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Introdução

Toda a arte tem origem numa falha
excepcional, toda a obra de arte é a execução dessa
falha de origem, de que resultam para nós a ameaça
de aproximação da plenitude e uma luz nova.

Maurice Blanchot, O Livro por Vir

Partimos da análise do desenho como experiência pessoal, quer como artista que

executa quer como quem ensina essa disciplina; na primeira acção, parte-se sempre do

desenho para realizar uma obra como processo de investigação, documentação e registo.

Linhas que se cruzam e descruzam, transparências e sobreposições, tramas de palavras,

manchas a grafite de brilho metálico, em contraste com manchas baças a tinta da china,

em sintonia com guache aveludado. Disciplina e atenção, pela paciência das mãos e dos

olhos, enquanto o resto do corpo se obriga a ficar quieto, parado. Desenha-se sobre papel

branco, quadriculado, vegetal, constroem-se envelopes com palavras – tentativa de

alcançar a tridimensionalidade na transparência do desenho. Além disso, o desenho é

também um método que ajuda a organizar a desordem interna do corpo através da mão e

dos olhos – deixar a tensão repousar na mão, sentir a vibração do lápis, da grafite que

inscreve a linha sobre a espessura do papel, ou sentir a fluidez no embalo do pincel que

mancha a superfície, pelo meio líquido, criando pequenas poças.

Na segunda acção, a do ensino, não se trata tanto de passar um método para a

aprendizagem das competências técnicas gráficas e plásticas do desenho – pois desenhar

à vista, traçar a linha, fazer a textura e a mancha, são uma infíma parte do que ele oferece

–, mas de dar a entender o desenho como consciência do corpo; através da mão e dos

olhos, aquirir uma realização individual e própria na linguagem do desenho. Isso significa

entender o espaço e o tempo e, simultaneamente, entender aí o corpo, enquanto mão e

olhos, que, pela investigação constante, pelo rigor, despojamento do conhecimento e

integridade, constroem, a partir do exercício proposto, um projecto único. Exigência:

aprender a ver e a escutar o que nos rodeia, o que está à nossa frente em cada preciso
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momento, no presente; ver com os olhos, percorrer as formas e as figuras, contornar e

preencher, articulando os olhos que vêem com a mão que inscreve. É pelo exercício do

‘desenho cego’ que a disciplina, o rigor, a paciência, a tensão, o medo e o desejo

encontram um lugar de luta, mas é também pelo repouso que se desenvolve e estuda as

capacidades individuais de cada um e cria uma dinâmica própria de um sonho acordado.

Há dois momentos que se exploram no desenrolar deste exercício: primeiro, desenha-se a

olhar para o “modelo” – corpo(s), objecto(s), ou paisagem e, em alguns casos, espaço(s)

arquitectónico(s) – sem nunca levantar o lápis do papel os olhos percorrem a figura,

escolhem o percurso a registar e a mão inscreve a linha no papel; ao mesmo tempo, e, em

sintonia, o corpo abranda o ritmo, os olhos ‘falam’ à mão sobre o que vêem e escolhem o

caminho no corpo do “modelo”. Cautelosamente, tocam-no, como se as pestanas

acariciassem o corpo a desenhar e a ponta afiada do lápis acompanhasse essa carícia pela

mão sobre o papel. Olhos e mão comungam, como se nada mais houvesse no corpo do

desenhador, a coluna vertebral ampara os orgãos, e os ossos do braço e da mão permitem

sustentar a carne. Para este exercício é preciso ter bons ossos e é preciso ter paciência e

deixar sonhar as falanges – pelos dedos, o desenhador encontra a paz no contorno da

figura, aprende-a e esquece a habilidade técnica do desenho, cria a sua própria realidade.

No segundo momento do ‘desenho cego’, que se inicia quando a tensão no

desenhador deixa de ter espaço dentro do seu próprio corpo e o medo já não tem lugar,

aceita-se este exercício como um momento de reflexão, contemplação e articulação da

consciência de si e da consciência do que está perante si – semelhante à meditação no que

se refere à consciência, diferente pela mão fazedora que é o motor da aprendizagem e o

que permite ao sonhador saber que está acordado. Se no primeiro momento nunca se

levanta o lápis do papel, neste, o lápis faz paragens, pois aqui pretende-se não só

contornar o “modelo”, mas também preenchê-lo. Sempre que olhos e mãos encontram um

obstáculo no caminho escolhido, a mão e os olhos param; sobre o papel, a mão volta a

localizar o lápis e, em sintonia, os olhos focalizam-se no corpo do “modelo”. Trata-se

sempre de desenho de linha e nunca de mancha. As paragens são feitas por cada um

espontaneamente, consoante a aprendizagem que se faz do percurso escolhido e a atenção

e paciência que permitem a cada um terminar ou não o desenho, o que é sempre uma

escolha individual.
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Se a mão e os olhos são a orientação para este exercício, a escuta é a comunicação

que os articula, i.e, não é ainda suficiente o comungar de mão e olhos, eles têm de escutar

o lápis que faz vibrar a mão e, como um segredo consciente, a mão sabe onde pára a linha

que encontra o obstáculo, pois se há um objectivo no ‘desenho cego’, a figura inscrita

sobre o papel, é ser sintomático da figura real, sem medidas, sem relações, sem métodos

auxiliares; o fim é, então, chegar pela atenção e pelo hábito à aprendizagem pelos olhos,

mão e ouvidos, e, honestamente (sem mentir a si próprio), representar o “modelo”.

A fragilidade neste exercício está na falta de hábito: é bastante mais fácil desenhar

a olhar repetidas vezes para o papel, como no desenho à vista, verificando se a linha está

conforme, avaliando, julgando e tirando conclusões, apesar do aumento do desiquilíbrio

do corpo, ocorrendo, como acontece normalmente, que várias linhas de correção surjam

para um só contorno, o que raramente é do agrado do desenhador. As várias linhas que

pretendem comunicar uma só, ferem, apagam, enganam e mancham o “modelo” e o

papel, retiram clareza à leitura e provocam sempre uma frustação. O ‘desenho cego’ não

pretende ser habilidoso, é sempre um projecto individual que permite apaziguar a tensão.

Se, no início partimos do desenho, imediatamente em paralelo nos sintonizamos

com o desejo na tentativa de nos aproximarmos de um conforto, onde o desejo é manto e

o medo a sua cama – o repouso.

