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Resumo 
 
Partindo de uma exposição do artista francês contemporâneo Hubert Duprat, “Massive 
Centrale”, que se deu no Centre international d‟art et du paysage de Vassivière, França, em 
2008, e seguiu após para o  FRAC Languedoc-Roussillon, sul da França, em 2009, 
pretende-se pensar certos aspectos de seu percurso na arte, a materialidade de suas obras, 
a importância da imagem em sua poética, a história da arte presente em suas proposições 
artísticas. 
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Abstract 
 
Looking from an exposition of the French artist Hybert Duprat, “Massive Centrale”, that 
happened in the Centre international d’art et du paysage in Vassivière, France, in 2008, and 
followed afterwards to the FRAC Languedoc-Roussillon, south of France, in 2009, it is 
intended to think some aspects of his artistic path, materiality in his oeuvre, the importance 
of the image in his poetics, the art history present in his artistic propositions. 
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Partindo de uma exposição do artista francês contemporâneo Hubert Duprat, 

“Massive Centrale”, que se deu no Centre international d‟art et du paysage de 

Vassivière, França, em 2008, e seguiu após para o  FRAC Languedoc-Roussillon, 

sul da França, em 2009, pretende-se pensar certos aspectos de seu percurso na 

arte, a materialidade de suas obras, a importância da imagem em sua poética, a 

história da arte presente em suas proposições artísticas. 

O artista tem um processo bem diverso: cria casulos de ouro partindo do 

processo de larvas tricópteras, revisita o processo fotográfico da câmera obscura, 

reatualiza a marchetaria, brinca com assemblages, cria imagens a partir do gesto e 

da linha. O que demonstra que Duprat não persegue tendências, segue seu instinto 

criador e se mantém coerente ao próprio processo e ao rigor com que conduz a 
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manufatura de seus trabalhos. Mostra o aspecto contemporâneo de sua obra 

através de seu raciocínio criador, na maneira como concebe seus trabalhos, na 

forma como os executa. Na referida exposição Duprat prossegue em uma tendência 

característica no conjunto de sua obra: o uso de materiais naturais, de fato a prática 

Duprat engloba diversas áreas, do natural ao artificial, mas pode-se perceber a 

aplicação teórica e prática de suas reflexões acerca dos elementos que pertencem 

ao mundo mineral. Em Vassivière esta prática também está presente, aliada ao 

mais banal dos elementos. A análise desta exposição mostra um conjunto de 

imagens que se apresentam através do cristal, mas também da massa de modelar, 

assim como de tubos de pvc, Duprat não se atém a um conceito, pensa uma 

imagem e a persegue incansavelmente até ver seu pensamento materializado, sem 

deixar de lado sua característica da minúcia, cada detalhe é pensado e 

acompanhado rigorosamente pelo artista. Um processo que remete a outros 

tempos, onde o objeto artístico tinha uma importância extrema, o processo como 

parte da obra e não como produto final.  

Em uma linguagem de extremo cuidado na execução da obra, uma busca 

pelo resultado perfeito, mas sem deixar de lado os questionamentos 

contemporâneos permeados de história da arte, o artista brinda o espectador com 

uma coleção de trabalhos que dialogam entre si e trilham o caminho da fatura, do 

encantamento.  

Duprat, em certa medida, segue uma linha de apego muito grande aos 

conhecimentos da história da arte. Adauto Novaes, em um texto chamado “Herança 

em testamento?” (2008, s/p), alerta para o fato de que se está cercado de invenções 

maravilhosas e destinos sombrios, pois o mundo moderno se desfaz. Diz ele: 

Hoje, nem sempre os clássicos são lidos. A glória dos espíritos vazios e 
sem obras é maior do que o esperado. Política, obras de arte e obras de 
pensamento, antes admiradas, tornam-se coisas indiferentes. Dificilmente 
podemos desfazer a imagem do caos. [...], As duas maiores invenções da 
humanidade – o passado e o futuro, como escreve o poeta- desaparecem, 
dando lugar a um presente eterno e sem memória (NOVAES, 2008, s/p). 

