. 

Chegar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em fevereiro de 2011, me 

faz pensar nas inúmeras possibilidades artísticas e culturais que desejaria 

vivenciar. De fato observar a cidade como ponto de partida para as minhas 

investigações tridimensionais com a sua geografia urbana e suas mudanças 

ritmicas dos transeuntes, no ir e vir para cada canto da cidade. Estava 

acompanhado do amigo Jorge Luís Reis, amigo estudante de Gastronomia, um 

camarada refinado, esguio e quase maratonista. Andamos,andamos muito, me 

sentir um flaneur, filtrando, focando , fotografando tudo que percebia com 

minhas lentes cerebrais as paisagens urbanas da cidade fluminense. 

Entender este imensurável caos contemporâneo do Rio de Janeiro, foi conectar 

as andanças temporais existentes nos grandes centros urbanos, que nasce a 

cada passo acelerado que as chamadas cidades grandes vão se 

metaforseando quando atingem o patamar de metropólis.”Gostaria de que 

quando as cidades nascessem, elas adotassem a Arte como projeto de vida “. 

A concepção artística da obra “Dançando com Escher” (Figs. 88 – 89 – 90 – 91 

– 92 - 93) surgiria então neste momento. Gostaria de viver a arte de rua, o 

descompasso da dança improvisada, o movimentos dos corpos e o transmutar 

das linguagens da arte contemporânea. E particularmente a cidade do Rio de 

Janeiro possui a efervecência dos acontecimentos, com o seu trânsito nervoso 

de transportes, carros , trens e metrô com mudanças e deslocamentos de um 

ponto a outro. 

Então me posiciono para o que me levou a investigar a cidade, estava com o 

propósito de captar sinais contemporânos urbanos conectadas com a arte da 

tridimensionalidade. 
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(Figs. 94 - 95) Dançando com Escher. Escultura em metal. Materiais: aço carbono 
galvanizado/ alumínio polido. Dimensões: 191 x 101x 77 cm. 2011. Autor: Lico Santana. Foto: 
Erivan Morais. Janeiro de 2012. 

Deparo-me  com a  primeira e especial exposição, que estava  em cartaz no 

Conjunto Cultural Banco do Brasil, fevereiro de 2011. Surge então o enigmático 

Mundo Mágico do  artista holandês Maurits Cornelis Escher (1898/1972), esta 

exibição de Escher me fez perceber o que segundo o próprio artista o 

inesperado e o extraordinário estão presente na arte, no cotidiano das pessoas 

ao longo de suas vidas. Assim como as molas propusoras engrenam e 

engatam os funcionamentos das máquinas operatrizes nos sistemas 

hidráulicos e eletromecânicos, a arte tem este poder de proporcionar olhares e 

linguagens questionadoras no cotidiano dos indivíduos, e em particular a arte 

contemporânea potencializa desdobramentos apartir das imagens  e das suas 

experiências visuais que estes mesmos indivíduos vivênciam  suas 

perspectivas , imaginações e suas diferentes realidades. 

A obra escultórica “ Dançando com Escher “, (Figs. 94 - 95), passa pela 

influência dos artistas conteporâneos A. Calder com a sua “ engehosidade 

artística “ e o hungáro Moholy Nagy com as suas esculturas de molas 

“cinéticas”. Portanto o que  me condiciona a pensar que  dentro do campo da 

perspectiva da geometria espacial ou nas imagens oniricas que habitam  
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nossos sonhos e nossas mentes, a cada instante mágico da fração de segundo 

que vivemos experiências nas cidades ou centros-urbanos, aproxima-se da 

linguagem enigmática de Escher. “ Quando o artista põe em evidência os 

vínculos entre tempo e espaço, entre eternidade e infinitude, ao mesmo tempo 

ele busca uma forma de expressão, uma metafóra, seja  no seu campo 

ampliado de espaço tridimensional ou na sua trilogia da superfície plana do 

desenho. (O MUNDO MÁGICO DE ESCHER). Patrocínio do Ministério da 

Cultura e Banco do Brasil.Conjunto Cultural Banco do Brasil - Rio de Janeiro:  

18 de Janeiro a 27 de março de 2011). 

9- Processos da escultura em metal “Ramificações Futuras II” 

  

  

(Figs. 96 – 97 – 98 - 99) Imagens de processos industriais e artísticos em oficina da escultura 
em metal Ramificações Futuras II. Autor: Lico Santana. Material: aço carbono galvanizado/  

aço inox/ acrílico. cm. Fotos: Hamide e Lico Santana. Dezembro de 2011.  
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Ao iniciar esta abordagem artística tenho como parâmetro as experiências 

metalúrgicas desenvolvidas à partir dos conceitos adquiridos em oficina. 

Reporto-me aos filmes registrados nestas últimas duas décadas deste encontro 

com as técnicas e ofícios da Arte Tridimensional e com a Mecânica. 

“Ramificações Futuras II”, (Figs. 96 – 97 – 98 - 99) que é o título desta obra, 

busca decodificar alguns conceitos sobre ciência e metalurgia, através de 

possíveis diálogos instrumentais e a utilização de máquinas-ferramentas 

aproximando as linguagens e fazer artístico da mecânica industrial com os 

signos da geometria plana e espacial.  

 

  

(Figs. 100 - 101) Ramificações Futuras II. Escultura em metal. Materiais: aço carbono 
galvanizado/ aço inoxidável/ acrílico/ minério de ferro/ limalha de ferro/ porcas, arruelas, eixos e 
parafusos. Dimensões: 105 x 28 x 19 cm.  Autor: Lico Santana. 2011. Foto: Erivan Morais. 
Janeiro de 2012. 

Quando o professor  Joaquim Viana indicou para perceber  a análise  do bloco 

de sensações, ligaduras e suas potências como conexão para o que eu estava 

pesquisando nos processos-criativos do mestrado.  De imediato percebi o filme 

que ocorrera na oficina criativa da metalurgia ao longo   deste período.  Desde 

o início dos tempos o homem sempre caminhou para descoberta científica.  E  



110 

 

com o metal não foi diferente, já na Antiguidade os antigos metalúrgicos 

começaram a extrair os minérios, a começar pelo cobre, o ouro e 

principalmemte a metalurgia do ferro: elemento bastante abundante na crosta 

terrestre e de marcante presença nas transformações e desenvolvimento que 

vem desde a Revolução Industrial até os dias atuais. 

“Ramificações Futuras II”, (Figs. 100 - 101) relata as conexões entre os 

processos artísticos do elemento “Metal” como material potêncializador e 

particularmente o uso do ferro, ou melhor, da liga-dura do aço carbono no uso 

constante dos aparatos das máquinas mecânicas, objetos, mecanismos e 

instrumentos da atual Revolução Mecânica Industrial.  

De acordo com o artista contemporâneo espanhol Eduard Chillida (1924/2002), 

no capítulo “O Cosmos do Ferro”, do livro do filósofo Gaston Bachelard- O 

Direito de Sonhar,  

Com  ferro o artista não está condenado a fazer “objetos”. Para ele, o 
necessário é fazer “obras”, suas obras. O ferro como a cor tem direito 
a originalidade. O ferro de Chillida não é o ferro de ninguém. Esse 
singular ferreiro conduz verdadeiramente sonhos de ferro, desenha 
com o ferro, vê com  ferro. (BACHELARD, 1994, p. 42). 

Porém, penetrar no campo de sensações tentando dialogar possíveis conexões 

com a liga ductil do aço carbono na busca da forma artística em que o ferro em 

suas mudanças físico químicas de têmperas exigem forças um tanto quase 

sobrenatural. Me influencia a vivência natural e filosófica do artista 

contemporâneo Chillida quando ele reverencia o ferro.  

Fico pensando conectar a inspiração da obra “Ramificações Futuras 
II” com o cosmo do ferro na busca incessante e árdua em que o 
artista singular se posiciona para um transitar das suas junções 
soldadas, ou melhor, imantadas. “No campo dimensional em que as 
formas se propagam através dos espaços domados; ouve o ferro 
repetir em seu poder em formas que são como outros tantos ecos 
materializados” (Chillida). (BACHELARD, 1994, p. 42). 

 

Então, para o antigo ferreiro e atual metalúrgico cada exercício repetitivo das 

combinações dos metais “duros” com os embates e movimentos rotativos e 

retilíneos dos mecanismos das máquinas  na sua real trajetória de conceber a  
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forma tridimensional delineada pela máquina, esculpindo o metal em variadas 

etapas e dimensões, conduzindo o tratamento em que o Ferro se harmoniza de 

acordo à sua própria natureza.  