Escolhemos Françoise Dolto, médica e psicanalista francesa, que dedicou as suas

principais investigações a crianças e que se esforçou por ir além da interpretação de

desenhos por elas realizados: escutando-as, tentou compreender a linguagem infantil.

Abordou várias teorias que nos interessam para o nosso estudo: a imagem do corpo, que é

linguagem – o escutar e o ver, de si e sobre os outros1, e o desejo. Dolto afirma que o

desejo é um intermédio na linguagem para reencontrar o caminho da comunicação2 e,

para a sua compreensão/investigação, segue-o desde o útero (o ritmo do corpo da mãe

que passa para o filho) até à morte, entendendo-o como comunicação sem limites nem

                                                  
1 “…sempre fui acompanhada pela solidão, de perto ou de longe. Assim como são acompanhados por ela
todos os que, sozinhos, tentam ver e escutar, quando alguns só fazem olhar e ouvir”. Françoise Dolto,
Solidão, (p.XV)
2“É preciso que o seu desejo possa reencontrar o caminho da comunicação, realizar-se expressando-se para
um outro que esteja atento à sua pessoa”. Françoise Dolto, No Jogo do Desejo, (p.294)
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interrupção3 – parecendo, assim, que o desejo passa de pais para filhos, de filhos a filhos,

de netos a netos, num parentesco interminável.

Ainda sobre o desejo, mas também o medo e o desenho, elegemos os seguintes

artistas: Louise Bourgeois, pela infância, pelo uso da sua memória sempre recriada na sua

obra, o medo constante, o desenho como registo, diário e apontamento; Francis Bacon,

pela força espiritual, os corpos/rostos deformados e as velaturas transparentes que

arrastam o óleo diluído, e Alberto Carneiro, pelo seu estudo em desenho enquanto

realização da pessoa, projecto pessoal, desejo e desígnio. No entanto, outros autores são

importantes para este estudo: Abbas Kiarostami, Robert Walser, Thomas Bernhard,

Glenn Gould, Caravaggio e Clarice Lispector. Sobre esta autora, em particular,

encontrámos a dor, o sofrimento, o medo, o amor, a solidão, a alegria, a morte e o estado

de graça.

 Decidimos estudar ainda o desejo e o amor em Hannah Arendt, Platão,

Aristóteles e Maria Zambrano. Em alguns aspectos relativos ao corpo, escolhemos José

Gil, Merleau-Ponty, Michel Foucault e Marco Aurélio. Se elegemos Dolto como estudo

fundamental na nossa investigação, também em Gaston Bachelard encontrámos a mesma

pertinência. Interessou-nos o estudo de Bachelard sobre o devaneio, o sonho e a

imaginação poética; tendo em especial atenção o seu estudo do ouvido atento e do ouvido

recolhido, a solidão nocturna e os lugares que são como o ventre materno – a gruta, a

caverna, a concha, o ninho, a casa natal e a casa onírica –, tendo servido ainda para

construir o conceito de imagem aqui usado.

O objectivo deste estudo é investigar a presença do corpo no desenho, como neste

se inscrevem as experiências que vivemos –  o ritmo, a duração, o amor, o silêncio, todos

os momentos e os instantes que nos constituem e que permanece em nós – e, como, a

                                                  
3 “Até à morte do corpo o desejo jamais se interrompe no ser humano desde quando este entra na
manifestação, desde quando, como sujeito de palavra, ele é reunião das células reprodutivas daqueles que
ele escolheu por pais de sua encarnação. O desejo continua seu caminho que se desenrola em espiral de
movimento dinâmico expansivo através daquilo que, no corpo do homem, é crescimento e multiplicação,
por adjunção-desjunção-eliminação, que a vida de relação simboliza em linguagem expressiva em sua
contínua mutância, fruto de suas partições”. Françoise Dolto, Solidão, (p.409)
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trama individual das histórias vividas no passado pode ser recriada num presente através

da arte.

Decidimos dividir este trabalho em cinco capítulos, e outras tantas imagens, em

que cada um aborda um tema chave que engendra outros derivados. O desenho – a

morada do desejo –  está presente em todos os capítulos/imagens.

I- Imagem do ritmo

Corpo e alma. Ritmo. Intensidade. Vibração. Som. Sopro. Ar e água. Ouvido.

Escuta. Atenção. Desenho em papel vegetal e desenho em papel de gramagem – meio

líquido e seco.

II- Imagem da Duração

Mão e olhos. Tacto e Visao. A pele e a velatura. Carícia. Tempo. Espaço. Peso.

Sono/sonho (1). O presente. Transformação da memória.

III- Imagem do Instante

Morte. Momento irrepetível. O já e o é. Paisagem/passagem. Verdade e mentira.

Sublimação e estado de graça. A marca no desenho. Apagar, deixa rastro.

IV- Imagem do Amor

Desejo e medo. Alegria no amor e no prazer. O domínio do corpo e de si.

Atenção. Respeito. Confiança. Generosidade. Coração. Compreensão intuitiva. Cura.

Perdão. Convalescença. Contemplação. O bem. Luz e iluminação.

V- Imagem do Silêncio

Tranquilidade. Solidão. Esquecer o tempo. Esquecer-se a si. Quietude. Repouso.

Sono/sonho (2). Escuridão. Luz da aurora. Lugares de aconchego. Imensidão. Intimidade.

Imobilidade. A transparência. Medo. Calma do desejo.
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O primeiro armário que eu conseguia abrir quando queria era a cómoda. Bastava um pequeno

esticão do puxador, e ela abria-se e vinha ao meu encontro. Debaixo das camisas, das calças, dos coletes

aí guardados encontrava-se aquilo que fazia da cómoda uma aventura. Tinha de abrir caminho até ao seu

canto mais escondido para encontrar o montinho das minhas meias, enroladas e viradas à maneira

tradicional. Cada par parecia uma pequena bolsa. Nada me dava mais prazer do que enfiar a mão por elas

adentro, o mais fundo possível. Não o fazia para lhes sentir o calor. O que me atraía para aquelas

profundezas era antes “o que eu trazia comigo”, na mão que descia ao seu interior enrolado. Depois de a

ter agarrado com a mão fechada e confirmado a minha posse daquela massa de lã macia, começava a

segunda parte do jogo, que trazia consigo a revelação. Agora, tentava tirar para fora da bolsa de lã “o

que trazia comigo”. Puxava, puxava, até que qualquer coisa de perturbador acontecia: eu tinha retirado

“o que trazia comigo”, mas a “bolsa” onde isso estava já não existia. Nunca me cansei de pôr à prova

este exercício. Ele ensinou-me que a forma e o conteúdo, o invólucro e o que ele envolve, são uma e a

mesma coisa. E levou-me a extrair da literatura a verdade com tanto cuidado como a mão da criança ia

buscar a meia dentro da sua “bolsa”.

