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A POESIA NO COTIDIANO – LEITURA DO UTENSÍLIO COMO OBRA DE ARTE::
QUOTIDIAN POETRY - READING AN UTILITARIAN OBJECT AS A WORK OF ART::
MARISA MAASS

Resumo

O estudo a seguir ilustra a possibilidade de leitura do objeto utilitário como obra de arte. Pretende-se 
com esse tipo de análise, possibilitar a comparação objetos utilitários de origens diversas, como os 
que são provenientes de um modo de produção industrial – objeto de trabalho de um designer - e os 
que são fruto de um modo de produção artesanal – objeto do trabalho de um artesão. O objeto de 
nossa leitura é uma lamparina do nordeste brasileiro, a partir da análise dos atributos plásticos 
presentes no próprio objeto ou seja, a sua dimensão artística – livre.

Palavras Chave: estética, design, artesanato

Abstract
The present study illustrates the possibility to read an utilitarian object as a work of art. This kind of 
analysis is intended to allow the comparison of utilitarian objects of different origins, such as those 
originated from industrial production – object of an industrial designer`s work- with those resulting from 
artisanship. The object of our observation is an oil lamp crafted in the Brazilian northeast, focusing on 
the analysis of the plastic attributes of the object, that is, its free artistic dimension.  
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Introdução:

“No juízo estético,
a razão empresta sua autonomia
ao mundo sensível e é por isso

que se pode afirmar que o belo
é a liberdade no fenômeno”.
(SCHILLER, 1995, p. 17)

O trabalho apresentado a seguir ilustra a possibilidade de leitura do objeto utilitário enquanto obra de 
arte.

Pretende-se com esse tipo de análise, criar uma possibilidade de comparar objetos utilitários de 
origens diversas, como os que são provenientes de uma ação projetual e de um modo de produção 
industrial – objeto de trabalho de um designer - e os que são fruto de uma ação mais intuitiva, de um 
modo de produção artesanal – objeto do trabalho de um artesão.

A questão que norteia toda a pesquisa, é a da possibilidade de se ajuizar o belo, em se tratando de 
um utensílio. O ato de ajuizar o belo em um objeto utilitário está diretamente ligado à capacidade de 
se reconhecer a parcela de poesia que este objeto carrega em si, ou seja, a sua dimensão artística –
livre.

Os debates acerca do valor estético do design, têm se dado segundo duas correntes: uma que 
considera o belo como valor inerente ao objeto, e outra, que considera como valor agregado. Na 
primeira, os elementos que determinam o valor estético da obra estão presentes na própria obra e não 
em elementos extrínsecos a ela. Na segunda, os fatores circunstanciais e contingentes determinam 
este valor. 

Partimos do pressuposto de que a forma (plástica) é significativa ou seja, uma forma (objeto) que 
subsume um sujeito (consciência). Acreditamos que o valor estético da obra se encontra na própria 
obra, e este trabalho é uma tentativa ou exercício de aplicação desta teoria.

Esta relação sujeito-objeto se exterioriza ou se materializa  pela linguagem que será de natureza 
empírica ou pré -reflexiva, prática, lógica ou poética. A linguagem é o modo pelo qual se materializa o 
conhecimento1.

Os objetos têm várias dimensões. Suas dimensões prática (técnica e funcional) e histórica não são 
desprendidas, são coagidas por fatores contingentes e necessários, enquanto que a dimensão 
estética é livre, fator de escolha. 

A relação estética acontece entre sujeito e objeto, e o objeto é passível de qualificação estética, (é 
belo) na medida em que estabelece um sistema plástico coerente e inteligível, decodificável – uma 
linguagem, tornando-se assim um objeto de conhecimento sensitivo. 

Como o objeto na sua dimensão prática também é coerente e inteligível, há que se distinguir a forma 
significativa bela, da forma verdadeira ou da boa forma. Onde reside a diferença?