 

Duprat, além de não desconsiderar a história da arte, também considera a 

instrumentalização do saber e do espírito, sem abrir mão da técnica. Sobre 
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„mutações‟, o termo que dá nome a um livro, destaca Adauto Novaes, em Herança 

sem Testamento? (2008), primeiro texto do livro:  

Estas novas configurações do mundo convidam-nos, de início, a esquecer 
a noção de crise. Pensemos, pois, na idéia de mutação. Lemos em vários 
autores que toda crise é excesso, expressão da potência de transformação 
do pensamento, de idéias muitas vezes secretas, racionais, materialistas, 
algumas aparentemente absurdas, outras místicas, das quais nem sempre 
é fácil se desfazer porque, como observa o poeta Paul Valéry, só 
encontramos nelas aquilo que já trazemos em nós. As crises são, portanto, 
constituídas de múltiplas concepções que se rivalizam e que dão vigor 
dialógico às sociedades, excitam o sensível e o inteligível. 

 

O que Duprat apresenta certamente já se encontra nele e com muita 

potência. Segundo o teórico Roland Recht1, Duprat trilha uma poética da 

melancolia, uma visão melancólica de mundo, mas sua obra traz o paradoxo desta 

linguagem, seus trabalhos falam da luz, da superfície que capta e reflete a luz 

criando um jogo de diálogos, múltiplas faces em uma única obra, trabalhos que não 

são para serem captados em único ângulo de visão, ou em só conceito, mas para 

serem apreciados aos poucos, e em sua totalidade, convidando o espectador a um 

passeio, real e conceitual, que permeie a obra, e a história. Suas utopias, a relação 

visual que o artista propõe, são de natureza complexa, visto que seus trabalhos 

trazem uma grande qualidade plástica e técnica apurada, o artista pensa 

plasticamente suas obras, delega o fazer a especialistas da área, dependendo da 

técnica a ser usada, uma equipe específica é contratada.  

Alguns teóricos citam o “gabinete de curiosidades” ao observar seu conjunto 

de obra, mas não se pode deixar enganar, pois plasticamente seus trabalhos podem 

remeter a esta peculiaridade, conceitualmente suas obras são de cunho 

contemporâneo, sem deixar de evocar o lado erudito o artista, seu amor pela leitura 

e pelo conhecimento, suas áreas de interesse perpassam a história da arte, 

arqueologia, ciências naturais, entre muitos outros campos de estudo. Sua 

biblioteca é vasta e densa, assim como seu pensamento plástico. A relação com a 

especificidade da matéria é inegável. A este respeito, será discorrido tomando por 

base alguns teóricos que lidam com a matéria. 
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Gilles Deleuze, em seu texto “Francis Bacon – Lógica da Sensação” (2007), 

fala que em arte [...] não se trata de reproduzir ou inventar formas, mas de captar 

forças (p. 62). Duprat trabalha com esta noção de força em sua obra, uma obra 

háptica que apela aos sentidos de quem a olha, ou como diz Deleuze: 

Portanto, caberia ao pintor fazer ver uma espécie de unidade original 

dos sentidos e fazer aparecer visualmente uma Figura multissensível. 

Mas esta operação só é possível se a sensação desse ou daquele 

domínio (aqui, a sensação visual) for diretamente capturada por uma 

potência vital que transborda todos os domínios e os atravessa 

(2007, p. 49). 

 Frente à obra existem diversos níveis de sensação, ela age direto no 

espectador, ela é o que move o artista e o que fala àquele que a apreende. A 

sensação é o que está na obra. A sensação é o que se transmite diretamente, 

evitando o desvio ou o tédio de uma história a ser contada (2007, p. 43).  

Diante a discussão de que frente à obra existem diversos níveis de sensação, 

Gilles Deleuze ocupa uma posição singular e interessante. De um lado ele admite 

que a arte tenha estrutura e realidade própria. Assim sendo, a realidade da arte 

seria ontológica, revelando o seu próprio ser. Entretanto, Deleuze nega a existência 

do ser como universal, como essência imutável. A realidade da arte estaria do lado 

do vir-a-ser num permanente nomadismo. Numa obra de arte existe uma tensão 

interna, onde se materializam forças não sensíveis. Como consequência, essa 

tensão coloca a arte como potencialmente capaz de provocar sensação. Ter-se-ia 

então em Deleuze uma arte autônoma, com realidade própria e independente do 

espectador, mas potencialmente com a capacidade de provocar sensação neste 

fruidor, cujo resultado seriam novas conexões no cérebro num permanente devir, ou 

seja, num permanente vivenciar de outras realidades. Essa singular característica 

da reflexão de Deleuze sobre a arte permite fazer as associações aqui 

apresentadas.  