Walter Benjamin, Infância Berlinense: 1900, A Meia, Imagens do Pensamento
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Capítulo I

Imagem do ritmo

Há um primeiro olhar, superficial, que perde a imagem do corpo4 e apenas vê a

aparência, de beleza, de sáude, de doença, dos múltiplos aspectos que apresenta. Por

exemplo, quando somos apresentados ou precisamos de conhecer alguém, damos

importância à simpatia, à educação, olhamos e ouvimos o que o outro diz com uma

vitalidade precisa, e, contudo, na continuidade de uma conversa, podemos entender uma

empatia que nasce na maneira como o outro diz as coisas, nos gestos, no movimento do

corpo, etc. Aí, manifesta-se uma curiosidade em conhecer melhor aquela pessoa que, não

sendo só imagem, é um mistério pela sua linguagem corporal. A linguagem do corpo é

única em cada ser humano, cada um de nós com as suas histórias transforma-se ao longo

do tempo e, ao olharmos com mais atenção, revela-se uma pessoa única – o corpo não é

só figura contornada, é presença preenchida; sabemos que é habitado por orgãos, ossos e

nervos, ocupado por água e ar, e, vivo, em sua expressão, comunica. Então é necessário

criar tempo e espaço para observar, entender e decifrar cada pessoa: escutar e ver.

Se conhecemos uma determinada criança, ou mesmo muitas crianças numa sala

de aula, de imediato entendemos a individualidade de cada uma delas, pois as crianças

revelam-se imediatamente, ao contrário dos adultos. Conhece-se uma criança porque na

sua ingenuidade e nas suas experiências emocionais, ainda no princípio, aguçam os

nossos sentidos da visão e do ouvido, de forma espontânea. Mas para conhecer um adulto

por quem a nossa empatia suscita curiosidadade, olhar e ouvir não são suficientes. A

história que cada um transporta consigo remete para um fechamento do próprio, que,

habitualmente, só revela uma pequena parte daquilo que é.

A agitação do mundo, das pessoas, das coisas, provoca, em cada um de nós, um

tempo breve para usufruir uns dos outros em harmonia, e, sobretudo, nega um espaço de

                                                  
4 “A imagem do corpo é a síntese viva de nossas experiências emocionais: inter-humanas, repetitivamente
vividas através das sensações erógenas electivas, arcaicas ou actuais. Ela pode ser considerada como a
encarnação simbólica inconsciente do sujeito desejante e, isto, antes mesmo que o indíviduo em questão
seja capaz de designar-se a si mesmo pelo pronome pessoal Eu e saiba dizer Eu”. (…) é na imagem do
corpo, suporte do narcissismo, que o tempo se cruza com o espaço, e que o passado inconsciente ressoa na
relação presente. No tempo actual sempre se repete em filigrama algo de uma relação, de um tempo
passado”. Françoise Dolto, A Imagem Inconciente do Corpo, (p.14)
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abertura a novos encontros. É pela atenção, dedicação e observação que escutar e ver

adquirem estados de maior amplitude, mas, na verdade, a maioria das pessoas olha e

ouve, não só porque implica menos esforço mas, também, porque atravessar o véu que

existe entre dois exige um sair de si para entrar no outro. E, se falamos na atenção de uma

pessoa por outra, é preciso referir que ver e escutar são essenciais a tudo o que nos

rodeia, ao movimento das coisas, das pessoas, das luzes, das cores, da água, do fogo, do

céu, da terra, dos animais. Podemos passar uma parte da nossa vida sem ver, mas talvez

um dia se encontre a disponibilidade para atravessar o véu5.

Tempo e espaço são criados, por aqueles que, na procura de momentos profundos

e reservados consigo próprio, encontram determinação e vontade para mergulhar dentro

de si. Ver e Escutar, são verbos onde o corpo colide entre o desassossego e o repouso6, e,

em momentos de maior intensidade, no amor e na arte, são também fontes de inspiração:

potências.

Escutar é o verbo primeiro. Antes do corte da ligadura, embalado pelas águas

amnióticas, o feto, na sua casa placentária, escutava o ritmo do corpo da sua progenitora.

Em seu invólucro, tempo e espaço são criados e vividos na relação com a mãe, pois a

placenta não só é a primeira casa-aconchego, como, também, é o único lugar onde o dar

não pede em troca. A troca entre mãe e filho, através da placenta, lugar de respiração,

alimentação e excretação, é, durante um período de nove meses, uma zona de amparo

sem pedido. O feto, estágio de desenvolvimento intra-uterino que tem início após oito

semanas, é, então, a zona onde espaço e tempo anunciam o sustentáculo, a segurança, o

abrigo, o esconderijo e o amparo. Na casa-aconchego/placenta, onde “o bébé é embalado

                                                  
5 Encontramos nesta frase de Clarice Lispector essa disponibilidade: “um dia que a gente tem olhos para
ver”, in A Descoberta do Mundo, (p.81)
6 Françoise Dolto na sua obra No Jogo do Desejo , “na observação do desenho das crianças e através das
correspondências flagrantes entre a clínica e o seu desenho, que foi possível clarificar esta noção do corpo
de relação imaginado, desde o seu esboço até à sua conclusão” e verifica a existência de uma imagem
arcaica do corpo vivido: massa, ritmo, intensidade e velocidade, ligada ao pré-Ego, e, posteriormente ao
Ego, que sentida como duplo a todo o momento no sujeito mantem-se passiva e activa nas experiências
vividas. “Estas duas imagens, entrecruzadas como a trama e a urdidura de um tecido, ambas indispensáveis
à experiência vivida de um sujeito sadio, podem ser afectadas, uma ou outra, pelas barreiras do Superego,
podem ser exaltadas, uma ou outra, pela atracção do Ideal do Ego e podendo ser invadidas pelo Id”. Assim,
há uma imagem do corpo em repouso, que remete para um lugar de segurança contínua e uma imagem
funcional que visa a realização do desejo. (pp.77-78)
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ao ritmo circunscrito desses dois corações, o seu e o da mãe”7, o ritmo ondulatório da

mãe passa para o filho, combina-se na carne e na pele. Quando somos expulsos da nossa

primeira casa, a repetidas contracções, trazemos dentro de cada milímetro de milímetro

do corpo, a sensação/vibração do verbo escutar. Esta vibração encontra-se presente na

vida fetal auditivamente e inicia uma linguagem, com sensações agradáveis e

desagradáveis8. Se nas nossas lembranças, as sensações vividas no útero permanecerem e,

inconscientemente, habitarem o corpo no dia-a-dia, então, na escuta, talvez seja onde

cada um de nós encontre o acolhimento do seu desenho interior. Não só na escuta de nós,

mas na escuta dos outros, da arte, da vida, pois, no acolhimento e compreensão de si e

dos outros, existe a possibilidade de construir a linha, a mancha, a marca – o desenho.

