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1-Citação retirada da página “Correio Braziliense”, artigo “Exposição do artista Nathan 
Sawaya chega a Brasília”, Parágrafo 10 .

“A forma humana é o meu tema favorito. 
Muitos dos meus trabalhos evocam a figura 

humana em transição.
 A minha obra vem diretamente dos meus medos e 

sucessos, como advogado, como artista, como 
criança e como homem”

Nathan Sawaya1
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 O presente trabalho tem por base o artista plástico Nathan 
Sawaya, mais concretamente as suas obras de arte feitas de peças de 
Lego e, consequentemente o modo como estas influenciam a cultura e 
a arte, de um ponto de vista crítico.

 Posto isto, o objetivo do trabalho é perceber se este artista 
contemporâneo, ao fazer as suas obras de arte com simples peças de 
lego, poderá mudar o valor cultural do lego em si. 

Baseámo-nos então, numa só pergunta: “Lego: arte ou entretenimento?”
E é a partir desta, que o nosso trabalho se irá desenvolver tentando
esclarecer o limite que separa o lego como passatempo, do lego como 
arte.

 O trabalho será organizado por várias etapas, explorando o Lego 
na sua parte de lazer e mais pormenorizadamente, a sua via artística. 
Falaremos também um pouco sobre o artista escolhido e das suas 
intenções e motivos. 
 
 Posteriormente, apresentaremos também um ponto de vista 
pessoal, expressando a nossa opinião em relação ao Lego como parte 
da arte contemporânea. 
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 A escolha do artista Nathan Sawaya como tema do nosso 
trabalho, foi tanto um trabalho de pesquisa, como uma junção das 
nossas preferências e gostos com os parâmetros predefinidos pela 
docente. 

 Por um lado, tendo em conta que este era um trabalho para a 
cadeira de Arte e Cultura Contemporânea, a pesquisa feita foi sempre 
direcionada a este tema e sempre com o objetivo de escolher um 
artista relativamente recente e “moderno”. Alguém que olhasse para a 
arte contemporânea como uma oportunidade de entrar em “mundos 
desconhecidos” e que tivesse uma arte completamente diferente e 
nova. 
 Nathan Sawaya preencheu os nossos requisitos na medida em 
que a sua arte é para nós o exemplo perfeito do “diferente”. As suas 
obras gritam originalidade e juventude. 

 Outra das características essenciais que nos fez escolher este 
artista plástico, foi a utilização dos Legos. Fazendo nós parte da 
geração que brincou com estes durante a nossa infância, esta 
escolha original de material por parte do artista, foi só mais uma das 
contribuições para a nossa decisão. 

 Vemos esta abordagem do artista como um desafio a todos os 
jovens artistas que queiram de certa forma, “brincar com a arte” e 
explorar novas formas de arte, utilizando todo o tipo de materiais para 
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 Algo tão simples como um brinquedo de crianças 
pode ser arte? É certo que esta deve ter sido uma das 
perguntas que mais passou pela mente de Nathan 
Sawaya. No entanto, é importante definir as diferenças que 
distinguem um simples brinquedo de arte. 

 Como o Nathen Sawaya diz, “Everyone can relate to 
the medium since it is a toy that many children have at 
home. But my goal with this exhibition when it first debuted 
in 2007 was to elevate this simple plaything to a place it 
has never been before.”

2-Citação retirada da página brickartist.com, artigo “The Art of the Brick, Nathan 
Sawaya”, sub-secção  “About exhibition”. Consultar webgrafia para mais informações 
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 Lego é um brinquedo cujo conceito se baseia em partes independentes 
que se encaixam, formando múltiplas formas. 
 Criado em 1934 e tendo sofrido um crescimento a escala mundial, a 
Lego é hoje em dia, extremamente famosa e ambos crianças e adultos 
brincam com este simples brinquedo. 