10- Processos Artisticos em atelier da escultura “A Outra Face” 

   

  

(Figs. 102-103 -104-105- 106 - 107) Imagens de processos industriais e artísticos em oficina da 
escultura em metal A Outra Face. Autor: Lico Santana. Material: aço carbono galvanizado/ 
alumínio/ aço inox.Participação de André Maximiano, Luís Braga, José Raimundo e Rinaldo. 
Fotos: Sr Rinaldo Araújo e Lico Santana. Dezembro de 2011.  

“A Outra Face” escultura feita em metal, faz alusão ao uso das máscaras, que 

na Grécia Antiga e Roma estes ornamentos eram usados nos encontros de 

Teatros e nos festivais, foi quando começou a utilização de máscaras para fins 

artísticos, que nos rituais das festas dionísicas surgiram nas apresentações das 

tragédias e comédias Gregas. Com o fim do Antigo império greco-romanos as 

máscaras deixaram de ser usadas. Acreditam-se que os primeiros cristãos 

atribuíram a utilização das máscaras a cultos pagãos condenando estes 

objetos artísticos. 
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Sabe-se  que o uso das máscaras remonta desde os áureos tempos. Este 

acessórios foram empregados por povos antigos quando celebravam seus 

rituais místicos e espirituais ou quando tinham função de comemorar encontros 

que simbolizavam as vezes agradecimentos, por obterem uma boa colheita ou 

até mesmo o preparo para a guerra.  

Esta obra (Figs. 102 -103-104- 105 – 106- 107) se insere nesta pesquisa pois 

trata-se de uma composição linear que surge na forma bidimensional, 

ganhando o espaço suporte da parede passando a ter o carater tridimensional. 

Experimentar possibilidades de incluir a possivel forma da moldura em metal 

(ferro galvanizado com zinco) que conjuntamente com a outra máscara 

compõe-se uma única obra. “A Outra Face” também torna-se interessante 

porque é o primeiro trabalho nesta pesquisa em escultura em metal que difere 

da base central do solo, ou melhor, da verticalidade, pois fica suspensa, 

equilibrada na parede suporte como se fosse um quadro-escultura, saltando no 

plano, tentando romper as dimensões do espaço.  

  

( Figs. 108-109) A Outra Face. Escultura em metal. Materiais: aço carbono bicromatizado/ aço 

inoxidável/ alumínio. Dimensões: 112 x 79 x 37 cm. Autor: Lico Santana. Dezembro de 2011. 
Foto: Erivan Morais. Janeiro de 2012. 
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Poder experimentar materiais e processos de metalurgia e ao mesmo tempo 

perceber o transitar de curiosos inusitados, quando indagam e opinam o fazer 

artístico da obra escultórica (Figs. 108- 109). Fico pensando o delinear destas 

outras mentalidades, que sobressaltados com suas máscaras facetadas, 

questionadoras analisam os processos escultóricos tridimensionais da obra 

artística.  

11- Processos Metalúrgicos e Artisticos em atelier industrial da obra “Outras-

Naves” 

  

  

(Figs. 110-111-112- 113) Imagens de processos da escultura em metal em oficina Outras- 
Naves. Autor: Lico Santana. Material: latão/ aço carbono cromado/ alumínio/ base de madeira. 

. Fotos:Erivaldo Santana, Super Tom e Lico Santana. Janeiro de 2012.  

 Esta obra tem o caráter um tanto peculiar, pois o traçado geométrico orgânico 

me aproxima da obra do artista contemporâneo Juarez Paraíso (1934) que tem 

uma produção de refinadas obras com formas curvilíneas e traçados de 

sinuosidade impecável. 
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 Quando comecei a experimentar estes processos, fui a procura da 

investigação de conceitos interiores cuja busca filosófica perpassa pelo 

universo onírico da forma alternativa que se harmoniza com o espaço 

tridimensional, mapeando suas concavidades superpostas e revelando o 

desenho no espaço ampliado da composição e dos movimentos. 

“Outras Naves” (Figs. 110-111-112- 113) é uma mescla de ligas metálicas e 

de materiais diversificados. A obra surge com dois anéis furados em bronze, 

que na verdade são dois casquilhos de rolamentos esféricos industriais, chapas 

planas de alumínio polido, vergalhões de aço carbono 1020 e chapas de 

flandres com tratamentos de banhos bi cromatizados. 

Esta concepção artística em escultura tem como recorte embasador o filme que 

vivenciei ainda quando garoto na oficina criativa da Metalúrgica de meu avô e 

Mestre Pedro e do meu tio Vicente que elaboravam os seus projetos 

metalúrgicos em soldas, das máquinas retificadoras, dos tornos, das fresas e 

das máquinas de velocidades rápidas. 

Pertencer a esse universo dos metais e de suas ligas com altos graus de 

dureza foi extrema importância para a percepção das potencialidades que o 

universo imaginário criativo do menino curioso e indagador, transportasse para 

esses momentos-vivências os espaços-naves que o campo ampliado da 

escultura em aço e das máquinas em movimentos que existiam na oficina. 

A obra Outras Naves também referencia a dança dos corpos em metal e seus 

movimentos, pois faz alusão a estética visual da obra Monumento à 3ª 

Internacional, 1919-1920 (Fig. 114) do artista construtivista russo Vladimir 

Tatlin (1885-1953). 
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(Fig. 114) Monumento à 3ª Internacional (1919-1920). Autor: Vladimir Tatlin Disponível 
em:<http://parasitevisions.files.wordpress.com/2011/06/tatlin-3rd-international-monument-
model-1920.jpg>. Acesso em: 14/02/12 
 

Esta obra também dialoga com A. Calder (1898-1976) com a sua mecânica da 

engenhosidade artística, no livro de  Giulio Carlo Argan, ele o descreve: 

Comporta-se como um operário que, na fábrica, pegasse os pedaços 
que lhe trás a cadeia de montagem e começasse a compor 
alegremente brinquedos para seus filhos _numa sociedade 
seriamente industrial, Calder seria um operário sujeito a uma 
demissão imediata. (ARGAN, 1992, p.485).  
 

  Assim como Calder que na contra-mão da repetição do tecnicismo industrial, 

escolhi a arte da escultura como parâmetro de vida. E poder desenhar as 

formas inanimadas que visualizo na cidade e poder conectá-la em meus 

processos criativos em escultura é no mínimo estimulador e revigorador de 

possibilidades de novos entendimentos artísticos. 

A outra nave que me aproxima da minha obra é a possibilidade de reviver o 

filme do Cinema Tupy, local de entretenimento e de contentamento nos 

meados da década de 1980, pois ficava atônito ao deparar-me com grande 

obra ambiental e espacial (fig. 115), ou melhor, porque não dizer a 

“Espaçonave” chamada Juarez Paraíso.  

 

http://parasitevisions.files.wordpress.com/2011/06/tatlin-3rd-international-monument-model-1920.jpg
http://parasitevisions.files.wordpress.com/2011/06/tatlin-3rd-international-monument-model-1920.jpg
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(Fig. 115) PARAÍSO, Juarez. Arte Ambiental do Cine Tupy, visão parcial do teto, das colunas, 
murais e painéis de espelhos. In: Paraíso Juarez. A obra de Juarez Paraíso. Coordenação de 

Washington Falcão. Salvador> Juarez Paraíso, 2006. 392p.: Il; 23 x 30 cm. 
 

  

(Figs. 116-117) Outras- Naves. Escultura em metal. Materiais: bronze industrial/ aço 
cromado/alumínio polido/ madeira envernizada. Dimensões: 84 x 39 x 42 cm. Autor: Lico 
Santana. Janeiro de 2012. Foto: Erivan Morais. Janeiro de 2012. 

Entrar naquele espaço do Cine Tupy que mais parecia viajar em outra 

dimensão me trás à tona as lembranças maravilhosas, interrogadoras, porque 

não dizer intrigantes, vivenciadas até então naquele momento. 
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A obra escultórica dos traçados dos desenhos e suas composições orgânicas, 

em que numa quase metáfora ia mudando, metamorfoseando no instante 

mágico dos meus questionamentos de menino ao admirar a obra; estando 

dentro dela e nem sabia quem era o autor ou o artista. Pertencer ao universo 

artístico escultórico do desenho tridimensional do mestre Juarez Paraíso  é de 

tamanha satisfação e atualmente ainda ter na memória o chip dos signos 

visuais  daquela grande nave, poder relacioná-la com a minha experimentação 

plástica (fig. 116- 117) do universo de materiais metálicos com a 

conceitualização da obra “Outras Naves” com as obras e as influência destes  

artistas é de grande e inestimável experiência artística. 