Duprat é um artista que trata da matéria com muita propriedade. Bachelard 

(1998, p. 3), sobre o tema, salienta que se trata não de impor à matéria conceitos já 

estabelecidos, pois ela possui seu próprio ser. Ela será sempre poética para a 

intencionalidade do “olhar” do artista que busca suas imagens. O autor fala da 

ressonância e da repercussão. Na repercussão sente-se um poder poético e após 
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ser tocado pela obra, entende-se a ressonância como sendo os sentimentos e 

recordações. Acredita Bachelard que uma doutrina filosófica da imaginação deve 

antes de tudo estudar as relações da causalidade material com a causalidade formal 

[...]. As imagens poéticas têm, também elas, uma matéria (1998, p.3). A matéria se 

transforma então em símbolo que, segundo Gadamer (1985), são pedaços de 

recordação, um fragmento vital onde ocorre a comunicação e aparece o próprio ser 

da obra. 

A experiência do simbólico significa que este algo único, este algo especial 
representa-se como um pedaço do ser que promete completar o algo a ele 
correspondente, a fim de sanar os efeitos da quebra, curá-lo, de integrá-lo, 
ou ainda, que o que completa o todo, o outro pedaço quebrado, sempre 
procurado, torna-se nosso fragmento visível (GADAMER, 1985, p. 51). 

Merleau-Ponty (1994), em Fenomenologia da Percepção, diz que não se 

deve apenas olhar as obras com os olhos, mas percebê-la, fazê-la existir, apreendê-

la, vivenciá-la, deve-se entranhar-se nela. Bachelard (1998) discorre sobre a 

inseparabilidade da forma e conteúdo, que de certo modo está relacionada à 

questão da matéria e sua espiritualidade (para o autor, a espiritualidade da matéria 

está em seus aspectos intangíveis, de carga simbólica).  Por muito tempo a forma 

foi vista como perfeição exterior da obra, apenas como caráter embelezador, como 

exercício da técnica e o conteúdo era visto como assunto ou argumento e deste 

modo, eram vistos como uma junção, ou seja, duas coisas que se conectavam por 

terem sido geradas em separado. 

 

Para que um devaneio tenha prosseguimento com bastante constância 
para resultar em uma escrita, para que não seja simplesmente a 
disponibilidade de uma hora fugaz, é preciso que ele encontre a sua 
matéria, é preciso que um elemento material lhe dê sua própria substância, 
sua própria regra, sua poética específica. E não é à toa que as filosofias 
primitivas faziam com freqüência, nesse caminho, uma opção decisiva. 
Associavam a seus princípios formais um dos quatro elementos 
fundamentais, que se tornavam assim marcas de temperamentos filosóficos 
(BACHELARD, 1998, p. 4). 

Ao se referir a uma paisagem diz que antes de ser um espetáculo consciente, 

toda paisagem é uma experiência onírica e que a unidade de uma paisagem se 

oferece como a realização de um sonho muitas vezes sonhado, mas a paisagem 

onírica não é um quadro que se povoa de impressões, é uma matéria que pulula 
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(BACHELARD, 1998, p. 5). O autor vê sentido em se falar de uma estética do fogo, 

da psicologia do fogo e mesmo da moral do fogo.  

A este respeito, diz Bergson: A matéria, para nós, é um conjunto de imagens 

(1999, capa). Para Bachelard (1989) a natureza nos surpreende e toda imagem 

simples revela um estado de alma reproduzida no exterior, na matéria. Assim, a 

matéria nunca é pura objetividade, ela vai além, muito além daquilo que 

simplesmente aparece aos olhos. Tomá-la apenas na sua objetividade seria 

considerá-la apenas em parte e não na sua totalidade. 

Ainda para Bergson (1999) a vida psicológica do homem é, sobretudo, afetiva 

e que, portanto, quando há uma carga emocional em determinada lembrança, ela se 

fixa mais profundamente na memória. O autor comenta também que o processo de 

recordação provoca nas pessoas a busca de suas próprias lembranças, que podem 

adquirir representações e nuances as mais variadas, dependendo da lembrança que 

emerge do espectador. Ao contemplar uma imagem, o observador desencadeia o 

processo de recordação que envolve sua percepção, memória e imaginação. A 

matéria é, portanto, o conjunto disso tudo.  

É em virtude do material que a obra é objeto real, físico e sensível. Os 

materiais já chegaram à arte carregados de uma dimensão e de uma carga 

espiritual, conseqüência da simultaneidade de origem da forma e do conteúdo. 