A decodificação do objeto pode se dar de várias maneiras, (em geral simultaneamente) com o 
indivíduo utilizando-se de filtros diferentes, por exemplo:

                                                
1 “a linguagem é tão velha quanto a consciência: a linguagem é a consciência prática, a consciência real, que existe também para os outros 
homens e que, portanto, começa a existir também para mim mesmo [...]” (MARX, 2007, p.53)
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I) um objeto de conhecimento prático é apreendido como detentor de valor utilitário (é bom), ou seja, 
pelo seu desempenho frente às contingências e necessidades com as quais se relaciona e para as 
quais foi concebido (fatores externos ao objeto - juízo heterônomo).

II) um objeto de conhecimento lógico ou teórico, (é verdadeiro), vai ser apreendido como detentor de 
valor científico, ou seja, pela sua validação empírica  constatável universalmente pelas relações de 
causa e efeito - ou seja, necessárias (fatores externos ao objeto - juízo heterônomo).

III) um objeto de conhecimento sensitivo (é belo) vai ser apreendido através do que é próprio do objeto 
em si (imanente) – relacionado com sua lógica formal, interna ao objeto e não associada a nenhum 
fator externo a ele (juízo autônomo).

O objeto – lamparina:

Também chamado de bibiana, o fifó clássico, ou seja, o fifo tipo - (figura 2) é um pequeno candeeiro 
confeccionado em folha de flandres, composto de um reservatório de combustível – em geral o 
querosene, e um pavio que é aceso para fins de iluminação. Está presente na cena doméstica desde a 
antiguidade (fig.3 e 4), utilizado para iluminar e nos ritos religiosos.

Na segunda acepção - lâmpada votiva – está permanentemente acesa, símbolo da presença divina 
também permanente, nos altares das igrejas, nos cemitérios e nos oratórios das residências. Associa-
se também aos parentes mortos, aos santos de devoção e às graças pedidas e votos (promessas) 
feitos, esperança, fé, devoção, saudade, segurança.

O utilitário como obra de arte:

O objeto de nossa leitura é uma lamparina2 ou fifó do nordeste brasileiro, considerada como obra de 
arte (fig.1) isto é, a partir da análise dos atributos plásticos presentes no próprio objeto.

                                                

2 objeto integrante da coleção recolhida por Lina Bo Bardi no nordeste brasileiro, e exposto na década de sessenta, 
inaugurando o Museu de Artes e Artesanato Populares da Bahia – Museu do Unhão, em Salvador.

Fig. 3 - Lamparina da época 
greco-romana, período bizantino,
em cerâmica moldada, com bico 
para o pavio, corpo circular para o 
óleo, decorada com motivo 
estilizado. 1904, National 
Museum of Ireland

Fig. 1 – Fifó, coleção de 
Lina Bo Bardi Fig. 2 – fifó, coleção particular 

da autora
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A lamparina da figura 2 tem um caráter eminentemente utilitário – e é configurada por fatores de 
adequação, e não por uma intenção. O que reina na sua configuração formal são os aspectos 

vinculados ao seu bom funcionamento.

Isto se dá diferentemente no candeeiro da figura 1, um utilitário que demonstra clara intenção plástica 
na sua construção, intenção esta que empresta autonomia ao artefato. O sentido da forma – intrínseco 
- encontra-se na própria forma, e não fora dela, o que faz com que deixe de ser um mero utensílio, 
transcendendo seu significado prático/ necessário.
Metodologia de análise

A leitura consistirá da análise do partido plástico, que no dizer de Lucio Costa consiste na “escolha e 
fixação do sentido geral a prevalecer na disposição dos pontos, das linhas, dos planos, dos volumes 
ou das cores” (COSTA, 1995). Escolha que, depois de considerados os condicionantes práticos e 
históricos, define o momento onde o artista exerce sua prerrogativa de escolha livre. Escolha livre, 
mas não arbitrária, pois o conjunto assim constituído se qualifica como sistema; as partes interagem 
entre si e todas elas com o todo, nada sendo supérfluo ou dispensável.

É deste modo que o objeto se qualifica como forma significativa: os significados podem ser 
decodificados pela leitura sensível da forma.