 O principal objetivo desta marca sempre foi o de fomentar nas 
crianças a iniciativa de criar a partir da diversão. No entanto, o seu público-alvo 
aumentou. Hoje em dia a Lego comercializa também brinquedos para adultos, 
sendo estes de carácter mais complexo.

 No seu lado óbvio, os legos são de facto para o entretenimento e lazer 
das pessoas, sendo caracterizados como brinquedos. 
Contudo, neste trabalho expomos também outra vertente deste brinquedo.
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 De uma perspetiva artística, quase qualquer coisa pode ser arte.
Nos tempos atuais, cada vez mais, a arte é levada a novos níveis onde 
passamos a ver de outro ponto de vista as coisas que inicialmente eram 
vistas apenas de uma forma. 
 
 Um exemplo perfeito desta afirmação é a exposição global do 
artista plástico Nathan Sawaya, “The art of the brick”. O artista cria arte 
com Legos, transforma um simples brinquedo em arte contemporânea.
 
 Ao aproveitar algo tão familiar a toda a gente como o lego, o artista 
consegue criar um elo de ligação com as pessoas e simultaneamente 
fazer passar ao mundo conceitos complexos e sofisticados.
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9Porquê utilizar lego para fazer arte?

 Sawaya refere-nos três razões principais para a escolha do lego como 
forma de se exprimir para o seu público. 
O artista, afirma que o lego ao ser um meio acessível ás famílias, estas estão 
mais interessadas/curiosas em ver obras de arte construídas com as mesmas 
peças que em casa são utilizadas para entreter os filhos, na maioria dos casos. 
E que isto acaba por atrair estas famílias aos museus para verem as suas 
exposições. 
 Para além disto, ele como artista quer inspirar outros a explorarem a sua 
própria criatividade assim como ele explora a sua. 
E por último, mas não menos importante, o artista diz que “há algo muito diver-
tido quando o Lego é usado para esculpir peças grandes: se o público se 
aproximar muito, verá pequenos retângulos com ângulos retos e cantos afia-
dos. Mas, quando se afasta, todos esses cantos se misturam e a forma da 
escultura emerge. Os ângulos retos tornam-se curvas e, em vez de linhas dis-
tintas, vê-se uma figura humana. Como na vida, é tudo uma questão de pers-
pectiva. É por isso que gosto de esculpir com Lego”.

Qual o motivo para as exposições serem tão populares ao ponto de atraírem 
milhares de pessoas?

 Para o artista a arte não é algo que se possa discartar, pois ele sente ne-
cessidade de a ter/fazer, pois é isso que o faz feliz e que o move todos os dias. 

3-Citação retirada da página online “Diário de Pernambuco”, artigo “Conheça Nathan 
Sawaya, criador das esculturas com Lego que viraram febre”, por Nahima Maciel , 
secção das perguntas, parágrafo 1º, linha 4 a 8. 
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4-Citação retirada da página online “Diário de Pernambuco”, artigo “Conheça Nathan 
Sawaya, criador das esculturas com Lego que viraram febre”, por Nahima Maciel , 
secção das perguntas, parágrafo 3º, linha 4. 

Como se pode considerar as esculturas de Lego uma arte?

 As peças de lego em primeiro lugar são um material como qualquer 
outro e por isso, porque não utilizá-lo para esculpir? Afinal é possível criar qual-
quer coisa a partir destas peças, e cada artista escolhe o material com o qual 
prefere trabalhar e se sente mais familiarizado. Além do lego, Sawaya também 
trabalhou com materiais mais tradicionais e “com materiais como doces e 
tampas de garrafas”,  pois acredita que qualquer   coisa serve para criar arte. A 
arte existe nas pessoas e no modo como fabricam as coisas e não nos obje-
tos em si.

Qual o processo de criar com lego?