Aquilo que é profundo não é o que se encontra atrás, ou dentro, ou 
sobre, ou além do aspecto sensível da obra, mas é o seu próprio 
rosto físico, todo evidente na sua definida consistência material, 
inexaurível, no entanto, na sua insondável dimensão espiritual [...]. 
Misterioso e patente a um só tempo. A magia da obra de arte não é 
convergência, ou a copresença, ou a mediação da sua 
espiritualidade e da sua fisicidade, mas a coincidência destes dois 
termos: o fato de na obra não existir nada de físico que não seja 
significado espiritual, nem nada de espiritual que não seja presença 
física (PAREYSON, 1989, p. 120).  

Ao tratar do problema da matéria na arte, Pareyson (1989) defende que é em 

virtude da matéria que a obra de arte é um sujeito real, físico e sensível e que o 

termo matéria teve, referido à arte, alguns significados que podem se resumir em 

dois: 
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1) se entende tudo aquilo que existe antes do artista, quer se refira, de modo geral, 

à espiritualidade onde ele se move, quer diga respeito, mais de perto, à realidade da 

arte que ele pratica: sentimentos, convicções, pensamentos, costumes, idéias, 

ideais e, além disso, estilos, técnicas, regras, preceitos, tradições artísticas e 

problemas técnicos; 

2) entendem-se os materiais físicos com os quais se forma a obra de arte: palavras 

para a poesia, sons para a música, cores para a pintura, mármores para a escultura, 

pedras para a arquitetura, corpos para a dança, e assim por diante. 

Entretanto, essas duas concepções opostas guardam uma certa 

unilateralidade. A primeira tende a alargar o conceito de matéria até estendê-la ao 

universo inteiro. A segunda concepção tende, pelo contrário, a restringir o conceito 

de matéria à pura fisicidade e naturalidade, vista no seu aspecto mais grosseiro e 

imediato. 

No que concerne à segunda concepção, será necessário recordar 
que os materiais físicos já chegam à arte carregados de uma 
dimensão espiritual e artística a qual, unicamente, torna-os capazes 
de interessar à arte [...]. A escolha de uma matéria é operada com 
base na sua própria natureza [...]. Com freqüência, é a matéria 
mesma que impõe ou sugere ao artista a idéia de uma obra 
(PAREYSON, 1989, p. 120-3). 

 

Com relação a este aspecto, importa complementar o raciocínio de Pareyson 

(1989), quando diz que, na primeira concepção, a matéria é precisamente só 

matéria e que o ato do artista é ao mesmo tempo aniquilador e criador, porque 

institui a matéria no momento próprio em que a está abolindo, pois como a matéria é 

preexistente à atividade artística, o artista a cria no próprio ato que lhe resgata a 

preexistência, então a relação é de criação. Desta forma, só se pode falar de 

matéria de arte quando ela já está resolvida na obra acabada. Neste caso, diz que a 

matéria doravante é tal só enquanto idêntica à obra. Mas, quem acentua a segunda 

posição, é levado a sublinhar o quanto a matéria condiciona o artista e chega até a 

conceber a matéria como preexistente à atividade artística, numa autonomia que 

vincula o artista, obriga-o de certa forma, a atender as exigências da matéria. Neste 

caso, a relação entre artista e matéria é de determinação, pois o artista sofre as 
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exigências da matéria e está obrigado a sujeitar-se a ela e a servi-la. O autor 

considera estas duas posições opostas e extremas, apesar de seus pontos de 

partida serem compatíveis, ou seja, a matéria é preexistente à atividade artística. E 

ambas não respondem ao que propõe Pareyson: 

Portanto, a matéria nem se identifica mais com as obras, nem 
preexiste totalmente à atividade do artista, mas é tal somente no 
interior do ato que a adota e no qual ela manifesta a sua 
independência. Esta adoção não é nem um ato de criação, com o 
qual o artista cria também a sua matéria, nem um ato de servidão, 
com o qual o artista sofre uma limitação, mas um ato que, enquanto 
constitui a matéria, liberando-lhe as possibilidades formativas, sabe 
interpretá-la na sua natureza autônoma e característica. [...] Este ato 
de adoção é, em primeiro lugar, um verdadeiro e próprio diálogo do 
artista com a sua matéria, no qual o artista deve saber interrogar a 
matéria para poder dominá-la, e a matéria só se rende a quem 
souber respeitá-la (1989, p. 125). 