Os fatores que permitem reunir as partes do sistema são os artifícios artísticos da composição, 

definida por Lucio Costa como: “Conjunto de pontos, linhas, planos, volumes ou cores dispostos de 
acordo com certas normas e visando a um determinado objetivo plástico”. 

Leitura do Sistema Plástico:

Na estruturação plástica adotada (partido), identificamos rigor no arranjo das partes. Este rigor traz

para o objeto um sentido solene, de decoro, “esprit de geométrie”3. Como exemplo de outro tipo de 

                                                
3 Esprit de geométrie e esprit de finesse – “Num os princípios são palpáveis mas afastados do uso corrente” no outro 
“os princípios estão no uso comum, e ante os olhos de toda gente [...] por que é ao gosto que pertence o sentimento, 
como as ciências pertencem ao intelecto. São dois tipos de inteligência, duas formas de penetração na realidade, a 
primeira, predominantemente lógica, a segunda caracterizada pela intuição. “por que é ao gosto que pertence o 

Fig. 4 - Exemplo de lamparina a 
óleo acesa

Fig. 5 – comodulação e simetria Fig. 6 - Fifó nordestino – coleção 
particular Flávio Motta 1976
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partido, que toma a direção oposta, tem a lamparina da figura 6, que dispõe os elementos de modo 
mais gracioso, suave, utiliza curvas e transparências, é o “esprit de finesse” ou “espírito de sutileza”, 
na tradução de Ernesto Walter.

Na composição, (figura 5) todos os elementos estão organizados a partir de um eixo4 de simetria 
vertical. Esta organização axial é reafirmada pelas alças, que estão posicionadas simetricamente e no 
centro da composição, e assim dispostas, destacam esta intenção. A subordinação de todas as partes 
a uma mesma lei, define a harmonia, e podemos identificar este conceito na composição.

A comodulação estabelece a relação entre as partes, relação esta que se dá de modo regular, ou seja, 
a posição das partes em relação ao todo obedece a uma cadência (espaçamentos iguais repetidos 
uniformemente na composição). E esta cadência denota um caráter estático, diferente do ritmo que
gera um estimulo de ordem sensorial. “A simetria refere-se à beleza absoluta e a eurritmia à beleza 
sensual, visual ou acústica”. Delas trata Tatarkiewicz:

“Ambos os conceitos significavam ordem, mas a simetria denotava a ordem 
cósmica, a ordem eterna e divina da natureza, enquanto que eurritmia 
significava a ordem sensual, visual ou acústica [...] No caso da simetria, era 
realmente indiferente se era ou não percebida, já que a consciência pode 
também compreendê-la por um processo de raciocínio. A eurritmia, sem dúvida, 
foi especialmente calculada para atuar sobre os dados perceptivos 
(TATARKIEWICZ, História de seis idéias 1995: 121).

A composição da lamparina (fig. 1) é uma composição clássica. A beleza está presente na própria 
estrutura; Argan define a beleza clássica como a beleza onde a estrutura como sistema tectônico 
coincide com a formulação plástica.

Também para Gian Trissino (1478-1550), poeta renascentista italiano, a beleza está relacionada com 
a estrutura, mas a esta acrescenta um segundo tipo de beleza: ele afirma que a beleza de qualquer 
objeto reside ou na sua estrutura, ou no ornamento5.

A estrutura comparece de forma privilegiada na composição da lamparina Quanto ao ornamento, ele 
está presente no reservatório – que recicla uma lata de manteiga cujo rótulo (texto e ilustração) é 
emprestado como ornamento e incluído na composição (Fig. 7).

As duas alças incidem de modo peculiar na estruturação da lamparina. A presença delas, pela 
simetria, é reforçada e sublinhada pelo ornamento desenhado (rótulo da lata de manteiga) criando 
uma hierarquia na leitura, e também em si constituem ornamento, pelo espelhamento e posição 
destacada no conjunto.

