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INTRODUÇÃO 
A pintura Sem título, datada de 1996 do pintor João Queiroz, foi a obra escolhida e 

proposta para a realização do estudo da mesma. Esta escolha foi feita devido ao facto de 

o artista praticar um género de pintura que hoje em dia não é muito comum à pintura 

conceptual, que é a paisagem. A obra do artista sofre uma passagem importante na 

carreira deste, quando entra em contacto com os textos de Bento de Espinoza, filósofo do 

século XVII, que escreve sobre o paralelismo do mundo físico e mental, que coexistem 

na substancia, sem nunca interagirem um com o outro. 

 

ESTUDO DA PINTURA 
A obra em causa é do pintor João Queiroz, que nasceu em Lisboa em 1957, 

licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1984 e 

entre 1989 e 2002 depois de ter passado uma ano em Viena de Áustria a pintar, voltou a 

Portugal onde leccionou Desenho, Pintura e Teoria de Arte no Centro de Arte e 

Comunicação Visual em Lisboa. No mesmo instituto foi também responsável pelo Curso 

Avançado de Artes Plásticas e em 2000 é-lhe atribuído o Prémio EDP e já desde bem 

novo que começou a expor as suas pinturas. A sua primeira exposição oficial foi em 

Viena, em 1985 e desde então tem exposto a sua obra em diversas exposições, tendo 

exposto em sítios como na Porta 33 no Funchal, no Chiado 8 Arte Contemporânea em 

Lisboa e em muitas outras galerias fora e dentro de Portugal, tal como também em 

instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian, na Fundação Serralves entre outros 

como o MNAC, em Lisboa, onde está depositada no acervo a pintura do museu a pintura 
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que escolhi para estudo. A pintura não tem título estando identificada como Sem título, 

data de 1996, época em que o pintor João Queiroz estava numa fase de mudança no seu 

trabalho, em que já tinha trabalhado a encaustica e temas mais rondados na superfície da 

matéria, em que dava grande enfase à pintura como uma “pele” que mascarava um jogo 

de percepções por detrás dos traços, tinta e textura que o pintor explora, muito inspirado 

por autores que ele já tinha estudado em Filosofia, como Husserl e Merleau-Ponty, que 

lhe levantaram o interesse pela forma como a linguagem opera, tanto em termos 

filosóficos como artísticos. Mas foi por volta de 1996-1997 quando João Queiroz teve 

contacto com a filosofia de Bento de Espinoza, que a sua obra rumou para outro lado 

experimental, passando para um outro género da pintura, a paisagem, onde o pintor 

encontrou um novo mundo naturalista, em que pode colocar à prova e expandir as suas 

experimentações perceptíveis. Esta pintura, Sem título, de 1996, foi uma destas pinturas 

experimentais, ou “exercícios” como o pintor diria que fazem parte de uma das mais 

importantes mudanças da sua carreira como pintor, esta pintura deve ter uma escala de 

mais ou menos 30x30 cm, é uma ilustração em papel, com técnica mista de lápis de 

sanguínea feita a partir de dragoeiro e aguarela. Actualmente a pintura encontra-se no 

Museu Nacional de Arte Contemporânea, pertencente ao acervo do mesmo, está 

temporariamente exposto numa exposição denominada ARTE PORTUGUESA DO 

SÉCULO XX 1960 – 2010, está conservado dentro de uma moldura em madeira, simples, 

protegido por um vidro. 
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SEM TÍTULO, 1996, DE JOÃO QUEIROZ, 30X30 CM 

 

João Queiroz, é um pintor que não tem interesse em fazer representar o concreto, mas 

sim um mundo perceptível que liga a obra ao sujeito, pintor e espectador, num conjunto 

de interacções exploradas pelo pintor, sendo este uma espécie de espectador privilegiado, 

que teve mão na feitura da sua obra, que o espectador tem de procurar quando se depara 

com a pintura. A pintura, Sem título, de 1996 é uma destas paisagens de João Queiroz, em 

que o pintor procura afastar-se do que está à sua frente visualmente, procurando 

transportar os seus sentidos e recorrendo a experiencias passadas, nas suas obras e 

eventualmente nesta também, sendo que a peça final afastasse mais da realidade, não 

havendo sequer esforço de a procurar, sendo esta a intenção do pintor que tenciona 