O ritmo, que é criador de formas9, traça, desenha, marca, modela, deixa

impressão; escuta-se enquanto se desenha no embalo da mão que traça a linha sobre o

papel e emite ondas de vibração para o corpo - união do corpo e do papel. Na presença do

riscador, seja que material for (grafite, carvão, pastel, aguarela, guache), a cada inscrição

sobre o papel, o corpo transita num vai-e-vem entre a mão que desenha e os olhos que

vêem.  Há um ritmo que se transforma a cada linha traçada sobre o papel. Se desenhamos

com um meio aguado sobre um papel impróprio, como por exemplo o papel vegetal,

verificamos que ele ondula e enruga; a diversidade do pregueado é imensa e cria-se uma

ligeira tridimensiomalidade no desenho. O papel apresenta, por ser inadequado como

suporte ao meio, um ritmo, uma textura e uma tensão peculiar, onde o fundo se dilui nas

formas desenhadas/manchadas – é união de conforto e desconforto. O papel vegetal é

utilizado, pela sua transparência, para esboçar, copiar, decalquar elementos que servem

como registos. Desenhar com um meio líquido sobre uma superfície lisa permite à mão

um embalo serpenteante, a fluidez entre a água, mão/corpo, cria um repouso intímo e

aprende-se a sonhar subtilmente com o encanto da superfície – antes lisa, que aos poucos

se transforma pela aplicação do meio líquido em enrugada/pregueada –, que a mão

desperta na sua dança, segurando o pincel. Se desenhamos com um meio seco, por

                                                  
7“In utero, o bébé é embalado ao ritmo circunscrito desses dois corações, o seu e o da mãe”. Françoise
Dolto, No Jogo do Desejo, (p.271)
8 “A linguagem encontra-se portanto presente durante a vida fetal, pelo menos auditivamente, no filho do
homem, com sensações de bem-estar e de mal-estar”. Ibid, (p.265)
9 “Os ritmos são criadores de formas”. André Leroi-Gourham, O Gesto e a Palavra , 2-Memória e Ritmos ,
(p.117)
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exemplo, a grafite, sobre um papel com alguma gramagem, a mão traça, inscreve e grava

a linha. As ondas de vibração que a mão transmite para o corpo são de uma intensidade

diferente da mão que dança com o pincel. Sonhamos uma profundidade entre mão/corpo

e papel: escuta-se e sente-se a pressão da mão sobre o lápis que escava o papel. No

primeiro registo de desenho onde o meio é líquido (na aguarela ou na tinta da china),

viajamos com a mão, a água é o meio que transforma o desenho numa linguagem fluida,

sem brusquidão, contínua, que abranda o ritmo e que proporciona uma matéria uniforme

a ritmos diferentes10 como o regaço da mãe que embala o bébé sem brusquidão,

continuadamente, e a ritmos diferentes pela linguagem do seu corpo. O segundo registo

de desenho onde o meio é seco, a grafite, inscreve sobre o papel o traço conduzido pela

mão que empurra o lápis. O brilho metálico da grafite desperta a candura do papel branco

e a sua dureza, conforme o diferente grau, cria uma “dialéctica da coesão e da adesão”11,

a união é já: “a coesão da grafite é então solicitada há adesão pelo papel imaculado”12.

(Não podemos deixar de referir que se a grafite é um mineral extraído da terra, ela só é

mina do lápis quando misturada com argila muito fina, encontrada perto de rios ou em

terra hidratadas e contém, portanto, uma parte de água.) A grafite é o meio onde o sonho

se metamorfoseia entre o regaço da mãe e o repouso, acolhedor e quente como a própria

grafite, que retirada da mina remete para um lugar redondo, afundado na terra – a mãe-

terra13.

Gilles Deleuze, quando fala da obra de Francis Bacon, comparando-o a Artaud14,

no que diz respeito ao corpo sem orgãos15, diz que “a sensação é vibração” 16 quando o

corpo possui limiares ou níveis. São as partes limpadas ou escovadas que interessam a

                                                  
10 Cfr. “A água é a senhora da linguagem fluida, da linguagem sem brusquidão, da linguagem contínua,
continuada, da linguagem que abranda o ritmo, que proporciona uma matéria uniforme a ritmos diferentes”.
Gaston Bachelard, A Água e os Sonhos, (p.193)
11 Ibid, Le Droit de Rêver, (p. 69)
12 Ibid, (p.69)
13 A mãe-terra simboliza um regresso à mãe. Na religião cristã, Job diz: “Saí nu do ventre da minha mãe e
nu voltarei para lá”. Bíblia Sagrada, 1, 21
14 Cfr. “O corpo é o corpo Ele está sozinho E não precisa de orgãos”. Artaud, in 84, Francis Bacon, Lógica
da Sensação, (p.51)
15 Conceito que não será desenvolvido, pois não viabiliza o ponto de vista seleccionado para aquilo que está
em causa.
16 Sobre o corpo que possui limiares ou níveis, sendo “que a sensação não é qualitativa nem qualificada; ela
possui apenas uma realidade intensiva que nela não determina mais dados representativos, mas variações
alotrópicas” 16 Francis Bacon, Lógica da Sensação, (p.51)
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Deleuze como “partes neutralizadas de organismo”17, a nós interessam-nos igualmente

estas partes limpadas ou escovadas como transparências: velaturas. Estas transparências

retiram a identidade ao rosto, e por vezes alastram pelos corpos das figuras pintadas de

Bacon, por isso Deleuze diz que “o rosto humano ainda não encontrou sua face…”18. A

diluição do óleo mais líquido, mais perfumado de linhaça, cria um véu, uma transparência

sobre a pintura. O gesto que está por detrás desta transparência é semelhante ao gesto do

desenho: quando a mão que dança com o pincel desperta as figuras de um sono, de uma

contracção, de um movimento do corpo, de um grito, etc; quando a mão empurra o pincel

(no caso do desenho, é o lápis de grafite) provoca a união entre o óleo da velatura e a tela

já pintada.