                                                                                                                                                                
sentimento, como as ciências pertencem ao intelecto. A finura é própria do gosto, a geometria, do intelecto”. (PASCAL, 
B.)

4 Le Corbusier, no livro Por uma arquitetura, nos ensina que à dimensão volitiva do ser humano corresponde o eixo. 
Esta dimensão tem como objeto o ato da vontade.

5
O ornamento não é uma disposição intrínseca ao objeto:  o ornamento é portador de dois caráteres: “sua finalidade, que é a promoção 

estética de uma obra já constituída e seu caráter não funcional na estrutura mesmo da obra”. (SOURIAU, E. Vocabulário de estética, 1999) 
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Então vemos aqui conjugadas as duas instâncias, a instância do espiritual, representada pela 
presença livre do ornamento, e a instância do natural / corporal, representada pela estrutura 
fortemente marcada na estruturação plástica (fig.1). A segunda com a presença mais acentuada em 
relação à primeira.

Na lamparina, encontramos uma composição que concorda com o modo linear – sólido, estável, 
comensurável, categoria proposta por Wölfflin6, obedecendo a critérios claros de ordenação. A dúvida 
ou o conflito não se fazem presentes. Ao contrário, existe uma certeza que é própria da ordem 
estabelecida – de absoluto, de verdade natural – ou dada.

Cada parte dela, pedestal, reservatório e alças é tratada de modo a manter sua autonomia, ao mesmo 
tempo em que está integrada no conjunto. 

A simetria promove a percepção intelectiva do objeto. Esta percepção contrasta com a apreensão do 
desenho em cores que vem para amaciar essa formalidade e introduz uma dose de graça ao conjunto.
Este elemento, que comparece livre e espiritual– ornamento – em meio a todo o rigor e formalidade, 
no todo comparece para reforçar a estrutura do conjunto.

Sagrado e Profano:

O objeto apresenta um caráter solene e detém uma aura tributária da distância instaurada pela composição 
rigorosa.

Identificamos este mesmo caráter, dado pela presença do pedestal, pela composição rigorosa e pelos 
ornamentos, nos castiçais das figuras 10 e 11. 

                                                
6

O autor define a visão linear como uma visão que “distingue nitidamente uma forma da outra, enquanto a visão pictórica ao contrário, 
busca aquele movimento que ultrapassa o conjunto dos objetos. No primeiro caso, linhas regulares, claras delimitadoras, no segundo 
contornos não acentuados que favorecem a ligação”... o primeiro traz a figura sólida, o segundo, a aparência alternante; lá a forma 
permanente,mensurável, finita, aqui o movimento, a forma desempenhando uma função; no primeiro o objeto por si mesmo, no último, o
objeto em seu contexto.” (Wöllflin, H. 2000)

Fig. 7 – Detalhe do rótulo 
da lata de manteiga
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Comparando com os castiçais da figura 12, neste temos um caráter mais coloquial, doméstico, 
consubstanciado pela forma referenciada na palma da mão (base circular e pequena alça), também os 
ornamentos singelos recortados no próprio material. Estes aspectos estão em comunhão com o 
caráter também prosaico do fifó da figura 2, e diametralmente oposto ao fifó analisado (figura 1)

Na vida cotidiana, o nascimento, casamento, morte, são partes do ciclo de vida assinaladas por rituais que 
ampliam sua importância e asseguram a sua memória e permanência.

Através dos rituais, ocorre a materialização do ciclo da vida que deste modo,  transcende a sua importância 
particular, ganhando universalidade e a distância necessária para desse modo, socializar o que é de foro 
íntimo.

A dimensão do sagrado, ao instaurar uma comunhão entre os membros de um grupo, é deste modo trazida 
para o cotidiano. Os objetos fazem parte dessa ritualização da vida cotidiana. Estão presentes como 
elementos visuais nos rituais e na sua forma carregam estes significados.

O sagrado e o profano existem para se consubstanciarem mutuamente – o subjetivo e o objetivo são 
dimensões inter-reagentes – um não existe sem o outro. Assim, o sagrado referencia o profano e vice-
versa.