Voltando ao trabalho de Duprat, em que se acredita que a matéria só se 

rende a quem souber respeitá-la, tratar-se-á inicialmente de um dos trabalhos 

mostrados nesta exposição, um cilindro de cristal de pirita2, uma pedra conhecida 

por sua forma de paralelepípedo, cubos perfeitos talhados pela natureza. A 

escultura apresenta uma forma geométrica que internamente tem uma superfície 

lisa, perfeita, como um espelho remetendo à cultura Inca, uma vez que estes a 

usavam como espelhos, já os gregos e os romanos diziam que o segredo do ouro 

estava oculto na Pirita por sua coloração amarelo metálico; e por fora mostra os 

encaixes dos cubos de cristal, dando pistas de sua construção. O cilindro cria um 

jogo de superfícies e luz que remetem ao precioso, a um mundo de cristais que 

jogam com os conceitos de natural e artificial, o material em seu estado puro 

remetendo ao corte preciso da geometria, uma montagem meticulosa que subverte 

a noção de “natural” que o cristal levanta. A montagem em si desta estrutura foi um 

desafio, pois o artista precisou de muita observação para encontrar as formas que 

melhor se adequassem ao encaixe, sem mexer em sua estrutura primordial.  
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Fig. 1 – Hubert Duprat 

s/t[itulo, 2008 

Fonte da imagem: http://www.ciapiledevassiviere.com/fr/actualites_expositions.aspx?id=38 

 

Outra forma cilindrica que desafia o espectador a desvedá-la é esta 

instalação (ver figura 2) de sete cones brancos cujas extremidades permitem que se 

veja o brilho da hematita3, um cinza metálico intenso, um jogo de opacidade e brilho, 

claro e escuro, natural e artificial. Os tubos dão a impressão de formas que se 

movem, maleáveis, convidativos, mas são superfícies compactas que unem 

materiais opostos. Seu efeito plástico é instigante, matéria em movimento. A 

questão da série, tão presente no processo artístico de Duprat, também aqui é 

explorado, não só pela forma com o pelos métodos escolhidos para as peças desta 

mostra. Seriação, repetição, recosntituição da forma, o duplo. 
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Fig. 2 – Hubert Duprat 

s/título, 2008 

Fonte da imagem: http://www.ciapiledevassiviere.com/fr/actualites_expositions.aspx?id=38 

 

Outra peça que revela muito do processo de Duprat é esta em massa de 

modelar (ver figura 3). Neste trabalho o artista diz que pretendeu trabalhar com 

dualidade da matéria, uma massa que faz parte do imaginário infantil nas 

brincadeiras onde a imaginação é que dita as regras, esta massa não seca e é 

extremamente fácil de ser manipulada. Com esta peça que difere do brinquedo das 

crianças pela dimensão escolhida, pelo volume de matéria agregado, o artista 

tentou buscar a sensação da imaterialidade, a névoa que encobre o sujeito, nuvem, 

vapor, o etéreo e o impalpável modelados em uma massa que não muda sua 

estrutura ao ser modelada, se mantém sempre no mesmo estado, questionando a 

efemeridade da obra, problematizando o paradoxo presente na arte, duas situações 

que se contrapõem, uma real e palpável, que faz parte do projeto da obra, outra 

subjetiva, que perpassa o campo das sensações, e que se refere ao efeito da obra 

no espectador. Este trabalho se encontra na ordem da delicadeza, onde olhos leigos 

e viciados não alcançam sua potência. 
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Fig. 3 – Hubert Duprat 

s/título, 2008 

Fonte da imagem: http://www.ciapiledevassiviere.com/fr/actualites_expositions.aspx?id=38 

 

Em uma outra sala, o espectador encontra um trabalho que anda pela ordem 

do enigma, onde, ao olhar para cima, se descortina uma visão misteriosa (ver figura 

4), na qual a princípio fica difícil desvendar seu processo, mas o efeito é de um 

rendado negro e prata, que espanta pela forma como vela o que está acima, uma 

cortina que transfigura o olhar, atravessamentos que desafiam a descobrir o que 

existe por trás. O projeta na verdade é muito simples enquanto material utilizado, 

demorado enquanto processo de confecção. O artista recortou diversos tubos de 

pvc, em alguns tamanhos distintos, pintou com tinta spray negra e prata, e colou um 

ao outro, formando uma imensa placa de tubos cilíndricos (aqui mais uma vez o 

cilindro se encontra presente nesta exposição) de diversas profundidades. A placa é 

instalada em uma altura acima do espectador de forma que fique entre a pessoa 

que circula pela sala expositiva e a parte de cima, onde se encontra uma saída de 

luz com uma escada, a qual possibilita este jogo de luz e sombra, claro e escuro, 

profundidade e superfície. 
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Fig. 4 – Hubert Duprat 

s/título, 2008 

Fonte da imagem: http://www.ciapiledevassiviere.com/fr/actualites_expositions.aspx?id=38 