12- Processos artisticos industriais da obra “Experimento” 
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(Figs. 118-119-120- 121- 122- 123) Processos metodológicos e escultóricos em oficina-ateliê 
Experimento. Autor: Lico Santana.  Sr Rinaldo Araújo e Robson Peixoto. Fotos: Robson e Lico 
Santana. Janeiro de 2012.  

Esta escultura em metal traduz estes processos que busquei ao longo destes 

02 anos de estudo-pesquisa. “Experimento” (Figs. 118-119-120-121- 122- 

123) canaliza-me a possibilidade de mudança de planos no campo da 

geometria espacial e na metalurgia do ferro, pois esta escultura começa com 

apropriações de elementos da mecânica industrial e automobilística como: o 

disco de Platô, o eixo fundido de aço duro do Virabrequim e o disco de 

Embreagem do Freio das rodas dos automóveis que surgem nos meus 

primeiros processos. Contudo, a influência do engenheiro e artista Alexander 

Calder (1898/1976), nos seus estudos aprimorados de engenharia mecânica 

conciliada com a simetria angular das linhas que emergem no espaço ampliado 

da forma da obra do artista Húngaro László Moholy-Nagy (1895/1946), assim 

como o escultor americano Jeremy Meyer (1984) cria os seus trabalhos de 

robótica à partir das sucatas das máquinas de escrever, foram fontes de 

inspiração para composição deste objeto artístico.  

   

(Fig. 124) Type writer Robot 2- 2009. Jeremy Meyer. Materiais: sucatas de máquinas de 
escrever. Dimensão: 520 x 754. Tamanho original: 1.80m. acessado em 20/02/2012 em : 

http://obviousmag.org/archives/2008/01/jeremy_meyer_es.html. (Fig. 125) Detalhes da 

escultura Experimento. Escultura em metal. Materiais: ferro fundido dúctil/ aço carbono 
bicromatizado (disco de embreagem, disco de platô e eixo virabrequim). Dimensões: 107 x 35 x 
43 cm. Autor: Lico Santana. Janeiro de 2012. Foto: Erivan Morais. Janeiro de 2012.  

 

http://obviousmag.org/archives/2008/01/jeremy_meyer_es.html
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(Fig. 126) Experimento. Escultura em metal. Materiais: ferro fundido dúctil/ aço carbono 

bicromatizado (disco de embreagem, disco de platô e eixo virabrequim). Dimensões: 107 x 35 x 
43 cm. Autor: Lico Santana. Janeiro de 2012. Foto: Erivan Morais. Janeiro de 2012. 

Conforme a pesquisadora Diana Domingues, em Introdução a Humanização 

das Tecnologias pela Arte- As Interfaces, A Robótica e o Pós Humano: 

Para se pensar as relações homem-máquina, temos que entender 
que as máquinas são programadas para assumirem determinadas 
funções interativas. Os artistas, cientistas e técnicos determinam o 
comportamento dos sistemas em variáveis que são vividas nos 
diálogos com as possibilidades do circuito. (DOMINGUES, 1997, P. 
25). 

O que me aproxima da obra artística de  A. Calder, quando ele declama no livro 

de Argan , ser o último operário livre, engenhoso, inventivo, numa sociedade 

em que operário sério é um robô. (ARGAN, p. 485, 1992). 

E da linguagem da escultura de Meyer (fig. 124): ele cria as suas esculturas 

cinéticas que também são futuristas, quando procura explorar, ou melhor, 

maquinar peças detalhadas de “geometrias diferentes”, na busca de figuras 

humanas e de animais que mais parecem robôs de outra dimensão distante.  
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Portanto, a arte e, sobretudo a contemporânea é valorosa de arquétipos de 

reciclagem, quando o artista como Jeremy Meyer com a sua obra contribui para 

que toneladas de lixo não deteriore o meio ambiente, construindo na sua 

concepção artística esculturas enigmáticas-cinéticas que concebe à partir de 

suas idéias luminosas.  

Fazendo um paralelo com a obra denominada “Experimento” (fig. 125), onde 

procuro criar esculturas à partir das sucatas mecânicas dos materiais e das 

máquinas com suas ligas metálicas e de peças de automóveis que um dia 

pertencera a um componente das máquinas industriais. Portanto, esta 

escultura surge à partir dos conceitos de linguagens visuais aproximadas entre 

a arte e a ciência, e porque não descrever os acontecimentos vivenciados com 

as máquinas na metalurgia, os desenhos e seus projetos na construção de 

objetos que mais pareciam um filme de ficção científica em que a robótica está 

tão próximo do que nós pensamos. Experimentar o uso de materiais das 

sucatas com a industrialização da ligadura do ferro e do aço carbono todavia, 

assim como as obras do Jeremy Meyer, “Experimento” (fig. 126) conecta com a 

arte contemporânea as possibilidades de novas conexões e soldagens, as 

plásticas visuais da linguagem artística da escultura em metal com o espaço 

público. 
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5 -  “A inserção da escultura contemporânea como intervenção nos 

espaços urbanos”. 

Intervenções de rua ou urbanas: termo utilizado para designar os movimentos 

artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. 

Consiste em uma interação com o objeto artístico previamente existente (um 

movimento, por exemplo) ou espaço público, visando colocar em questões as 

percepções acerca do objeto artístico.  

Mais do que marcos espaciais, a intervenção urbana estabelece 
marcas de corte. Particulariza lugares e, por decupagem, recria 
paisagens. Existem intervenções urbanas de vários portes, indo 
desde pequenas inserções através de adesivos (stickers) até grandes 
instalações artísticas. (Disponível em: 
<http://www.intervencaourbana.org/> Acesso em: 4/08/2010). 

O propósito deste capítulo é analisar a intervenção urbana enquanto escultura 

no espaço público da cidade do Salvador-Bahia, e a suas relações 

contemporâneas com as artes visuais numa conexão transdisciplinar. 

A escultura é, sem dúvida, jogo de planos, dobras e volumes em espaço 

tridimensional. Mas também movimento, ritmo, matéria, sensibilidade, 

expressão e espiritualidade. As definições variam, ampliam ou se delimitam 

severamente segundo a escala e igualmente a personalidade do artista. 

(PIETRO, Sônia, 1980: 174).  

Conforme a pesquisadora Sonia Prieto: 

A função da escultura parece-nos que durante os anos 70 ela deve ser 
diversa da que se instaurou há meio século. Intrínseca a própria obra, a 
função primordial seria a de expressar uma problemática estética 
reveladora talvez dos conflitos da humanidade em nossos dias e da 
busca de soluções, não se atendo mais ao retrato exterior, mas 
sintetizando um apelo ou uma procura de equilíbrio mais universal, no 
que a criatividade de cada artista pode transmitir. A função dentro do 
espaço urbano seria a de fazer a arte participar do cotidiano e ser 
fruída por maior número de pessoas,contribuindo para o 
desenvolvimento mental de cada individuo, reencontrando, enfim, o 
papel que ela já teve na Antiguidade (PRIETO, 1980:174). 

Há hoje uma tendência para abandonar as tradições estabelecidas na escultura 

e construir formas variadas, com diferentes materiais: aço, ferro, concreto que 

atraem mais os sentidos e percepção visual. As esculturas variam muito em 

tamanho e escala, muitos artistas fazem esculturas para satisfazerem as suas 

http://www.intervencaourbana.org/
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necessidades criativas de se comunicarem, expressarem as suas próprias 

idéias e sentimentos, ou simplesmente criar uma bela forma tridimensional. 

 

A primeira qualidade a ser apreciada numa escultura é o seu volume ou massa, 

o fato de ser tridimensional. A escultura em relevo passa a ilusão de objetos 

ocupando o espaço, mas a escultura como arte distinta é aquela em que não 

existe só um ponto de vista pelo qual possa ser vista, podemos andar em volta 

da obra ou ela pode ser girada.  

Novas maneiras de pensar a escultura e mais o uso de mais materiais tem 

resultado numa evolução estimulante e original durante o século XXI, um novo 

sentido de realidade  conduziu inúmeros artistas escultores a introduzir novas 

tendências a exemplo: da utilização da luz, do movimento e de novos materiais 

em suas obras. 

Vários escultores começaram a usar as formas de máquinas modernas em 

seus projetos escultóricos, novos materiais, muitos dos quais foram 

desenvolvidos mais por razões industriais do que artísticas, também tiveram 

uma influência evidente na escultura moderna. 

Uma das influências mais importantes em todas as formas de arte no século 

XX e em particular a escultura, tem sido a preocupação do artista com o 

espaço da obra. Depois que a escultura tornou-se independente da arquitetura, 

desenvolveu-se como uma arte de características próprias e para apreciar 

inteiramente as qualidades da escultura, devemos desenvolver um gênero de 

consciência espacial e visual da obra a ser criada e no local que estará 

inserida. 