O ritmo não só é o que de mais vivo o corpo e a arte possuem, como também é, na

sua profunda essência, carnal e espiritual, respiração em desejo. Se a imagem do corpo é

a história/tecido do ser humano, ela é também uma apresentação de todas as sensações

experienciadas que, dinamizadas, provocam um ritmo na produção de outras imagens19,

ao mesmo tempo que estas “reproduzem mais ou menos fielmente as sensações (…)”20.

Podemos não ter memória de um momento passado, podemos não ter a imagem desse

momento, mas lembramos a sensação, agradável ou, desagradável; ela aparece em nós, e

o ritmo do corpo inicia uma produção de imagens que, por exemplo, orientadas para o

acto criativo, podem ser benéficas na realização da obra – “para uma consciência que se

exprime, o primeiro bem é uma imagem, e os grandes valores dessa imagem estão em sua

própria expressão”21.

                                                  
17Sobre organismo: “O corpo sem orgãos se opõe menos aos orgãos do que à organização dos orgãos que se
chama organismo”. Ibid, (p.51)
18 Ibid, (p.52)
19Escolhemos Gaston Bachelard para precisar o conceito de imagem. A imagem que sugere o enraizamento
da história de cada ser humano são as primeiras imagens ligadas ao interior das coisas. Elas conduzem ao
sonho porque desejam chegar a uma intimidade da própria substância/semente. Ao sonhar com essa
intimidade, sonha-se com o repouso. Bachelard, examina estas imagens de repouso que sugerem
movimento na direcção da casa, da caverna ou do ventre. Elas trazem a mesma marca: o regresso à mãe.
Existe no pensamento de Bachelard uma sintonia em relação ao estudo da psicanalista Françoise Dolto. E
pudémos verificar que Bachelard, em A Terra e os Devaneios do Repouso (p.8), embora não faça referência
a nenhuma obra em particular da psicanalista, conhecia o trabalho de Dolto. Escolhemos A Terra e os
Devaneios do Repouso, porque as imagens da gruta, caverna, mina, ninho, concha, sepernte caverna, etc,
remetem para lugares profundos, de interior, semelhnates ao ventre materno e conseguimos conciliar estas
imagens com o pensamento de Françoise Dolto, iniciado desde a oriegem: a placenta.
20 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.61)
21 Ibid, (p.63)
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 As pinturas de Francis Bacon são orientadas pela sensação, em Louise Bourgeois

a obra é orientada pelas suas memórias. Usa-as como documentos e diferencia a maneira

como a memória aparece e é recriada – ou somos nós que a procuramos, caso em que é

uma perda de tempo, ou vem ter connosco, e neste caso é, geralmente, muito produtiva, e

em Louise Bourgeois é a semente para a escultura22.

A necessidade, quer no bébé quer no adulto, não é mais do que a assistência diária

ligada à manutenção do corpo, mas o desejo23 é uma fonte corrente, uma potência viva,

que não reconhece a assistência como um fim do seu alívio. Quando o desejo não é

satisfeito brinca e inventa formas para conseguir libertar-se. Françoise Dolto observa, nas

suas investigações (analisando a linguagem que exprime os pensamentos à medida que

vão surgindo as imagens oníricas), que “o jogo com o desejo estuda todas as

manifestações do desejo que o sujeito elegeu na sua vida imaginária e solitária, recuando

no tempo até aos primeiros desejos, que, insatisfeitos, deixaram rastos na memória”24.

As imagens, que na continuidade da existência, se esticam, encolhem, alteram,

deformam, constituem para sempre o lugar onde o desejo e a imaginação se vão articular

em função da sublimação25. O desejo quando não é satisfeito pela ausência, em espera e

imaginado, sente a falta, antes preenchida, lembra-se da felicidade e arranja códigos que

lhe permitem imaginar e “prolongar a felicidade de sentir”26. No entanto, quando há

                                                  
22 “ I need my memories. They are my documents. (…) You have to differentiate between memories. Are
you going to them or are they come to you. If you are going to them you are wasting time. Nostalgia is not
productive. If they come to you, they are the seeds for sculpture”. Louise Bourgeois, Destruction of the
father Reconstruction of the father, (p. 225)
23 “O desejo que, na origem, é sempre inconsciente, tal como a necessidade, pede, também ele, o
apaziguamento da sua tensão numa realização, numa consumação para o prazer; mas a característica do
desejo é suportar a não satisfação imediata e poder, por esse facto, sofrer transformações contínuas até se
satisfazer de uma outra forma. O desejo não satisfeito, que permanece assim em estado de tensão, pode
então intensificar-se e tornar-se mais preciso”. Françoise Dolto, No Jogo do Desejo, (pp.264-265)
24Ibid, (p.265)
25“A mãe inicia a criança não só no apaziguamento das necessidades corporais e no apaziguamento das
tensões do desejo, mas também, pelos afagos, carícias e palavras que lhe dirige, no reconhecimento do seu
pai, dos seus parentes e de todas as pessoas com quem fala na presença da criança. Inicia-a portanto na vida
social. É essa alternância no desejo de comunicar, satisfeito pela presença e não satisfeito pela ausência,
mas desde logo esperado e fabulado,(…) tarde ou cedo seguido pelo retorno da satisfação de ver a mãe
reencontrada, que organiza em código de linguagem as possibilidades do que não podemos deixar de
chamar a sublimação das pulsões orais do desejo, porque é precisamente o desejo, tal como se organiza na
oralidade, que encontra aí as raízes da humanização, ou seja, que a função simbólica é posta ao serviço da
comunicação de desejos entre seres humanos”. Ibid, (p.277)
26 “Quando a felicidade de imaginar prolonga a felicidade de sentir, a qualidade propõe-se como uma
acumulação de valores. No reino da imaginação, sem polivalência não há valor”. Gaston Bachelard, A
Terra e os Devaneios do Repouso, (p.279)
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impossibilidade de preencher o desejo na ausência, é preciso recriar o apaziguamento das

tensões do próprio desejo, e neste sentido referimos Louise Bourgeois como artista que

reverte a tensão em prazer e sublima o desejo. Por exemplo, no trabalho The Cell27 (Arch

of Hysteria), somos confrontados com as dores emocionais e psicológicas: O corpo

decapitado, arqueado em tensão sexual e, ao mesmo tempo, como semelhante a uma

acção histérica (influência dos estudos feitos por Charcot em Salpetriere, 1862, que estão

documentados fotograficamente), apresenta dor e prazer, dele emerge num estado de

felicidade, onde a ausência do desejo, neste caso, o sexual, revela uma substituição pela

falta (orgasmo) numa felicidade onde as regras são desconhecidas28. Embora se verifique

que o corpo sofre, há uma máquina de serrar dentro da cela e há também o lençol branco

da cama, onde o corpo está colocado, bordado a vermelho com a palavra Je t’aime

repetidas vezes, para não esquecer a felicidade do amor.