explorar o fazer perceptivo. Sendo esta obra de João Queiroz, não podemos considerar, a 

cena pictórica verdadeira, ou seja, o que está representado está para lá do que o que foi 

visualizado, quando a obra foi concretizada, tenha estado o pintor em contacto com a 

natureza, ou feito a partir de uma representação, prática que lhe é comum, o que está 
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ilustrado é uma série de experiencias vividas pelo pintor que dão forma à pintura final, 

sejam essas experiencias vividas no momento, vividas num passado, ou exercícios de 

projecção que o artista usualmente faz, em que tenta representar, algo que está para lá do 

seu campo de visão, tentando projectar-se noutro local, como se teletransportasse os seus 

sentidos para outro local, criando uma paisagem final, que é resultado destas interacções 

do pintor com os materiais da pintura, sendo que se pode dizer que João Queiroz coloca 

a sua pintura numa espécie de limbo, que embora não se possa dizer que seja uma 

abstracção, aproxima-se algo desta, disfarçada numa paisagem de que João Queiroz se 

apropria. 

Esta paisagem resultante do trabalho de Queiroz, parece demonstrar uma cena 

pantanosa vigorando no centro da imagem um charco que desaparece no extremo direito 

do suporte de papel, dando assim uma continuidade oculta do mesmo, a imagem é vazia 

de personagens, como o resto da obra de João Queiroz, à excepção que nesta se encontra 

um pequeno insecto no canto inferior direito que parece pesar na cena, criando um sentido 

de gravidade com a ondulação que este provoca em cima do charco, pela sua posição que 

se encontra paralela ao solo que se beira no charco, o pequeno insecto parece deslizar 

como se tivesse a ser guiado por um peso que parece arrastar a cena em direcção à margem 

oculta do charco. Em todo o redor do charco, à excepção do extremo que sai para fora da 

pintura, encontra-se ladeado por vegetação, em que se pode quase dizer que é subdividido 

por três cenas, em que o observador que é na obra de Queiroz o personagem principal de 

toda a cena, pois é o observador que vivencia o momento, é a ele que lhe cabe dizer o que 

está à sua frente, quer se depare com árvores ou algo mais transcendental, é o espectador 

que vai dizer, foi o que João Queiroz quis reproduzir, a ele não lhe coube desenhar apenas 

uma paisagem, mas sim usar a paisagem para produzir uma linguagem, uma espécie de 

código do pintor, que usa o traço, a cor e a materialidade da própria pintura, para 

descrever, um acto que ele representou e que espera que o espectador recrie, embora ele 

saiba que nem todos os espectadores o consigam fazer, pois só é possível ao espectador 

sentir a experiencia e perceber e recriar os gestor vividos pelo pintor depois de alguma 

habituação com a obra e conhecimento de causa do autor. Uma das cenas que se encontra 

mais próxima do espectador mostra um pequeno morro de terra à beira charco, que 

apresenta uma pequena planta e raízes que parecem engolfar a cena numa espécie de 

simbiose com o morro de terra como se um não pudesse existir sem o outro unindo-se 

pelo traço, algo que João Queiroz dá ao espectador é um sentido de distanciamento, sendo 
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que na margem esquerda do charco encontram-se algumas árvores em que apenas são 

visíveis os troncos que emergem do solo num numa espécie de espiral, dando uma 

sensação de energia, já vista em anteriores trabalhos de Queiroz, como se representasse 

uma energia que ironicamente nos seus outros trabalhos, parece que esta energia leva o 

peso do mundo atrás caindo em direcção ao chão, aqui esta energia parece transcender ao 

céu, mais longe na outra margem mais afastada do espectador e mais ténue sendo apenas 

uma espécie de silhuetas de traço e mancha, aparece uma espécie de arbustos que 

condicionam o espaço pictórico de toda a cena, abafando assim um mundo que se 

encontra para além, o único relance que temos deste mundo externo a toda a cena é um 

espaço vazio entre dois arbustos, que não mostra mais que parte de uma mancha de cor. 