 

5.1 - A Importância das Obras de Artistas Contemporâneos nos espaços 

urbanos na cidade do Salvador 

Traçando um paralelo sobre a inserção da escultura contemporânea, partimos 

para a importância de artistas contemporâneos e suas intervenções 

escultóricas nos espaços públicos, mas especificamente em Salvador. 

Analisando as obras de alguns artistas plásticos como Mário Cravo, Juarez 

Paraíso, Bel Borba e Siron Franco, traçaremos uma conexão visual da cidade 
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com o estudo em escultura no campo expandido na Arte Contemporânea 

descrito pela historiadora Rosalind Krauss: 

(...) a escultura assumiu plenamente a condição de lógica inversa e 
se converteu em pura negatividade: uma combinação de exclusões. 
Poderia-se dizer que a escultura deixava de ser algo positivo para se 
transformar na categoria resultante da adição da não-paisagem com 
a não-arquitetura. (KRAUSS, 2002, P 295-6 apud SOUSA, 2009, p.1-
2). 

Sabendo-se que o artista tem como suporte o espaço urbano que serve de 

parâmetro transformador e gerenciador de idéias, pode através da concepção 

e criação artística, estreitar inúmeras linguagens visuais em torno da arte e da 

cidade, utilizando-se destes suportes urbanos para poder incorporar as suas 

concepções através de manifestações artísticas e ideológicas, modificando o 

espaço tridimensional, conjugando olhares perceptíveis para o “entorno” com 

possibilidades de amplitudes e transformações no espaço público. 

Entender a cidade e suas Intervenções Artísticas Urbanas é compreender que 

o espaço público é de todos, onde o que caracteriza o conceito de cidade é a 

idéia de grandes fluxos de transeuntes que deslocam de maneira inquieta e 

acelerada no ir e vir dos habitantes da metrópole. Contudo, poder relacionar 

esta conexão onde a arte é válvula propulsora de representações e 

significados dos artistas, escultores e suas intervenções podem oferecer um 

valor inestimável para a construção de novas linguagens conceituais na 

cidade e aos que habitam nela. 

Segundo Mario Cravo: (Fig. 127) 

 

(Fig. 127) - “Fonte da Rampa do Mercado”: fibra de vidro- 18 metros, Salvador- 1970).                
(Disponível em:<http://abahiaeseusencantos.blogspot.com/> Acesso: 03/08/2010) 

http://abahiaeseusencantos.blogspot.com/
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A escultura adquire sua grandeza especifica quando respira 
livre nos espaços abertos, sob o sol e sob a chuva. Quanto 
mais acessíveis ao homem e ao uso deste, estiverem às artes 
e, em particular, a escultura, estarão cumprindo sua finalidade 
concreta (CRAVO, 2003:31). 

Para Iraci Oliveira dos Santos no artigo: “Universo Escultórico na 
área urbana da cidade de Salvador”, quando a escultura sai dos 
museus ela adquire vida própria e interferem na paisagem e 
sobre o homem. O ser humano necessitaria do estimulo que uma 
obra escultórica pode provocar, faz-se então necessária a 
presença da arte para [...] o homem comum, que tem poucos 
estímulos visuais, além das cores de sua tevê, do painel do seu 
carro ou da mesa de escritório (PRIETO, 1980:174 apud 
SANTOS, 2006).  

Andar pela Urbis, identificando os seus códigos e significados importantes, 

perceber a sua geografia e relações existentes, quando historicamente uma 

imagem, uma obra de intervenção artística, seja um painel, um mural ou uma 

escultura remeta-nos a memória deste espaço urbano. 

É notório que as grandes cidades também chamadas de Metrópoles, têm uma 

tendência no século XXI de se encaminhar para a verticalidade. Há um 

segmento que perpassa nas décadas recentes, em crescer as cidades para 

cima e em se tratando da cidade do Salvador, mesmo sendo a primeira capital 

do Brasil. Os governantes que gerenciam a Metrópole têm enormes tendências 

e coligações com a especulação imobiliária que por vez, trás uma política 

determinante do setor privado. 

Então esta inquieta reflexão, nasce sobre a importância das Intervenções 

Artísticas no espaço público da cidade. Compartilhando estas percepções 

artísticas contemporâneas e que estabelece suas conexões, ressaltando as 

complexidades em torno das linguagens-imagens em que vive a cidade que 

ainda não se preparou para o seu desenvolvimento urbano, arquitetônico, 

artístico, paisagístico e social. “O aparelho arquitetônico converte-se em uma 

máquina para criar uma relação de poder independente da pessoa que o 

exerce”. (CORTÉS, 2008, P. 38). 

Traçando um paralelo entre a citação de José Miguel Cortés, a intervenção 

urbana na cidade de Salvador, percebo a complexidade, ou melhor, a grande 

dificuldade em que os seus atuais governantes olham a cidade do Salvador  
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como um todo e em particular para os espaços de Intervenções Artísticas 

(esculturas). Compreender o fluxo da cidade e suas áreas abandonadas ou em 

ruínas, o que o torna mais difícil quando quem está à frente gerenciando a 

cidade só tem os olhos voltados para a especulação imobiliária prevalecendo 

acordos econômicos com a iniciativa privada que beneficiam a classe 

dominante e suas arquiteturas do capital de consumo. 

Fica explícito o fator negativo e estacionado, pois o descaso com que essas 

autoridades chamadas “competentes” não valorizam e descaracterizam 

importantes obras de intervenção urbana de artistas que doaram uma boa 

parte do seu tempo e conhecimento para construir um pensamento artístico e 

intelectual para a cidade e para o mundo. 

Sabendo-se que Salvador, sendo a primeira capital brasileira, dividida em sua 

geografia entre cidade baixa e cidade alta, hoje em pleno século XXI, mesmo 

tendo caracteres de metrópole, encontra-se com um inchaço populacional e 

habitacional que vem ocasionando no seu organismo-engrenagem, problemas 

crônicos e conflituosos, não se precavendo e tão pouco direcionando um olhar 

focado para as obras de Intervenção Urbana (esculturas) que a cidade possui e 

precisam ser preservadas. 

A obra de arte precisa modificar o espaço, a escultura tem que se afirmar não 

só como sentido estético e, assim, provocando a sensibilidade do homem. 

Conectando novas possibilidades de linguagens e ações artísticas, percebendo 

e fazendo-se valer das novas tecnologias e as aproximações entre Arte e 

Ciência, conjugando novos caminhos para os artistas e suas possíveis formas 

de linguagens com a contemporaneidade. 

Segundo a autora Diana Domingues, no capítulo 18 Percepção: Fast  Forward IV‟, 

dos autores Isabelle Chemin e Guido Hubner. No livro Arte no Século XXI – A 

Humanização das Tecnologias: 

A arte produzida com tal intenção deveria levar-nos a 

trabalhos que não fossem tão introvertidos e que exigissem 

mais participação, já que geralmente eles não apenas no 

cenário oficial da arte contemporânea, mas também nas 

áreas das atividades artísticas atuais que estão excluídas de 
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questões de decoração, de meios institucionais. 

(DOMINGUES, 1997,p.158-159).                                         

 

A proposta deste capítulo tem como ponto de partida as observações feitas na 

cidade de Salvador, no que se refere às obras (esculturas), nos espaços 

urbanos. Diversos artistas inspiraram-se nas grandes cidades para construir 

um diálogo utilizando linguagens artísticas e acontecimentos contemporâneos 

para poder criar as suas concepções nos processos-criativos, partindo da 

premissa que cada um se inspira e vivência as suas experiências com os 

espaços públicos da cidade. 

A partir de análises feitas em Salvador, ao observar os trabalhos realizados em 

espaços públicos, não é difícil perceber que vários destes trabalhos estão em 

processo de deterioração, pois o Governo do Estado não pratica uma política 

de reparo e manutenção dos trabalhos. 

Em entrevista com o professor Juarez Paraíso, ele explica: 

A escultura “Gestação” foi criada e executada em 1979. Para ser exposta ao ar 

livre, sofrendo todo o desgaste da poluição ambiente, o artista escolheu a 

técnica de fibra de vidro, a pintura é simples, branca para evitar mudanças 

cromáticas e improvisação das repinturas. Na verdade a pigmentação 

cromática empregada nas esculturas de fibra de vidro destinadas ao exterior é 

ainda muito precária, pois os pigmentos destinados não são permanentes, 

deve-se evitar, portanto a policromia. 

Do ponto de vista ideológico, o artista procurou conceber uma forma inserida 

no contexto do espaço de destino: O núcleo de exposições de animais. A forma 

do ovo foi escolhido pelo artista como matriz da criação e desenvolvimento da 

vida. O ovo como útero, espaço de gestação. A forma do ovo gerando novas 

formas, contidas no seu corpo, caracterizado principalmente pelo movimento 

contínuo de sua superfície e pelo ritmo progressivo dos seus contornos. 