Na relação do sujeito com a obra de arte, o sujeito, não é determinado, ele interfere, pois a recepção é 
subjetiva – divergente. 

A luz que nos chega pela lamparina, cria uma atmosfera de acolhimento, aconchego e intimidade, ou seja, 
de afetividade – profano - mas ao mesmo tempo, a sua forma afirma uma outra atmosfera: a da autoridade 
e hierarquia, distanciamento – sagrado. O aconchego criado pela luz está contraposto a uma atmosfera de 
distanciamento que o desenho da lamparina (fig. 1) traz. Assim, o objeto lamparina comparece mediando e 
materializando estas duas dimensões. 

Fig. 10 – tocheiros em prata –
objetos sacros - coleção do Museu 
Costa Pinto

Fig. 11 – castiçais em prata –
coleção do Museu Costa Pinto

Fig. 12 – castiçais em prata, coleção 
do Museu Costa Pinto
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Introdução:

“No juízo estético,

a razão empresta sua autonomia

 ao mundo sensível e é por isso

que se pode afirmar que o belo

é a liberdade no fenômeno”.

(SCHILLER, 1995, p. 17)


O trabalho apresentado a seguir ilustra a possibilidade de leitura do objeto utilitário enquanto obra de arte.

Pretende-se com esse tipo de análise, criar uma possibilidade de comparar objetos utilitários de origens diversas, como os que são provenientes de uma ação projetual e de um modo de produção industrial – objeto de trabalho de um designer - e os que são fruto de uma ação mais intuitiva, de um modo de produção artesanal – objeto do trabalho de um artesão.

A questão que norteia toda a pesquisa, é a da possibilidade de se ajuizar o belo, em se tratando de um utensílio. O ato de ajuizar o belo em um objeto utilitário está diretamente ligado à capacidade de se reconhecer a parcela de poesia que este objeto carrega em si, ou seja, a sua dimensão artística – livre.

Os debates acerca do valor estético do design, têm se dado segundo duas correntes: uma que considera o belo como valor inerente ao objeto, e outra, que considera como valor agregado. Na primeira, os elementos que determinam o valor estético da obra estão presentes na própria obra e não em elementos extrínsecos a ela. Na segunda, os fatores circunstanciais e contingentes determinam este valor. 


Partimos do pressuposto de que a forma (plástica) é significativa ou seja, uma forma (objeto) que subsume um sujeito (consciência). Acreditamos que o valor estético da obra se encontra na própria obra, e este trabalho é uma tentativa ou exercício de aplicação desta teoria.


Esta relação sujeito-objeto se exterioriza ou se materializa  pela linguagem que será de natureza empírica ou pré -reflexiva, prática, lógica ou poética. A linguagem é o modo pelo qual se materializa o conhecimento
. 

Os objetos têm várias dimensões. Suas dimensões prática (técnica e funcional) e histórica não são desprendidas, são coagidas por fatores contingentes e necessários, enquanto que a dimensão estética é livre, fator de escolha. 


A relação estética acontece entre sujeito e objeto, e o objeto é passível de qualificação estética, (é belo) na medida em que estabelece um sistema plástico coerente e inteligível, decodificável – uma linguagem, tornando-se assim um objeto de conhecimento sensitivo. 


Como o objeto na sua dimensão prática também é coerente e inteligível, há que se distinguir a forma significativa bela, da forma verdadeira ou da boa forma. Onde reside a diferença?


A decodificação do objeto pode se dar de várias maneiras, (em geral simultaneamente) com o indivíduo utilizando-se de filtros diferentes, por exemplo:


I) um objeto de conhecimento prático é apreendido como detentor de valor utilitário (é bom), ou seja, pelo seu desempenho frente às contingências e necessidades com as quais se relaciona e para as quais foi concebido (fatores externos ao objeto - juízo heterônomo).


II) um objeto de conhecimento lógico ou teórico, (é verdadeiro), vai ser apreendido como detentor de valor científico, ou seja, pela sua validação empírica  constatável universalmente pelas relações de causa e efeito - ou seja, necessárias (fatores externos ao objeto - juízo heterônomo).