Na margem junto às árvores há um objecto à beira do charco que atribula este, dando 

parte da energia à obra, que poderá ser uma das folhas das árvores? Ou outro objecto, mas 

penso que a vontade do pintor não é fazer representar algo concreto, mas sim dar uma 

ideia, o pintor funciona aqui como compositor que compõe e que recita ao mesmo tempo, 

ao passo que ao espectador cabe-lhe tentar recitar o que lhe é proposto. As cores 

predominantes de toda a cena é o vermelho sóbrio comum à cor da sanguínea, que João 

Queiroz descobre na Madeira a receita para a feitura deste com a o dragoeiro que é tão 

comum no Arquipélago, as aguarelas predominam os tons azul, verde e vermelho, todos 

bastante sóbrios como a cor do traço, o domínio do material por parte do artista nota-se 

bastante afável, ele joga com estas três cores para dar uma percepção de distanciamento, 

materialidade e movimento a toda a cena, o próprio médio utilizado pelo artista aproxima-

o mais da obra, pois é um material que não é corrigível, depois de aplicada uma mancha 

de aguarela esta fica registada no papel, ou seja o acto de fazer do artista fica gravado na 

própria pintura, como que uma marca na “pele”, uma cicatriz ou tatuagem que grava uma 

história do fazer na superfície do papel. A aplicação de aguarela de Queiroz é muito 

fluida, sendo que esta parece nascer de dentro da pintura e parece sair para fora desta, 

estando presente novamente a ideia de uma força natural, que arrasta tudo consigo, uma 

gravidade muito presente no seu trabalho. Olhando de rompante para esta obra, parece-

nos uma paisagem serena num espaço isolado do mundo, mas fazendo uma aproximação, 

apercebemo-nos que existe uma vitalidade vibrante dentro desta paisagem, como se a 

pintura não fosse o seu próprio microcosmos, a própria paisagem apresenta a sua 

microflora que parece romper aquela primeira impressão de serenidade, numa panóplia 

de traços vibrantes e cores escorridas e ondulantes que arrastam toda a cena. 
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Todo o cenário da obra perde-se numa profundidade criada pelo pintor, que toda a 

cena vai se desvanecendo do olhar do espectador, sobre a forma de um traço cada vez 

mais incoerente e desligado de formas e manchas de cores cada vez mais frias afastando-

se dos verdes e vermelhos para um azul e vermelho que se assemelha a uma neblina, 

talvez um pouco como a técnica utilizada pelo mestre italiano Leonardo Da Vinci, visível 

na sua obra prima, Mona Lisa, em que este utiliza um esquema parecido em que gera uma 

espécie de névoa cinzenta para criar um campo de profundidade, mas seria erróneo dizer 

que Leonardo é uma influencia directa na obra de Queiroz, pois se o é, certamente 

influencia a obra do pintor no facto de este já ter influenciado tantos outros que João 

Queiroz preza, talvez a sua maior influencia seja Paul Cézanne, não só como pintor 

paisagista, mas sobretudo como pintor dos sentidos, que Merleau-Ponty já analisara num 

ensaio. 

A composição da obra insere-se num mundo irreal, criado totalmente pela imaginação 

do artista, usando o real como ferramenta no processo do fazer artístico, há uma espécie 

de devir entre artista e obra que acaba por definir o espaço da composição, João Queiroz 

procura aqui criar uma paisagem totalmente fruto da sua imaginação, em que cada ponto 

não tem um elo de ligação coordenado da mesma forma que a pintura naïf o faz, aqui ele 

procura romper toda cena com o movimento vibrante, traço nervosos que arranham a 

superfície do papel, tinta escorrida que fluí sobre este, como se tratasse de algo liquefacto 

sangra para fora da pintura. A variedade de formas e traços despertam no espectador uma 

espécie de atrofio sensorial, há uma série de pequenos gestos em vários pontos da obra 

que nos fazem despertar para eles, traço finos, circulares, orgânicos, uns mais finos, 

outros mais grossos, tudo bastante estilizado, não havendo uma procura da forma em si, 

mas apenas uma mancha, uma marca perceptiva do pintor, uma marca na história do fazer 

daquela obra, tal como o traço, a mancha de cor vibra, como se o pintor fizesse percorrer 

o pincel por um percurso, em que faz um movimento claramente controlado em que a 

pincelada numa espécie de vibrato parece simular um reflexo, uma sombra que se projecta 

na superfície da água, claramente nota-se que Queiroz apropria-se das cores quentes para 

fazer projectar sombras e zonas de escuridão, enquanto as cores frias da sua composição 

funcionam como uma projecção de luz disforme que se espalha numa neblina, não dando 