 Tal como outros artistas, o processo começa com uma ideia que é a 
componente chave para desenvolver os restantes processos até chegar a 
arte final. Mas para isso é preciso também inspiração, que é algo difícil de 
prever quando vem pois pode vir de várias maneiras e lugares. Deste modo é 
necessário ter sempre algum papel ou algo onde se possa escrever para 
anotar as ideias que aparecem inesperadamente sem que estas “fujam”. 
Depois vem a parte do planejamento, que tem de ser bem calculada e estuda-
da, pois uma falha no processo final pode levar a semanas de atraso no traba-
lho. Para concluir, é necessário muita paciência e gosto pelo que se faz, 
quando se trata deste tipo de trabalhos.
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 O Americano Nathan Sawaya, era um estudante universitário de 
direito na universidade da Columbia, em Nova York, quando começou 
a criar esculturas em lego. Este interesse surgiu nos pequenos 
momentos de lazer, passados a construir lego, que mais tarde, depois 
de se formar e trabalhar num escritório de advocacia, o levou a 
abandonar definitivamente a sua profissão.

 No início Sawaya limitava-se a copiar pequenos objetos que 
encontrava em casa, mas o seu interesse pela figura humana levou-o 
a ir mais além e a abrir novas fronteiras e práticas deste brinquedo. 

 Esta prática tornou-se verdadeiramente séria quando Nathan 
ganhou um concurso promovido pela marca Lego, que o levou a 
convencer uma galeria nova-iorquina a exibir as suas “esculturas” 
feitas até aqui. Nesta exposição o artista chegou mesmo a vender 
algumas das suas obras, começando assim a ser lançado o seu nome 
como um verdadeiro artista escultor.

1 1
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5-Citação retirada da página online “Diário de Pernambuco”, artigo  “Conheça Nathan 
Sawaya, criador das esculturas com Lego que viraram febre”, por Nahima Maciel, pará-
grafo 5 linha 1 a 3.

 A certa altura da sua vida, o artista viu as suas criações numa 
fronteira entre a arte e o entretenimento. 
 
 De um ponto de vista critico, nem sempre as suas obras são 
consideradas peças de arte contemporânea, devido ao material constru-
tivo ser um brinquedo para várias idades, apesar de ser reconhecida a 
“habilidade do artista em construir peças com movimento, curvas e pers-
pectiva munido apenas de quadradinhos com ângulos retos”.

 O artista já realizou algumas exposições, mas a que teve mais 
impacto foi a sua exposição mais recente, “Art of the brick”, que está a ser 
exposta no Brasil, nos Estados Unidos da América, na Rússia e na Ingla-
tarra em simultâneo. As peças rodam o mundo entre as exposições. 

 Nesta exposição o artista não só cria as suas próprias obras basea-
das na figura humana, como também recria obras em lego como o 
quadro da Monalisa (de Leonardo da Vinci), Moça com brinco de pérola 
(de Vermeer), Noite Estrelada (de van Gogh) e a escultura Vénus de Milo.

5



 Desde crianças que os brinquedos Legos estão presentes na nossa 
vida. São brinquedos que nos ajudam a desenvolver capacidades como a 
criatividade e a sensibilidade estética. 
Um brinquedo que teve uma importância tão grande para as crianças que 
hoje são adultos e que, infelizmente, cada vez mais, tem caído no desuso por 
parte das crianças do mundo atual.
 
 Cada vez mais os brinquedos práticos e básicos são postos de parte e 
uma abundância de divertimentos tecnológicos invade os jovens do século 
XXI. 
 A ideia da criança inocente que brinca com os seus brinquedos, tem 
vindo lentamente a desaparecer, sendo substituída por uma versão centrada 
em tudo o que é tecnologias e videojogos. A Lego, rapidamente se apercebeu 
desta mudança e passou também a criar Legos para adultos e coleções
relacionadas com filmes ou livros. 

 É surreal a maneira como um brinquedo que originalmente tinha o 
propósito de ajudar crianças a aprender ao brincar, passou a entretenimento 
para adultos também. Não só esta marca provou estar apta a mudanças, mas 
também expandiu o seu mercado para outro público alvo, levando a indústria 
dos brinquedos a outro nível. 
 