III) um objeto de conhecimento sensitivo (é belo) vai ser apreendido através do que é próprio do objeto em si (imanente) – relacionado com sua lógica formal, interna ao objeto e não associada a nenhum fator externo a ele (juízo autônomo).







O objeto – lamparina:


Também chamado de bibiana, o fifó clássico, ou seja, o fifo tipo - (figura 2) é um pequeno candeeiro confeccionado em folha de flandres, composto de um reservatório de combustível – em geral o querosene, e um pavio que é aceso para fins de iluminação. Está presente na cena doméstica desde a antiguidade (fig.3 e 4), utilizado para iluminar e nos ritos religiosos.


Na segunda acepção - lâmpada votiva – está permanentemente acesa, símbolo da presença divina também permanente, nos altares das igrejas, nos cemitérios e nos oratórios das residências. Associa-se também aos parentes mortos, aos santos de devoção e às graças pedidas e votos (promessas) feitos, esperança, fé, devoção, saudade, segurança.

O utilitário como obra de arte:

O objeto de nossa leitura é uma lamparina
 ou fifó do nordeste brasileiro, considerada como obra de arte (fig.1) isto é, a partir da análise dos atributos plásticos presentes no próprio objeto.

A lamparina da figura 2 tem um caráter eminentemente utilitário – e é configurada por fatores de adequação, e não por uma intenção. O que reina na sua configuração formal são os aspectos vinculados ao seu bom funcionamento.


Isto se dá diferentemente no candeeiro da figura 1, um utilitário que demonstra clara intenção plástica na sua construção, intenção esta que empresta autonomia ao artefato. O sentido da forma – intrínseco -  encontra-se na própria forma, e não fora dela, o que faz com que deixe de ser um mero utensílio, transcendendo seu significado prático/ necessário.

Metodologia de análise

A leitura consistirá da análise do partido plástico, que no dizer de Lucio Costa consiste na “escolha e fixação do sentido geral a prevalecer na disposição dos pontos, das linhas, dos planos, dos volumes ou das cores” (COSTA, 1995). Escolha que, depois de considerados os condicionantes práticos e históricos, define o momento onde o artista exerce sua prerrogativa de escolha livre. Escolha livre, mas não arbitrária, pois o conjunto assim constituído se qualifica como sistema; as partes interagem entre si e todas elas com o todo, nada sendo supérfluo ou dispensável.


É deste modo que o objeto se qualifica como forma significativa: os significados podem ser decodificados pela leitura sensível da forma.


Os fatores que permitem reunir as partes do sistema são os artifícios artísticos da composição, definida por Lucio Costa como: “Conjunto de pontos, linhas, planos, volumes ou cores dispostos de acordo com certas normas e visando a um determinado objetivo plástico”. 





Leitura do Sistema Plástico:



Na estruturação plástica adotada (partido), identificamos rigor no arranjo das partes. Este rigor traz para o objeto um sentido solene, de decoro, “esprit de geométrie”
. Como exemplo de outro tipo de partido, que toma a direção oposta, tem a lamparina da figura 6, que dispõe os elementos de modo mais gracioso, suave, utiliza curvas e transparências, é o “esprit de finesse” ou “espírito de sutileza”, na tradução de Ernesto Walter.

Na composição, (figura 5) todos os elementos estão organizados a partir de um eixo
 de simetria vertical. Esta organização axial é reafirmada pelas alças, que estão posicionadas simetricamente e no centro da composição, e assim dispostas, destacam esta intenção. A subordinação de todas as partes a uma mesma lei, define a harmonia, e podemos identificar este conceito na composição. 