Evocando de algo que está sendo gerado, formas maiores e menores em 

movimentos contínuos e progressivos. A evocação, a partir de estruturas 

formais abstratas, da presença dos opostos. Macho e fêmea, forma que 
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penetra e se expande, movimentos integrados e harmônicos, contra-

movimentos, que se contraem e se expandem. Gestação, gravidez, criação, 

nascimento e vida. 

Atualmente depois de mais de três décadas, a escultura está bastante 

danificada, graças ao completo abandono em que se encontra e a ausência 

total de preservação. Neste contexto particular os governos: Estadual, 

Municipal e mesmo o Federal são completamente omissos não só por ignorar 

qualquer tipo de necessidade quanto a sustento de uma arte pública. Como 

também ignora por completo a necessidade de preservar as esculturas que 

tem. Portanto não promovendo possibilidades para a criação de uma arte 

pública e urbana, como é omisso na preservação do pouco da arte que tem na 

cidade. 

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) listou 144 obras que 

necessitam de reparos tanto em locais públicos e privados, sendo que a obra 

mais danificada é a do artista plástico e Professor Doutor da Universidade 

Federal da Bahia Juarez Paraíso, que está localizada na Secretaria da 

Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri) e outra obra localizada na 

entrada do Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, na Paralela, 

“Gestação”, que também precisa de manutenção (Fig. 128). 

 

((Fig. 128) - Gestação: escultura de fibra de vidro- 9,0 x 1,0 x 3,0 metros- Salvador, 1979). 
Disponível em:<http://citybrazil.uol.com.br/ba/salvador/atracoes-turisticas/atrativos-culturais/7> 

Acesso em: 03/08/2010. 

 

http://citybrazil.uol.com.br/ba/salvador/atracoes-turisticas/atrativos-culturais/7
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Também a escultura da Sereia, do artista Mario Cravo Junior, localizada em 

Itapuã, falta ser realizada manutenção. (Fig. 129). 

 

(Fig. 129 ) - Monumento da Sereia- Escultura: ferro batido, 1.5 metros - Salvador, 1958).(-
Disponível em:<http://revistamuito.atarde.com.br/?m=200905> Acesso: 03/08/10. 

De acordo com o advogado Rodrigo Moraes: 

O simples fato de a administração pagar para o artista não quer 
dizer que há a transferência dos direitos morais do autor para a 
administração pública. O direito Moral continua sendo do artista. 
Explica. (A TARDE, 11/07/2010, p.4 -6). 

O que há de se pensar a respeito destes tipos de acontecimentos, quando 

obras de artistas expoentes da qualidade de Juarez Paraíso, Mário Cravo e 

outros, se encontram em completo abandono nestes centros urbanos da 

cidade. Na condição de artista pesquisador em esculturas e particularmente 

admirador desta Arte, manifesto minha insatisfação deparando-me com este 

problema indignado com tal situação de desrespeito. O encontro e afinidade 

com a escultura confundem-se com a minha própria existência artística e 

ideológica em que acredito.  

Conforme a análise de Bel Borba sobre a Urbis: 

Eu circulo muito pelas ruas, eu estou sempre olhando, eu já 
tenho o meu olhar aguçado. Eu vejo às vezes que eu digo 
como é que ninguém ainda viu este lugar aí- lugares, que não 
tem um traço ainda (...), Aí eu vejo, fica arquivado na cabeça e 
o dia em que eu estou com tempo e conveniência eu vou lá e 
faço (...) (Borba, 2005). 

http://revistamuito.atarde.com.br/?m=200905
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Analisando a obra deste artista baiano, percebo a sua identificação com a sua 

cidade, com a sua plástica e em particular o elemento ferro e a sua relação 

escultórica com o espaço de suas intervenções, e os possíveis diálogos com a 

cidade e os transeuntes ao perceberem a obra do artista (Fig. 130 - 131), o 

trono e o inseto. 

 

(Fig. 130-131) - Fotos das obras de Bel Borba dia 02/06/2010 por: Ed Carlos Alves. 

Ao iniciar as investigações sobre intervenções na cidade em maio de 2010, 

logo o que me chamou atenção foram estas duas obras- escultóricas 

localizadas na Avenida Oceânica- Rio Vermelho. Elas estão uma próxima da 

outra, não existia identificação que era de Bel Borba, porém o que me 

despertou a curiosidade foi à relação de interatividade do observador com a 

obra o Trono, e no outro momento percebi a ludicidade e aproximação com o 

grande inseto gigante feito em aço-carbono. Observa-se que estas esculturas 

encontram-se bastante oxidadas (enferrujadas), a pintura craquelada e precisa 

de manutenção para preservá-las. 

Sobre a obra do artista intervencionista Bel Borba que desde o início de 

carreira utilizou como suporte para suas temáticas artísticas a cidade e os 

elementos do tecido urbano, mas foi através da escultura que o artista me 

chamou a atenção de como ele interage e se relaciona com a cidade e a 

importância das obras nos espaços públicos. 

É bom salientar que estes objetos-esculturas têm uma proposta bastante lúdica 

e artística, são obras de intervenções urbanas, interagindo com o espaço e 

dialogando com os observadores, simpatizantes e transeuntes, portanto 

merece mais cuidados para que a cidade possa apreciá-las. 
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Nota-se que é de extremo descaso a forma em que estes órgãos que se dizem 

preparados para gerenciar sociedades, tratam a cultura das Artes-visuais como 

qualquer coisa banalizando e arruinando este segmento artístico e intelectual. 

Como poderemos viver numa sociedade de seres civilizados e inteligentes, se 

quem está à frente destes segmentos governamentais se quer possui um 

mínimo de sensibilidade educacional e artística, para gerir noções de cultura 

intelectual oportunizando novas expectativas sobre estes espaços públicos que 

são verdadeiros acervos a céu aberto, com isso culminando a memória e as 

obras artísticas destes grandes mestres que doaram boa parte do seu tempo, 

pesquisa para construir uma identidade expandida para esta cidade já tão 

carente de obras e referências artísticas. 

Pois bem o não se deve perder de vista é que o uso do poder 
só é tolerável durante     algum tempo e se conseguir mascarar 
uma parte importante de si mesmo; ou seja, sua capacidade de 
sedução dependerá, em grande parte, da sua habilidade de 
ocultar seus mecanismos e propósitos [...] Os espaços urbanos 
contam-nos histórias que lemos como se fossem “textos 
espaciais”, fatos realizados no espaço. A arquitetura tem uma 
participação muito importante na formação da imagem da 
ordem social e até mesmo sua configuração e imposição. 
(CORTÉS, 2008, P. 39). 

Dando-se continuidade a análise, por alguns pontos, sobre a cidade do 

Salvador, pude perceber os espaços dóceis que o autor Miguel Cortés se 

refere: as intervenções de rua ou urbanas da cidade do Salvador têm uma forte 

tendência de conotação política. São espaços marcados para uma diretriz de 

uma arte de fácil manobra de se controlar vigiando e priorizando suas 

ideologias e formas de manipulações utilizando-se do suporte urbano da 

cidade. Não permitindo que verdadeiros artistas e profissionais comprometidos 

participem com suas obras em favor de uma arte livre, intelectual e pública de 

grande realidade com o espaço urbano, onde busca enaltecer suas origens e 

convicções artísticas que foram conquistadas com muita determinação e 

seriedade, sem priorizar determinados grupos e tendências elitistas do setor 

privado.  

No trabalho do artista goiano Siron Franco “Os Bichos do Cerrado”, feito em 

alumínio obra que marca a comemoração da cidade do Salvador (29/03/1549), 

formados por 454 peças, figuras fundidas em alumínio reciclado, representando  
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desenhos recriados do Rupestre brasileiro encontrados na Bahia e em Goiás. 

Os Bichos do Cerrado demonstra o atual encontro entre espaços abandonados 

da cidade e as obras de intervenções artísticas, quando é notório o descaso 

completo da sociedade com o segmento das artes visuais e intelectual na 

cidade. 

O mural do cerrado de Siron Franco traz embutido uma 
mensagem ecológica forte, de preservação da biodiversidade... 
ora, não esta coerente o estado do mural com jeito com que 
nós tratamos os animais silvestres e o meio ambiente” (ver fig.) 
Entrevista – 27 de maio de 2009. (Fonte – Disponível em: 
<http://revistamuito.atarde.com.br/?m=200905> Acesso em: 06 
/06/2010. 