As experiências vivenciadas por cada um de maneira diferente manifestar-se-ão

como vestígios na história do corpo. Se os vestígios forem potenciados em criação

artística, no desejo de comunicar, talvez o ser humano, organize uma linguagem que

potencie a não-falta, pelo fazer criativo. Em relação a Louise Bourgeois, a imaginação

prolonga a sensação, agradável ou desagradável, sublima, como quer, as dores, as

angústias, o sofrimento, o prazer, a felicidade, etc. A atenção que nós exercemos sobre

nós, sobre os outros, sobre as coisas e o mundo, atinge, através dos diferentes sentidos,

graus de sensações que enaltecem a imaginação pela “energia das imagens”29.

Carne e sopro (pneuma)30 são lugares onde o desejo é. São companheiros e onde o

ar ressoa trazendo ecos do passado, inscrevendo-os na carne e espraiando-os pelo

presente como um desenho pela folha branca: inscrição e fluidez. Desenhar a linguagem

                                                  
27 Louise Bourgeois realizou cinco peças, intituladas Les Cellules de l’Enfance , para representar os U.S.A,
na Bienal de Veneza, em 1993. The Cell (Arch of Hysteria), 1992, tem uma disposição diferente das outras,
cercada de portas metálicas, ela impossibilta a visão do espectador e o seu interior. Assim, o especctador
tem de passar por um corredor entre as portas e o interior. A sua disposição remete para um labirinto que
acentua a surpresa.
28“(…)pleasure and pain are merged in a state of happiness. Her arch-the mouting of tension and the release
of tension-is sexual. It is a substitute for orgasm, with no acess to sex. (…)the rules of happiness and stress
are unknown to us”. Louise Bourgeois, Destruction of the father Reconstruction of the father, (p. 207 )
29 “A imaginação é sobretudo o sujeito tonalizado. Parece que essa tonalização do sujeito tem duas
dinâmicas diferentes, conforme ocorra em uma espécie de tensão de todo o seu ser ou, pelo contrário, em
uma espécie de liberdade completamente descontraída, completamente acolhedora, aberta ao jogo das
imagens subtilmente ritmanalisadas”. Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.67)
30 Carne e pneuma vão ser desenvolvidos ao longo deste capítulo e nos seguintes.
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do corpo é sintonizar a candura da folha branca com o seu preenchimento, traça-se a

linha, inscreve-se a grafite e o desenho espraia-se e flui. Realizar uma imagem,

inscrevendo-a no papel branco, é fazer nascer o que ainda não é e o que virá a ser. O que

ainda não é e aspira ao futuro, dominado pelo passado e vivido no presente, é a ‘dinâmica

que ocorre numa espécie de tensão’; e o que virá a ser é fruto da atenção, da displicina,

da aprendizagem, é a ‘dinâmica que ocorre numa espécie de liberdade descontraída e

acolhedora’. A partir do treino, ambas actuam sobre o medo e o desejo. Na harmonia das

duas dinâmicas, do desejo e do medo, da carne e do pneuma, é preciso conhecer e estar,

ter tempo e criar espaço, entre as coisas, as pessoas, a natureza. Encontramos em Marina

Tsvietaieva a sintonia da harmonia: “Para que seja possível a completa harmonia das

almas é necessária a harmonia da respiração, pois que é a respiração senão o ritmo da

alma? Assim, para que as pessoas se compreendam umas às outras, é necessário que

caminhem ou se deitem uma ao lado da outra”31. Respiração saída do corpo habitado por

orgãos, osso e nervos, que permanecem e frequentado por água e ar que circulam,

fluem/diluem, inspiram/expiram. Som e sopro trocam-se, cruzam-se, entrelaçam-se,

transitam e regressam, criam a individualidade do corpo em tecelagem permanente –

lança-se a lançadeira e todos os fios constroem a trama e confeccionem o manto.

O ar que facilmente se dissipa, não sendo sonoro32 acalma, na sua fluidez, o som

dos orgãos, embora sem ar não haja som e seja possível enganar o som: o ar impedido de

circular produz um som, por isso, às vezes, quando fazemos um grande esforço o coração

que leva o ar para os pulmões acelera o seu ritmo e escutamos o seu bombear, sentimos o

seu peso e os pulmões estreitados. Transformado em sopro, inspirando/expirando, o ar é

respiração e, como o vento, “gira, tornar a girar e passa, e recomeça as suas idas e

vindas”.33 O ar faz o corpo vibrar, e, se não é possível escutar o som dos orgãos, é

possível sentir a sua vibração, como se o corpo tivesse um ouvido interior que, recolhido

no seu silêncio pela atenção, se escutasse a si mesmo mas não pelo som (provavelmente,

                                                  
31 Indícios Terrestres, (p.7)
32 “…o ar é, portanto, em si mesmo um elemento não sonoro em virtude de facilmente se dissipar, por outro
lado, quando é impedido de tal fazer, produz, então, o seu movimento um som”. Aristóteles, De Anima,
420a5
33 “O vento vai em direcção ao sul, depois ruma a norte; e “gira, tornar a girar e passa, e recomeça as suas
idas e vindas”.33 Bíblia Sagrada, Eclesiastes, 1,6,
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os surdos têm esta sensação). Encontramos em Etty Hillesum a descrição de uma

sensação semelhante:

Quero ouvir-me por dentro. Sim, sim. (…) O meu coração estava outra vez comprimido,

nada fluia lá dentro, todos os canais de irrigação estavam assoreados e o cérebro apertado por

um pesado parafuso. E quando estou assim encolhida, fico à espera até que algo se derreta e

corra em mim34.