A comodulação estabelece a relação entre as partes, relação esta que se dá de modo regular, ou seja, a posição das partes em relação ao todo obedece a uma cadência (espaçamentos iguais repetidos uniformemente na composição). E esta cadência denota um caráter estático, diferente do ritmo que gera um estimulo de ordem sensorial. “A simetria refere-se à beleza absoluta e a eurritmia à beleza sensual, visual ou acústica”. Delas trata Tatarkiewicz:


“Ambos os conceitos significavam ordem, mas a simetria denotava a ordem cósmica, a ordem eterna e divina da natureza, enquanto que eurritmia significava a ordem sensual, visual ou acústica [...] No caso da simetria, era realmente indiferente se era ou não percebida, já que a consciência pode também compreendê-la por um processo de raciocínio. A eurritmia, sem dúvida, foi especialmente calculada para atuar sobre os dados perceptivos (TATARKIEWICZ, História de seis idéias 1995: 121).


A composição da lamparina (fig. 1) é uma composição clássica. A beleza está presente na própria estrutura; Argan define a beleza clássica como a beleza onde a estrutura como sistema tectônico coincide com a formulação plástica.

Também para Gian Trissino (1478-1550), poeta renascentista italiano, a beleza está relacionada com a estrutura, mas a esta acrescenta um segundo tipo de beleza: ele afirma que a beleza de qualquer objeto reside ou na sua estrutura, ou no ornamento
.

A estrutura comparece de forma privilegiada na composição da lamparina Quanto ao ornamento, ele está presente no reservatório – que recicla uma lata de manteiga cujo rótulo (texto e ilustração) é emprestado como ornamento e incluído na composição (Fig. 7).

As duas alças incidem de modo peculiar na estruturação da lamparina. A presença delas, pela simetria, é reforçada e sublinhada pelo ornamento desenhado (rótulo da lata de manteiga) criando uma hierarquia na leitura, e também em si constituem ornamento, pelo espelhamento e posição destacada no conjunto. 

Então vemos aqui conjugadas as duas instâncias, a instância do espiritual, representada pela presença livre do ornamento, e a instância do natural / corporal, representada pela estrutura fortemente marcada na estruturação plástica (fig.1). A segunda com a presença mais acentuada em relação à primeira.





Na lamparina, encontramos uma composição que concorda com o modo linear – sólido, estável, comensurável, categoria proposta por Wölfflin
, obedecendo a critérios claros de ordenação. A dúvida ou o conflito não se fazem presentes. Ao contrário, existe uma certeza que é própria da ordem estabelecida – de absoluto, de verdade natural – ou dada. 


Cada parte dela, pedestal, reservatório e alças é tratada de modo a manter sua autonomia, ao mesmo tempo em que está integrada no conjunto. 

A simetria promove a percepção intelectiva do objeto. Esta percepção contrasta com a apreensão do desenho em cores que vem para amaciar essa formalidade e introduz uma dose de graça ao conjunto. Este elemento, que comparece livre e espiritual– ornamento – em meio a todo o rigor e formalidade, no todo comparece para reforçar a estrutura do conjunto.

Sagrado e Profano:

O objeto apresenta um caráter solene e detém uma aura tributária da distância instaurada pela composição rigorosa.


Identificamos este mesmo caráter, dado pela presença do pedestal, pela composição rigorosa e pelos ornamentos, nos castiçais das figuras 10 e 11. 

Comparando com os castiçais da figura 12, neste temos um caráter mais coloquial, doméstico, consubstanciado pela forma referenciada na palma da mão (base circular e pequena alça), também os ornamentos singelos recortados no próprio material. Estes aspectos estão em comunhão com o caráter também prosaico do fifó da figura 2, e diametralmente oposto ao fifó analisado (figura 1)









Na vida cotidiana, o nascimento, casamento, morte, são partes do ciclo de vida assinaladas por rituais que ampliam sua importância e asseguram a sua memória e permanência.

Através dos rituais, ocorre a materialização do ciclo da vida que deste modo,  transcende a sua importância particular, ganhando universalidade e a distância necessária para desse modo, socializar o que é de foro íntimo.

A dimensão do sagrado, ao instaurar uma comunhão entre os membros de um grupo, é deste modo trazida para o cotidiano. Os objetos fazem parte dessa ritualização da vida cotidiana. Estão presentes como elementos visuais nos rituais e na sua forma carregam estes significados.