Segundo o depoimento de Oscar Dourado, professor da Escola de Música da 

UFBA e doutor em Execução de Música Antiga: 

“Estamos todos fundidos”. O que antes era demonstração de 
movimento, diversidade, abundância de vida, hoje, ante a 
inevitabilidade da depredação, apavorados parecem fugir. Até 
quando? (Disponível em: 
<http://revistamuito.atarde.com.br/?m=200905> Acesso em: 06 
/06/2010). 

Observa-se que o mural Rupestre brasileiro (Fig.132), um dos poucos e belos 

murais que compõem as intervenções artísticas desta cidade, feita em alumínio 

em formato plano-chapado, localizada no Vale dos Barris, encontra-se em 

estado de extermínio visual. Eu mesmo tive o privilégio de ver e contemplar 

este belo mural quando foi inaugurado, um grande painel que produzia 

deduções de imagens visuais de diferentes pontos de vistas, traduzindo 

olhares diferenciados que só as Artes e a sensibilidade plástica de artistas têm 

poder de patrocinar para o espaço público. No entanto, atualmente o “mural do 

Cerrado”, vai perdendo os seus bichos com as suas formas silvestres, se 

tornando um vazio visual para a cidade, cidade esta já carente de Artes 

Plásticas e intervenções artísticas e quase como se profetizando numa 

metáfora nas palavras do Professor Doutor e admirador das artes Oscar 

Dourado, a própria história factual do cerrado baiano, encontra-se a fauna e 

flora quase na sua extinção. 

http://revistamuito.atarde.com.br/?m=200905
http://revistamuito.atarde.com.br/?m=200905
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(Fig. 132 ) Autor: Siron Franco. Título: “Os Bichos do Cerrado /Rupestre Brasileiro ” 2002. 

Material: alumínio. Dimensões:. Ano: . Disponível 

em:<www.revistamuito.atarde.com.br/?m=20095>Acesso em 06/06/2010. 

Vale ressaltar que é de grande importância que a cidade metrópole cresça, 

expanda-se, acompanhe o crescimento artístico-intelectual da sua população, 

que reflita conviva e participe com os movimentos e obras de intervenções 

públicas criadas por artistas que estão de fato comprometidos com o espaço 

urbano artístico-cultural da cidade, onde suas obras esculturais possam contar 

suas histórias e suas conexões de linguagens contemporâneas com os seus 

habitantes e transeuntes. 

Em seu artigo “A escultura no campo ampliado”, a historiadora norte-
americana Rosalind Krauss certamente alargou esse caminho ao 
transportar para o campo da crítica de arte uma reflexão pós-
moderna de espaço; aproximando do universo artístico, mesmo que 
por oposição, duas dimensões até então vetadas a ele: a paisagem e 
a arquitetura. A noção de “campo ampliado” surgiu principalmente da 
problematização gerada por um conjunto de oposições, entre as 
quais se revelava suspensa a categoria modernista escultura. 
(KRAUSS, 1985,p87-91-93 apud MANO,2003,p.114-115). 

Nota-se que uma gama enorme da população mundial está hoje concentradas 

nos grandes centros urbanos, e estes mesmos centros estão abarrotados de 

imagens efêmeras que se formam e deslocam quase imperceptivelmente. 

Cabe ao artista contemporâneo captar estes sinais na Urbis e imergir na sua 

busca questionadora que a Arte transmite intercalando suas percepções 

ideológicas de recriar suas obras de intervenções. Testando as novas 

possibilidades da não-arquitetura e de novos estreitamentos de não-paisagens, 

recriando possíveis linguagens sobre o “entorno”, da cidade evidenciadas nos 

espaços urbanos. 

http://www.revistamuito.atarde.com.br/?m=20095
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A partir das observações com base nas análises feitas sobre a relação da 

metrópole e o espaço público, as intervenções artísticas e suas importantes 

fontes de expressões, comunicações e significados históricos para a cidade. 

Tomaremos como parâmetro, o capítulo Espaços Dóceis, do autor José Miguel 

Cortés: O território dos controles normativos, como descreve Kim Dovey: 

O entorno construído é um meio primário para as técnicas de 
estabelecimento, legitimação de ideologia em todos os níveis, 
da casa a cidade. Por esse motivo, nenhum tipo de arquitetura 
e arbitrário ou inocente, mas ao contrário, configura-se como 
meio para ajudar a legitimar, estabelecer e reproduzir 
determinado ponto de vista, uma certa ideologia que sustenta 
qualquer estrutura social ou de vida.( CORTÉS , 2008, p.61 ). 

Observar a Urbis e suas paisagens bucólicas, contemplando as suas 

paisagens naturais são de grande importância e privilégio, mas uma cidade não 

é só constituída de beleza natural, faz-se necessário compreender e cuidar dos 

bairros, ruas, avenidas antigas existentes na cidade, que se encontram na sua 

grande maioria, depredados, abandonados ou em ruínas. Percebe-se 

claramente vestígios da velha política de interesses que dominou nas décadas 

passadas na cidade do Salvador, uma declarada diretriz de poder elitista de 

evidente “apartheid” urbano, culminando-se num esvaziamento dos antigos 

bairros históricos e tradicionais da velha cidade. Os poderes gerenciadores da 

sociedade e esta situação conflitante interferem na relação de uma política 

pública voltada para conservação e manutenção das obras escultóricas de 

artistas contemporâneos no espaço público da cidade do Salvador. Em 

contrapartida estes dirigentes do capital da cidade, utilizam os espaços 

públicos para fazerem campanhas de apelos publicitários e usam determinados 

grupos de emergentes artistas para venderem suas imagens com apologias 

políticas, utilizando as paredes e os espaços públicos como suporte numa 

estratégica campanha para benefícios próprios.  

Como pensar a metrópole, denominada berço da cultura no País, cidade de 

tantas portas abertas para as festas populares e emergentes de consumo, para 

o turismo, quando se investem em produções e numa sociedade de 

espetáculos, onde o consumo público é o carnaval, que outrora marcava o 

encontro da população de derivados segmentos da sociedade: artistas, 

músicos, estudantes, transeuntes, profissionais liberais, intelectuais e outros. 
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Entretanto o que se vê hoje é um carnaval que por muitas horas é privatizado; 

o espaço que é público torna-se em prol de investimentos lucrativos da 

iniciativa privada. Então se poderia pontuar que este espaço público é “Doce”, 

se atentarmos para a grande dicotomia deste apartheid urbano que legitima 

realidades antagônicas em suas desigualdades sociais, quando utiliza de 

políticas que sempre privilegia a sociedade da classe dominante que toma de 

assalto os espaços urbanos para patrocinar espetáculos particulares e não 

dando a mínima importância para uma política gestora de inclusão social, 

artística e intelectual, em que traz como alicerce o equilíbrio e oportunidades 

para futuras gerações dos habitantes da cidade. 

5.2 - O espaço urbano, o objeto, a tridimensionalidade. 

Compreender o movimento e fluxos da cidade é poder repensá-la no seu 

contexto social, urbano, artístico e arquitetônico. Entender estas políticas 

públicas e em particular na cidade do Salvador nasce um pensamento sobre a 

importância da inserção das intervenções artísticas contemporâneas que 

dialoguem com o espaço urbano e público da cidade, que no seu atual 

momento nos seus pontos essenciais, sejam eles: bairros históricos, praças, 

parques, jardins e avenidas possam receber a devida atenção da sociedade 

com proposta de projetos planejados que estreitem e conjuguem a relação 

entre espaço, artista e obra artística, numa atmosfera sintonizada na educação 

progressiva e intelectual para uma reurbanização artística e paisagística para a 

cidade. 

Meu propósito neste capítulo, como artista pesquisador interessado em arte 

urbana, foi criar obras que possam interagir com espaço público e esculturas 

sonoras em metal idealizadas no projeto de Mestrado em Artes Visuais na linha 

de Pesquisa de Processos Criativos. Estas esculturas em metal dialogarão com 

o espectador onde o mesmo deverá conectar-se com a obra, com o seu 

movimento, a acústica, a ludicidade e conseqüentemente interagir com a 

cidade. 

Ao longo do semestre de 2010.1 pude perceber através de diálogos e 

discussões em sala de aula, a notória e pertinente abordagem dos textos de  
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autores contemporâneos na disciplina Arte Urbana, ministrada pelo Professor 

Doutor Roaleno Amâncio Costa. É de extrema importância a conceitualização 

destas abordagens críticas, contundentes no que concerne a Arte e a cidade. 