O ar quer circular, fazer o seu caminho, mas é impossibilitado de o fazer, os

canais de irrigação, o coração comprimido, o cérebro apertado por um pesado parafuso,

provoca uma tensão no corpo de Etty que espera, no seu sofrimento, para que possa

ouvir-se por dentro. Gaston Bachelard distingue o ouvido atento e o ouvido recolhido – o

primeiro é o ouvido que “na noite mais escura, esperou com paixão o ser amado”35, e o

segundo, é o ouvido “que goza docemente do seu bem”36. É sobre o ouvido atento que

nos interessa aqui falar, pois o atento é o que sente a vibração, que procura dentro de si

ouvir-se e que “procura ver”37. Este ouvido é um ouvido que, no silêncio da noite mais

escura, em tensão, porque quer ir mais além do que escuta, esperou com paixão o amado

e, ao esperar, se estica, juntamente com a imaginação38, que “põe em nós a mais atenta

das sensibilidades”39. Etty Hillesum procura esse ouvido atento : quero ouvir-me por

dentro. O seu corpo aguarda e assiste ao sofrimento, de coração comprimido; o ouvido

interno não consegue sentir a vibração dentro de si.  É preciso que haja diluição, ‘até que

algo se derreta e corra em mim’, como se o sangue estivesse coagulado nas artérias e

nada circulasse dentro de si. Os coágulos têm de se dissolver e tornarem-se líquido e

deixar fluir o ar. Contudo, é preciso tempo e espaço para que ambos os ouvidos possam

operar; a escuta de si, pelo ouvido atento, requer atenção e treino, o tempo é absorvido, o

espaço dilata-se (silêncio, atenção, conhecimento, disciplina, espera, reconhecimento,

etc.) e, em sintonia com o ouvido recolhido, cria relações na vida e na arte. Esta sintonia

                                                  
34 Diário 1941-1943, (p.113)
35 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.67)
36 Ibid, (p.67)
37 Ibid, (p.67)
38 “As imagens visuais do ouvido esticado levam a imaginação para além do silêncio. As imagens não se
formam em torno das penumbras e dos murmúrios reais, interpretando sensações. É preciso sentir as
imagens no próprio acto da imaginação esticada” Ibid, (p.68)
39 Ibid, (p.68)



16

não é mais que um rasgo harmónico de respirações – uma respiração imperceptível ao

ouvido40.

Glenn Gould murmurava a melodia enquanto tocava e escutava. O sopro brotava

da sua boca como um sussurro musical que parecia sair do fundo do corpo, sussurro

ligado ao ouvido que habita no ventre e, numa vibração circulatória, o ar era expelido

pela voz inflamada de desejo – como um lamento sedutor: o ouvido atento e o ouvido

recolhido, ambos, em sintonia, são o som harmónico da respiração. A imagem do corpo

de Glenn Gould41, quando em comunicação com o piano se transforma, é extraordinária,

porque o seu corpo adequa-se à forma do instrumento, como se as suas costas fossem

uma carapaça e a coluna vertebral uma serpente a dançar sedutoramente, serpenteando-

se, como o faz sobre a água. O peito – o centro, o coração – abre-se para receber a boca

do piano – as teclas. Existe uma linguagem entre os dois corpos que se modelam, para se

tocarem e fundirem, duas vozes que soam e murmuram, conduzidas pelos braços e mãos

do pianista. O corpo remete para a posição fetal, dobrado sobre si mesmo, embalado no

seu próprio ritmo ondulatório, em simbiose com o piano42. Glenn Gould na sua actuação

viaja como se estivesse em estado de transe, a sua cabeça está muito inclinada, perto do

peito, o pescoço desaparece, curvado, o pianista une-se ao corpo do piano, toca de olhos

fechados, escuta a voz do piano e emite-a pela sua boca, “ele é ritmado, duramente

ritmado, num ritmo que toma o corpo por inteiro”43, e o piano transforma-se num lugar

de aconchego, de amparo e de desejo. No enlaçe entre o corpo de Glenn Gould e o corpo

do piano observa-se uma fusão, uma espécie de comunhão, de trocas de energia que se

acumulam e excedem, ganham uma aparência de plenitude orgástica44.

                                                  
40 A alquimia chinesa relacionada ao Taoísmo, no Tratado do Segredo da Flor de Ouro , texto clássico
chinês, fala de uma respiração subtil imperceptível pelo ouvido: ritmo vital interno, de que a respiração
grosseira não é mais que uma imagem. Dicionário dos Símbolos, Respiração.
41 Glenn Gould no filme de Bruno Monsaingeon, The Goldberg Variations, Nova Iorque, 1981
42 É assim que Alberto Carneiro descreve o espaço medido com o tempo na percepção da arte: “O tempo do
corpo que vê e toca, que se move em torno da obra e de si mesmo na busca de se fundir com ela, de ser uno
nessa simbiose da coisa que se gera única, e, no último estádio da significação, intransmissível” in Das
Notas para um Diário e outros textos, (p.65)
43 Gaston Bachelard, A água e os sonhos, (p.112)
44“A obra de arte nasce e dá-se por um processo de elaboração em que estes contrários se organizam como
forma de posição/oposição, convergência/divergência de sentidos.Um processo em que o princípio do
prazer se desenvolve, satisfaz e realiza pela assunção do princípio das transformações da realidade, pela
consciência do corpo nas mutações de energia que se vai acumulando, excedendo e anulando. (…) Processo
de ocultação/desocultação, troca de energias, próxima daquela que acontece no acto de amor em que o sexo
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O corpo de Glenn Gould, enroscado em si próprio, perde a estrutura da

coluna vertebral como se os órgãos internos flutuassem – tal como na pintura de Francis

Bacon, em que as figuras pintadas, contorcidas, agitadas e enroscadas, aparentam não

possuir essa estrutura que apoia os órgãos; “O corpo só se revela quando deixa de ser

sustentado pelos ossos, quando a carne deixa de recobrir os ossos, quando ambos existem

um para o outro, mas cada um em seu lugar, os ossos como estrutura material do corpo, e

a carne como material corpóreo da Figura”45. Na pintura de Bacon a intensidade da cor, a

densidade da mancha, a potência agitada em ritmo dinâmico violento, onde o corpo-órgão

deformado é limpo, escovado por uma menbrana transparente – a velatura, que quase

apaga os rostos, pinta a marca do som, num gesto que desenha o sopro, o ar, o vento, a,

voz, o grito: “uma espécie de declaração de fé na vida”46. O som é pintado, a tela recebe

o eco da voz e o gesto permite a interpretação desse eco, como se o ouvido recolhido do

pintor fosse um prazer do seu prazer – o ouvido cumpre a função entre ver e escutar, pela

concentração e atenção.