 

Ainda na ordem dos materiais naturais, Duprat escolhe uma profusão pedras 

magnéticas (ver figura 5) e as coloca em quantidade, juntas, formando um monte 

gigantesco cor de hematita, pedras magnetizadas que formam um volume reluzente, 

problematizando superfície e interioridade, o informe feito obra. Uma imagem que 

ao mesmo tempo fala de todo e de unidade, uma vez que cada pedra é solta, 

individual, forma única, e ao ser colocada junto ao resto, faz parte de um volume 

único, questionando o conceito de série e repetição, fragmento e unicidade, 

simplicidade e complexidade. A importância da luz permeia todo o conjunto de obras 

deste artista enigmático, que se recusa e circular pelo meio do espetáculo que a 

arte conjuga, mas que se encontra entre os mais conceituados de seu tempo.  
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Fig. 5 – Hubert Duprat 

s/título, 2008 

Fonte da imagem: http://www.ciapiledevassiviere.com/fr/actualites_expositions.aspx?id=38 

A exposição Massive centrale fala da coexistência, conjuga uma série de 

dualidades que convivem entre si e acabam por trazer uma singularidade e 

harmonia ao conjunto. Duprat mais uma vez escolhe brincar com conceitos como 

artificial e natural, opacidade e transparência, luz e sombra, através de materiais 

que se encontram na ordem do ordinário e na ordem do extraordinário. As obras 

deste artista comungam do inaudito, transitam pela história da arte, materializam o 

contemporâneo. 

Pode-se afirmar que um dos propósitos, ou constituintes, da linguagem 

artística é a possibilidade de fazer estranhar a nós mesmos e ao meio em que se 

vive, estranhar é experimentar o novo, o não conhecido, e é também não 

reconhecer o que nos é familiar (REIS, 2001). É possível observar a justaposição de 

temporalidades diversas nas obras de Duprat.  

as imagens não são fatos [...] já não se debatem formas senão forças. 
Essas forças, a que chamamos também de imagens, são enigmas, em que, 
da superposição de elementos dissímeis, tais como o arcaico e o atual, a 
tradição e a ruptura, o trágico e o farsesco, o arquipassado e o ainda por-
vir, surge, com todo seu magma, com toda sua complexidade, o 
contemporâneo (ANTELO, 2008, p. 15). 
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Waltércio Caldas (apud RIBEIRO, 2006) diz que a realização de uma obra se 

dá na medida em que vai encontrando condições de transformar algo que não havia 

em coisa que existe. Podemos finalizar dizendo que o sentido não está presente nas 

coisas, cabe aos artistas e receptores, armar sérias conexões para devolver ao 

trabalho plástico e crítico, uma potência criativa, tal como faz Hubert Duprat, no 

curso da história da arte. 

 

                                                           
1
Em texto-áudio no site na exposição. http://www.ciapiledevassiviere.com/en/actualites_expositions.aspx?id=38# 

 
2
 A estrutura da Pirita é geometricamente precisa e se apresenta em cubos agregados ou individuais, embora 

variem de tamanho e distribuição e esta precisão é que permite à Pirita manter uma estabilidade única. Por sua 
aparência metálica, variando desde o dourado brilhante a amarelo bronze e por seu brilho natural, muitos 
garimpeiros amadores a confundiam com pepitas de ouro, daí seu apelido ser "ouro dos tolos", ironicamente, 
contudo, pequenas quantidades de sais de ouro podem às vezes ser encontrados nas pirites. De fato, 
dependendo da quantidade de ouro, a pirita aurífera pode mesmo ser uma fonte valiosa do metal precioso. É 
composta de sulfeto de ferro e seu nome provém do grego "phytos" que significa "fogo", devido às faíscas que 
resultam quando em atrito uma com a outra. Seus cristais isométricos aparecem geralmente como cubos, mas 
também frequentemente como octaedros ou piritoedros (dodecaedros com faces pentagonais). 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirita) 
 
3
 Hematite ou hematita é um mineral composto por óxido de ferro. A hematita é um caso curioso de pedra 

preciosa que é mais usada com outra finalidade. De fato, ela é a principal fonte de ferro, e apenas 
secundariamente é empregada em joias ou outros fins decorativos. De cor cinza e sem transparência, torna-se 
atraente por seu intenso brilho metálico. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Hematita) 
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