Pertencer ao universo das artes visuais é doar-se a um campo expandido de 

autonomia da criação e autocrítica artística. Ser artista é viver o experimental, o 

intuitivo, é vivenciar a criatividade que flui das cidades, que respira organismos-

vivos que pulsam nos seus batimentos freqüentes e nervosos dos habitantes e 

transeuntes. Contudo o artista-interventor da metrópole é eclético, e também 

contemporâneo e dialoga com a Urbis de acordo com idéias-ações, dedicando-

se a experimentações artísticas consciente com suas representações e 

significados em torno do que a arte possa vir a constituir na sua concepção 

ideológica. 

Na intervenção artística, em particular, a escultura contemporânea, transforma 

a cidade e a concepção do espaço público. A relação entre artista, cidade e 

objeto nasce das indagações transdisciplinares emergidas da nascente da 

intervenção sustentadas no seu arcabouço conceitual e contextual em que a 

obra se projeta no espaço tridimensional, transformando o em lugar e 

metamorfoses. 

Faz-se necessário uma política cultural e educacional bem elaborada, que 

traduza ações reais, práticas existentes voltadas para essa arte maior e 

sublime que é a escultura. Deve-se propor diálogos, debates, manifestações de 

cunhos artísticos conectando a cidade, o indivíduo e o cotidiano com os fluxos 

do que habitam o espaço urbano. Como artista-escultor sinto-me contaminado 

por este segmento tridimensional e suas conexões com a contemporaneidade. 

Deixar fluir os signos visuais como meio de comunicação da escultura e 

podendo relacioná-las com o ambiente urbano público é no mínimo tentar criar 

possibilidades de intercâmbio artístico, social, histórico registrando na memória 

das obras de artistas que construíram linguagens da arte da cidade.  
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6. Considerações Finais 

A presente pesquisa em processos criativos em escultura começara em 2008, 

ainda quando fiz parte como Arte-educador em um projeto Itinerante da Casa 

das Filarmônicas da Bahia, chamado “Oficinas Itinerantes” com o apoio do 

governo Federal: Funarte, que teve a coordenação do músico-instrumentista 

Antônio Jorge Santana Ramos, também conhecido como” SuperTom “. Onde 

percorremos várias cidades do interior do Estado da Bahia, quando neste 

mesmo período do Iº semestre cursei a disciplina como aluno especial do 

Mestrado, Laboratório de Investigação Tridimensional ministrada pelos 

professores-mestres Juarez Paraíso e Alberto de Carvalho Olivieri. Em seguida 

no segundo semestre de 2008, também cursei a disciplina Teoria e Técnica de 

Processos Artísticos ministrada pela Profa.ª Dra.ª Graça Ramos, cuja a 

proposta deste processos artísticos era desenvolver projetos criativos utilizando 

o acervo da própria Escola de Belas Artes. 

Traçando um paralelo entre a pesquisa da universidade e a Itinerância, vale 

ressaltar a extrema importância da orientação destes mestres doutores, 

conciliada com a pesquisa individual que desenvolvi neste projeto de 

conotação artístico que acontecera nestas cidades, onde o objetivo principal 

era capacitar os músicos-instrumentistas para as técnicas da Mecânica 

Industrial para recuperação de Instrumentos de Sopros. Foi quando orientado 

por mestre Olivieri e mestre Juarez, nas suas inesquecíveis aulas de 

processos-criativos, percebi o momento luminoso entre a relação da pesquisa 

que gostaria de fazer na disciplina com a itinerância das filarmônicas. Somando 

com os encontros dos processos visuais, experimentais e criativos que tive 

com a artista Graça Ramos, houve o amadurecimento das investigações em 

escultura em metal , concretizando então a  pesquisa do Mestrado. 

“Corpo-Instrumento” é o resultado da pesquisa do Mestrado, escultura em 

metal e suas articulações na contemporaneidade, vinculada ao MAV- Programa 

de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia. 
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Os resultados obtidos com esta pesquisa é a somatória de uma série de 

situações de trocas de experimentações artísticas com as esculturas metal 

destinadas a ocupação dos espaços urbanos e com a contemporaneidade. 

Nesta dissertação apresentamos algumas possibilidades de contextualização, 

reflexões e referenciais teóricos sobre a escultura contemporânea e as 

relações com os espaços públicos. Onde fora percebido a obra escultórica em 

metal com suas características estéticas tridimensionais, suas possíveis 

articulações e linguagens artísticas. 

O presente trabalho processual teve como objetivo principal, a criação de uma 

série de esculturas em metal, cuja linha de pesquisa dialogasse com os 

parâmetros contemporâneos, o objeto, a arte e espaço público. 

Os processos-criativos metodológicos em atelier tiveram como fulcro, os 

estudos e análises, uma breve abordagem sobre a história dos metais 

encontrados na natureza (ambiente) e a sua valoração através dos tempos na 

história da humanidade. A metalurgia disseminada com os seus primeiros 

processos de fundição dos metais, caracterizada pela expansão com a 

Revolução Industrial com o desenvolvimento das técnicas de extração dos 

metais e seus avanços tecnológicos. 

Analisar estes processos criativos nas artes visuais e poder relacionar esta 

pesquisa em escultura em metal que dialoga na manifestação híbrida com 

outras linguagens artísticas, considerando as possibilidades técnicas dos 

materiais e das criações das esculturas. As aproximações com outras 

linguagens, a começar com os estudos sonoros e acústicos, percebido pela 

Mecânica através da metalurgia com o uso das máquinas e suas ferramentas 

de ligas-metálicas e seus processos industriais. 

Quantas situações e por que não dizer “Ações”, experimentações que ligam, 

funde, imanta a arte e a ciência em um mesmo campo de direções espaciais e 

tridimensionais que ainda estão porvir. 

 Este trabalho, tenta abrir espaços com possibilidades expressivas de conectar 

a capacidade de estímulo na sua constante inquietação do artista processual 
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com o momento sublime da sua criação. Corpo-Instrumento, esculturas em 

metal, que nas primeiras investigações artísticas sugeriu um corpo-máquina, de 

objetos, de acontecimentos históricos, mecanicisado, manipulável, 

instrumentalizado, que nascera sobre a influência da metalurgia artística, 

perpassando pela contextualização poética sonora da obra fabulosa do músico, 

maestro e escultor Walter Smetak, tak, tak (1913/1984), e suas plásticas 

sonoras em esculturas. Esta fonte de pesquisa também sofreu a influência 

artística da obra cuja sinuosidade das formas orgânicas e curvilíneas do 

desenho harmônico do mestre Juarez Paraíso (1934). Corpo-Instrumento 

dialoga e também identifica-se na construção e na geometria espacial da obra 

cinética do artista húngaro László Moholy Nagy (1898/1946), com as suas 

linhas curvas e retas tridimensionais. Além de se encontrar com a 

engenhosidade artística e mecânica das esculturas suspensas do artista 

americano Alexander Calder (1898/1976). 

Portanto parto do princípio, cujas investigações artísticas em processos 

criativos em que propus nesta pesquisa de Mestrado em escultura, sintetiza o 

encontro plástico do artista experimental, no qual buscou a todo momento 

conectar-se com as metodologias da Pesquisa, que a Arte nos move a 

encontros questionadores e conceituais. Todavia nada disso seria possível se 

não houvesse o embasamento das leituras visuais e artísticas, suas 

contextualizações cientificas de pesquisadores como: Os referenciais de 

estudos da obra da crítica e historiadora da arte, a americana Rosalind Krauss 

(1941), na suas obras “Caminhos da escultura moderna” e a “Escultura no 

Campo Ampliado”. O estudo sobre a obra de Gilles Deleuze (1925/1995) no 

livro “A Dobra de Leibniz e o Barroco”. Como também em a “Arte no Século 

XX”- A Humanização das Tecnologias e a “Arte no Século XXI”- Tecnologia, 

Ciência e Criatividade da pesquisadora em Artes Diana Domingues (1947). 

Acredito que o percurso desta trajetória transdisciplinar estudada nesta 

dissertação, principalmente no capítulo Arte e Ciência da Escultura 

Contemporânea em Metal, que aborda os processos-criativos as possibilidades 

de articular linguagens, sabendo que a metalurgia  artística e o encontro  com o  
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espaço tridimensional, a escultura em metal foram fatores de criação e 

estímulos imprescindíveis na concepção desta pesquisa de Mestrado 

Entretanto no capítulo denominado Processos Metodológicos em Atelier, 

sintetiza as investigações, pois abre espaços para outras experimentações, a 

obra escultórica em metal se encontra com outros processos criação, a 

começar pelo planejamento metalúrgico. A obra é tocada, manuseada, 

soldada, fundida, laminada, esculpida na sua essência sublime que é o campo 

ampliado das experimentações, sem contar os processos de galvanoplastia, Bi 

cromatização e tratamentos térmicos. Então o artista, ou melhor, o escultor na 

sua capacidade de reinvenção, remete-se a um encontro solitário com a sua 

arte e a matéria processual, só estando satisfeito quando a sua criação 

escultórica alcança a dimensão do espaço tridimensional. 