 Consequentemente, adultos como Nathan Sawaya, elevam o lego ao 
nível da arte, deixando o entretenimento para segundo plano.Usar legos para 
criar arte, não pode ser algo levado em vão. A capacidade de ver algo maior 
numa coisa tão simples e pequena, é realmente uma qualidade que poucos 
possuem. É preciso ter inteligência emocional para pegar num conceito que 
está tão presente nas memórias das pessoas e elevá-lo a outro patamar, tor-
nando-o arte. 
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 Os mais fundamentalistas, não lhe chamam arte, devido ao conceito de 
lazer que as peças trazem por trás. No entanto, o que é Arte? Arte é um meio 
de comunicação que pretende criar emoções nas pessoas através de 
materiais, sons ou imagens. 

 Baseando-nos na mais recente exposição do artista, “Art of the Brick”, é 
impossível achar que não estamos rodeados de arte. Seja pelas cores fortes e 
contrastantes das suas peças, ou pela complexidade dos temas tratados e 
emoções que transmitem.

 Nathan Sawaya conseguiu fazer arte com Legos, pois viu o potencial que 
este material incomum tinha para oferecer. Ao criar um novo conceito para 
este material, os valores do mesmo alteram-se, fazendo da arte de Nathan 
uma inovadora forma de Design, e um meio de inspiração para os novos artis-
tas contemporâneos, sempre com o pretexto que estes descubram a melhor 
forma de criar as suas obras, tanto a nível de imaginação e de reflexão do seu 
eu pessoal, como a nível de materiais construtivos utilizados nas mesmas.

 Nathan valoriza a creatividade e originalidade. Nesta nova era de artistas 
e obras contemporâneas, a mensagem de que “qualquer coisa pode ser um 
meio para criar arte. Cabe apenas ao artista fazer acontecer”,   é de facto muito 
importante.

6-Citação retirada da página online “Diário de Pernambuco”, artigo “Conheça Nathan 
Sawaya, criador das esculturas com Lego que viraram febre”, por Nahima Maciel , 
secção das perguntas, parágrafo 3, linha 5/6. 

41

6



51



 Ao iniciar este trabalho, introduzimos a pergunta “Lego: Arte ou 
Entretenimento?”, com o intuito de basearmos o nosso trabalho em torno 
desta questão, facilitando assim a compreensão e organização do mesmo. 

 Após pesquisarmos e aprofundarmos esta questão, a resposta mais 
acertada é dizer que o Lego é tanto entretenimento e arte, na medida em que 
tudo depende do ponto de vista adotado pelo espetador. 
Lego é de facto entretenimento quando olhamos de perto, individualmente. 

 No entanto, se nos afastarmos e analisarmos a peça como um todo, o 
Lego é também arte, se assim for o desejo do artista. Não importa o material 
utilizado, mas sim o tratamento que o artista lhe dá. 

 Legos como entretenimento têm uma função didática e pedagógica, no 
sentido em que ajudam no fomento da liberdade de criar e explorar o mundo 
de uma outra forma, sendo esta adotada pelas crianças num sentido mais 
lúdico e divertido, sem compromissos e até mesmo, sem se aperceberem de 
que estão a aprender enquanto o fazem.

 No entanto, a conclusão retirada desta pesquisa é que a arte e o entrete-
nimento são de facto mais próximos do que parecem. 

 A arte contemporânea é um alargar dos horizontes, é ver e explorar 
áreas que nunca haviam sido sequer pensadas. É nesta realidade que o entre-
tenimento passa a ser uma parte fundamental para a criação de arte, como a 
de Nathan Sawaya. 

 Nathan Sawaya é uma influência importante para a nova era de artistas 
contemporâneos, pois estes  baseiam-se nas suas obras, que consequente-
mente ajudam na criação de um novo futuro artistico com novas possibilida-
des de materiais, onde a creatividade é a base para um sucesso maior , tanto 
pessoal como artístico.

1 6
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