uma percepção de onde esta vem, apenas pára toda a cena num instante que parece 

contrastar com o resto da composição que parece fluir, como se esta estivesse alienada do 
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movimento em redor, mas ao mesmo tempo influencia-o desfigurando-se, em pequenos 

pontos de claridade que parecem se espalhar na pintura, como quando se deixa espalhar 

aguarela sobre um fluído, isto faz com que o espectador necessite de se aproximar da obra 

para que se aperceba da existência dos pormenores, algo que o pintor já o teria feito 

certamente durante a execução da obra e que agora é recriada pelo observador da mesma, 

havendo aqui uma espécie de repetição da história da obra, a história da interacção do 

sujeito com a pintura, um meio-termo que é colocado pelo artista, o devir entre sujeito e 

paisagem, que João Queiroz não procura aqui fazê-lo ser absorvido pela ideia de 

paisagem, mas que se aperceba que esteja sempre presente de uma pintura de uma 

paisagem, é o limbo que existe entre a interacção do mesmo com a pintura. 

A pintura de João Queiroz, esta em particular, Sem título, de 1996, que é um bom 

exemplo da fase de transição do pintor para a pintura de paisagem, utiliza uma técnica 

incorrigível, pois como supracitado, o pintor não pretende apagar a história do fazer da 

pintura da superfície do suporte, ele pretende deixar uma marca da existência do gesto 

praticado por ele, assim a escolha da utilização de aguarela como médium é a ideal, em 

que ele marca o suporte com camadas translucidas de tinta, deixando bastante visível a 

textura do papel, para além da pincelada, parecem existir manchas aplicadas com uma 

esponja, tudo muito pensado e controlado, não havendo grandes traços de espontaneidade 

na sua obra. Em contraste com as manchas de aguarela o traço a sanguínea parece rematar 

toda a cena, criando uma espécie de teia que dá forma à cena e acaba por liga-la, criando 

mais uma ferramenta perceptiva que o pintor oferece ao espectador. Assim como é 

comum ao artista, ele aproveita o tamanho ligeiramente pequeno do suporte da pintura 

para explorar os pequenos gestos que ele projecta na sua paisagem, explora a sua textura, 

as propriedades deste, a absorção da tinta, a própria cor do papel é aproveitada para 

pequenos pontos de reflexos na superfície do charco, é no suporte que João Queiroz 

pratica uma linguagem é explorada no seu trabalho, uma linguagem artística que não 

pretende ser pintura naïf, mas procura uma linguagem muito própria em que a paisagem 

não transcreve uma realidade, mas um conjunto de experiencias, um exercício que o 

próprio artista coloca sobre si, em que o resultado é uma paisagem que apenas pode existir 

no imaginário, pois é desligada do concreto. Toda a cena parece rodar em volta de um aro 

circular, seguro pelo traço de sanguínea que acaba por sair da pintura por força da 

gravidade, e que o seu único ponto de apoio é a força da natureza, as árvores que rompem 

do solo seguram a cena que vai fluindo como o material liquefacto do charco. 
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CONCLUSÃO 
 João Queiroz é um artista conceptual, que disfarça, ou talvez seja melhor dizer, 

que mascara o verdadeiro conteúdo da sua obra nas suas paisagens, embora no entanto, 

esteja a presentear na pintura como se tratasse de uma bandeja, todas as suas intenções, 

como se a sua obra fosse um nu que ao mesmo tempo está vestido, um paradoxo criado 

por exploração, uma linguagem que o pintor cria e desenvolve para comunicar com o 

espectador. Ele não tenciona saber o que o público pensa, pois para Queiroz, o público é 

afastado do espectador, para ele o espectador é aquele que entra em contacto com a sua 

obra, é aquele para quem ele comunica a obra, numa linguagem que não é escrita, mas 

sim por um conjunto de sintomas provocados pela captação de traços, manchas e cores. 

Algo particularmente curioso nesta obra de 1996, é a introdução do pequeno insecto no 

espaço da pintura, pois as paisagens de João Queiroz são desprotegidas de personagens, 

será que a intenção do pintor é introduzir um personagem? Ou será que o pequeno insecto 

é apenas mais um dispositivo sensorial para captar a atenção do espectador? Analisando 

a obra certamente essa terá sido a intenção do artista, introduzir o pequeno insecto como 

mais uma ferramenta do seu discurso pictórico. 
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