Enfim, este último capitulo da Dissertação encontra-se com a pesquisa “Corpo-

Instrumento‟ por se tratar do artista, ou melhor, do escultor e suas relações de 

aproximações com o espaço urbano. 

Cabe ao artista contemporâneo a incumbência artística de captar os códigos 

visuais destes espaços urbanos, livres de fetiches e conchavos maquiados de 

formas oportunistas que não cabem no universo criativo da Arte. Faz-se 

necessário um melhor entendimento na sua essência criadora, compreender os 

espaços territoriais e geográficos, conjuntamente com as suas realidades, e 

manifestações culturais e locais que são desenhadas e por que não dizer 

esculpidas nos seus entornos urbanos, a partir dos olhares das suas tribos. 

Então a proposta descrita nesta pesquisa em escultura contemporânea em 

metal, busca uma interpretação visual, cuja identidade e segmento ideológico 

preconiza a importância da obra-escultórica nos espaços urbanos e 

particularmente a escultura em metal, fonte investigadora artística dos meus 

processos escultóricos. 

Portanto, entender a Urbis ou quem sabe a Metrópoles espaço, tridimensional 

expandido, capitando novos sinais e signos visuais contemporâneos. Então por 

que não manifestar um pensamento de poder repensar as obras escultóricas 
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nas cidades. “Gostaria quando as cidades nascessem elas adotassem a 

criatividade da Arte como parâmetro de vida” (Lico Santana, janeiro de 2012). 

 E que o seu corpo-instrumento de inspiração abarcassem uma caravana de 

linguagens criativas como à escultura, no nascer de cada processo criativo da 

obra contemporânea encontrando-se com a sua Genesis criadora dialogando 

com o entorno que ela irá interagir. 
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Imagem do meu avô e mestre Pedro Celestino Moreira (1910/1986) em seus 

processos na Plaina retificadora na Metalúrgica (década de 70). 

 

Tornearia São Pedro, Rua Agrário de Menezes, S/N, Mares/Barão de Cotegipe. 
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Imagens dos processos criativos na Metalúrgica São Pedro (ateliê industrial 

Lico Santana- Mares, 2012) 

  

 

  

 

Adalto do Nascimento e Erivaldo 
Santana. Metalúrgica São Pedro, 
2011. 

 

Super Tom e Erivaldo Santana, 
Metalúrgica São Pedro, 2011. 

 

Sr. Rinaldo Monteiro e os processos 
da escultura em metal Ser Acústico, 

2011. 

 

Lico Santana no ateliê industrial e seus 

processos artísticos da obra Assim 

Seja 2011. 

a 
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Imagens dos processos artísticos no Ateliê Industrial Lico Santana. 

  

 

   

 

 

O amigo José Raimundo parafusando a 
cabeça da obra Experimento, 2012. 

Lico Santana e Sr. Rinaldo 
Monteiro modelando o aço, 2012. 
 

Lico Santana concluindo a escultura 
em metal Experimento, 2012 

Lico Santana soldando a escultura A 
Outra Face, 2011. 
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Imagens dos processos da disciplina Expressão Tridimensional V ministrada 

pela Profª Drª Nanci Novais - 2011.1 

   

 

 

    

 

Aluna Ena Caren, Profª 
Nanci Novais- sala de 
escultura da EBA, 
UFBA. 

Prof. Estagiário Lico 
Santana preparando a 
estrutura-escultura da aluna 
Ena Caren (Sala 18). 

O aluno Fabio iniciando a 
sua modelagem.  

Tamir, o amigo e o Prof. Lico 
Santana construindo o seu 
módulo tridimensional em 
vergalhão de alumínio- sala 
18. EBA-2011.1 

A aluna Bianca com 
o seu machado 
estilizado, projeto 
executado na oficina 
do Prof. Lico 
Santana para a 
Disciplina de Trid V. 
2011.1. 

Lico Santana preparando 
a escultura da aluna Ena 
Caren para tirar o molde 
em gesso. 2011.1 
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Aplicação de resina na escultura 
modelo – ferro e argila da aluna 
Hamona, ao lado Lico Santana. 
2011.1 

Imagem 1- Lico Santana 
e Sara Ribeiro com a sua 
escultura em metal em 
ateliê oficina. 2011.1 

Imagem 2- Lico Santana e Sara Ribeiro 
com a sua escultura em metal em ateliê 
oficina. 2011.1 
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O convite da Exposição “Corpo-Instrumento” 
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A montagem da Exposição na Escola de Belas Artes, UFBA 

  

 

 

     

 

  

 

 

Lico Santana, Adalto do Nascimento 
na montagem da obra Assim Seja, 

na EBA, 2012. 

Robério, Adalto e o artista Goc na 
montagem da obra Ser Acústico, 

EBA, 2012. 

Adalto, Lico, Goc e Robério na montagem 
da exposição do artista Lico Santana. 
Escultura em metal Dançando com 
Escher, EBA, 2012. 

Escultura Vibra-sons, EBA, 2012. 
Exposição do Mestrando Lico 

Santana. 
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Montagem da exposição “Corpo-
Instrumento” – Sala Juarez Paraíso. Lico, 
Adalto e a Curadora Nanci Novais, EBA, 
2012. 

Imagem ao fundo- Nique Costa, Goc, 
Adalto e a Profª Nanci na montagem da 
exposição. 

A artista Nanci Novais e Nique Costa 

na montagem da obra Luz e Fé.  

Adalto do Nascimento segurando 
a escultura A Outra Face com a 

Profª Nanci, Sala Juarez Paraíso. 
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A Exposição “Corpo-Instrumento” 

  

 

  

 

   

Adriano Castro, Prof. Roaleno, Lico Santana, 
Nanci Novais, Elizabete Actis e ao fundo Mestre 
Juarez Paraíso, 2012. 

O artista Lico Santana com o Prof. e 
mestre Juarez Paraíso na exposição 
“Corpo-Instrumento”, 2012. 

Adriano, Juarez, Bete Actis, Amanda, 
Nanci Novais, Roaleno observando a 
obra Ode a Smetak,  

Adriano, Roaleno, Nanci, Lico, Juarez 
Paraíso e Sara Ribeiro. A frente, a obra 
O Guardião 2012. 

Lico Santana e o artista Mike 
Chagas. Obra Luz e Fé, 
2012. 

A artista Sara Ribeiro e 
Lico Santana. Obra 
Mabaços, 2012.  
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Imagem do Banner da Exposição e da 
escultura “Corpo-Instrumento”, sala 
Juarez Paraíso, 2012. 

Adriano Castro, meu sobrinho 
Pedro Henrique e Lico Santana na 
exposição, 2012. 

A artista e orientadora Graça Ramos e 
Lico Santana na abertura da exposição 

“Corpo-Instrumento”, EBA- UFBA, 2012. 

Nanci Novais, Graça Ramos, Illa 
Benício e o Prof. Onias na 

abertura da exposição. 
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Ed Carlos Alves, Lico Santana, a frente 
o amigo Aníbal Caldas, sala Juarez 
Paraíso, 2012. 

Os amigos músicos Arilson Góes, Super 
Tom, a obra Assim Seja e os 
percursionistas. 

O músico Erivaldo Santana, a obra 
Assim Seja e os percursionistas.  

Jorge Gil tocando ao lado a escultura em 
metal, com músicos tocando percussão 

na abertura da Exposição. 

O Prof. e amigo Pedro Torres 
conversando com o também amigo 
Jones Alberto e a sua esposa Iran 
na abertura da Exposição “Corpo-
Instrumento” na EBA. 

Minha mãe Dalva. À esquerda Adalto, Heli e Dias. 
A direita Lene, Pelé e Thiago Santana - ouvindo 
música na exposição. EBA-UFBA, 2012. 
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Ed Carlos tocando na escultura 

Mabaços. Sala Juarez Paraíso. 
O mestrando Lico Santana 
tocando na escultura sonora Ode 

a Smetak, 2012.  

Escultura em metal Outras 

Naves, 2012. 

Ed Carlos Alves analisando a 
escultura em metal O Corpo em 

Movimento, 2012. 
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Escultura em metal Dançando 
com Escher. Exposição “Corpo-

Instrumento”, 2012 

Escultura sonora Vibra-sons, faz 
parte da exposição “Corpo-
Instrumento”, EBA, 2012. 

Escultura em metal e sonora 

Assim Seja, EBA-UFBA, 2012. 

Ser Acústico, escultura em metal 
e sonora, faz parte da exposição 
“Corpo-instrumento”, EBA-UFBA, 

2012. 