O sagrado e o profano existem para se consubstanciarem mutuamente – o subjetivo e o objetivo são dimensões inter-reagentes – um não existe sem o outro. Assim, o sagrado referencia o profano e vice-versa.


Na relação do sujeito com a obra de arte, o sujeito, não é determinado, ele interfere, pois a recepção é subjetiva – divergente. 

A luz que nos chega pela lamparina, cria uma atmosfera de acolhimento, aconchego e intimidade, ou seja, de afetividade – profano - mas ao mesmo tempo, a sua forma afirma uma outra atmosfera: a da autoridade e hierarquia, distanciamento – sagrado. O aconchego criado pela luz está contraposto a uma atmosfera de distanciamento que o desenho da lamparina (fig. 1) traz. Assim, o objeto lamparina comparece mediando e materializando estas duas dimensões. 
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Fig. 6 - Fifó nordestino – coleção particular Flávio Motta 1976





Fig. 6 - Fifó nordestino – coleção particular Flávio Motta 1976
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Fig. 7 – Detalhe do rótulo da lata de manteiga
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Fig. 10 – tocheiros em prata – objetos sacros - coleção do Museu Costa Pinto





Fig. 11 – castiçais em prata – coleção do Museu Costa Pinto








Fig. 12 – castiçais em prata, coleção do Museu Costa Pinto
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Fig. 3 - Lamparina da época greco-romana, período bizantino, em cerâmica moldada, com bico para o pavio, corpo circular para o óleo, decorada com motivo estilizado. 1904, National Museum of Ireland





Fig. 4 - Exemplo de lamparina a óleo acesa
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Fig. 5 – comodulação e simetria
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Fig. 1 – Fifó, coleção de Lina Bo Bardi





Fig. 2 – fifó, coleção particular da autora

















� “a linguagem é tão velha quanto a consciência: a linguagem é a consciência prática, a consciência real, que existe também para os outros homens e que, portanto, começa a existir também para mim mesmo [...]” (MARX, 2007, p.53)


� objeto integrante da coleção recolhida por Lina Bo Bardi no nordeste brasileiro, e exposto na década de sessenta, inaugurando o Museu de Artes e Artesanato Populares da Bahia – Museu do Unhão, em Salvador.


� Esprit de geométrie e esprit de finesse – “Num os princípios são palpáveis  mas afastados do uso corrente” no outro “os princípios estão no uso comum, e ante os olhos de toda gente [...] por que é ao gosto que pertence o sentimento, como as ciências pertencem ao intelecto. São dois tipos de inteligência, duas formas de penetração na realidade, a primeira, predominantemente lógica, a segunda caracterizada pela intuição. “por que é ao gosto que pertence o sentimento, como as ciências pertencem ao intelecto. A finura é própria do gosto, a geometria, do intelecto”. (PASCAL, B.)


� Le Corbusier, no livro Por uma arquitetura, nos ensina que à dimensão volitiva do ser humano corresponde o eixo. Esta dimensão tem como objeto o ato da vontade.


� O ornamento não é uma disposição intrínseca ao objeto:  o ornamento é portador de dois caráteres: “sua finalidade, que é a promoção estética de uma obra já constituída e seu caráter não funcional na estrutura mesmo da obra”. (SOURIAU, E. Vocabulário de estética, 1999) 





� O autor define a visão linear como uma visão que “distingue nitidamente uma forma da outra, enquanto a visão pictórica ao contrário, busca aquele movimento que ultrapassa o conjunto dos objetos. No primeiro caso, linhas regulares, claras delimitadoras, no segundo contornos não acentuados que favorecem a ligação”... o primeiro traz a figura sólida, o segundo, a aparência alternante; lá a forma permanente,mensurável, finita, aqui o movimento, a forma desempenhando uma função; no primeiro o objeto por si mesmo, no último, o objeto em seu contexto.” (Wöllflin, H. 2000)
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