A massa da carne que constitui a densidade, o volume, o peso do corpo, é

deformada mas, como refere Gilles Deleuze, “é uma vontade espiritual”47, a onda que

percorre a obra de Francis Bacon, é o encontro da sensação que potencia a força sobre o

corpo e cria o ritmo das figuras na obra e, provavelmente, não está só na obra mas

também no corpo do pintor: a sensação é intuída pelo corpo e manifestada na obra. Há

uma vertigem na obra de Bacon, no sentido de que as deformações dos corpos e/ou rostos

são “posturas naturais de um corpo que se reagrupa em função da força simples que se

exerce sobre ele (…)”48. Contudo, a diluição destas posturas, como a água que transita na

sombra, esbastendo-lhe os contornos, iluminando-as, tornas vivas. A presença da velatura

translúcida, sobre os corpos, traça, desfoca, deforma, ilumina voluptuosa o instante fugaz.

Francis Bacon possuía um optimismo desesperado – “(…)’est en quelque sorte un

optimisme désespéré”49 –, a força e a potência mancham a tela de cores intensas e de uma

cadência na transparência das velaturas, que apesar de arrastarem a figura, enaltecem uma
                                                                                                                                                      
se realiza na comunhão com o outro sexo, na plenitude orgástica”. Alberto Carneiro, Das Notas para um
Diário e outros textos, (p.151)
45 Gilles Deleuze, Francis Bacon: Lógica da Sensação, (p.30)
46 Ibid, (p.67)
47 Ibid, (p.53)
48 Ibid, (p.65)
49 Entretiens avec Michel Archimbaud, (p.126)
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espécie de vontade espiritual, como se o importante fosse o que ainda se mantém no

espaço do desejo50. A sombra da vida sobre a sombra da morte e “ La mort est comme

l’ombre de la vie”51, verticalizam a pintura onde desenho e mancha se elevam num estado

de graça potenciado de luta e grito52. O desenho na pintura de Bacon é onde a alma se

exprime – há um mergulho devaneador, ascendente e descendente, vertical e horizontal,

entre linha e mancha. As zonas escovadas limpadas deformam o fundo e criam fundo, e

“é sobre a forma em repouso, que se obtém a deformação”53, o desenho é onde o corpo

encontra a harmonia do gesto, através da mão. Se Walter Benjamin sobre a pintura nos

diz que a pintura nada tem a ver com o desenho, pois o medium é a mancha em absoluto,

também refere que o único caso em que a linha e a cor se encontram é o da aguarela, em

que os contornos do lápis são visíveis e a cor é aplicada em transparência. Neste caso, o

fundo conserva-se, apesar de colorido54, podemos dizer que as pinturas de Bacon são

desenho e pintura, pois as velaturas pela sua transparência deixam ver os contornos das

figuras de cor por baixo. Na imensidão escura de cores intensas, as velaturas ondulam,

provocam sombra e recortam o fundo. A linha “chama a si” 55a superfície e só é visível

porque o fundo é presença, como o céu é cama azul para as nuvens viajantes.

A natureza das nuvens é efémera porque se diluem na atmosfera, criam névoa,

adensam-se, dissipam-se no ar, possuem uma característica metamorfoseante, tal como o

vento que, ao bater nas folhas da árvore, desenha um desenho – as nuvens estão sempre a

formar figuras para logo as desfazerem. Sobre o esforço de ver, quer no âmbito científico

quer artistíco, Goethe diz, no seu estudo sobre as nuvens: “o meu desejo de dar forma ao

informe56, encontramos aqui uma vontade de entender a transformação e mutação de

formas efémeras que demonstra uma atenção semelhante à de Francis Bacon, no seu

contrário, pela velatura que deforma a figura, tornando-a informe.

                                                  
50 “É sempre mais importante o que se desconheçe, o que se não revelou, o que se mantem ainda no espaço
de desejo, (…)”. Alberto Carneiro, Das Notas para um Diário e outros textos, (p.159)
51 Entretiens avec Michel Archimbaud, (p.127)
52 Gilles Deleuze, Francis Bacon: A lógica da Sensação, (p.67)
53 Ibid, (p.65)
54 Walter Benjamin, A Modernidade, (p.299)
55 Maria Filomena Molder, Matérias Sensíveis , Walter Benjamin, Pintura e Desenho. Sobre a Pintura ou
Sinal e Mancha, (p.13/14/15)
56 Goethe, O Jogo das Nuvens, (p.29)
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Água e ar são elementos que permitem o devaneio, pelas suas características

transparentes, translúcidas, permitem ver e escutar através deles. Se o ouvido está ligado

ao ar através do som, também está ligado à água pela vibração e ressoar – dentro de água

com todo o corpo imerso, escutamos o som do ar dentro do corpo, rodeado de água –, o

ar é o meio próprio do voo, do perfume, da cor, a água é o meio da purificação, da

limpeza, do corpo das lágrimas. Ambos permitem que a imaginação se liberte; sem

tensão, o repouso atinge um estado de contemplação pura, o corpo e alma relaxam e são

vigilantes. São eles os corpos simples, os únicos ligados a orgãos sensoriais: “sendo a

pupila formada de água, o ouvido, de ar (…)”57.

Se o desenho é onde o corpo encontra a harmonia, através da mão, então a

transformação do corpo de quem desenha é realização da própria imagem de si. No

ensino quando se dá um exercício aos alunos, verifica-se que cada um reage de maneira

diferente à proposta durante o acto de desenhar. O corpo transforma-se à medida que o

exercício é entendido, por cada um à sua maneira. Inicia-se uma linguagem que é própria,

porque, a partir da compreensão do exercício, cada um adquire uma aprendizagem para

si. Ao desenhar livremente, escutou-se, o corpo encontrou harmonia de acordo com a sua

própria razão – “é a isso que se chama exercício. O êxito consiste em que a vontade, no

espaço interior do corpo, abdique de uma vez por todas em favor dos órgãos – por

exemplo, da mão”58. Esta vontade é a vontade criadora – é a onda que se eleva,

espraiando-se, e a nuvem que se alonga, esticando-se. Se o desejo for projecto de uma

vontade que, por exemplo, a favor da mão, permita articular a liberdade da sua

imaginação, juntamente com a linguagem, no acto de desenhar, a tessitura interna do

desejo transforma-se, expandindo-se contra a elasticidade da pele, e projecta-se, saindo

de si na manifestação de uma imagem.

A música “atravessa profundamente nossos corpos e põe-nos um ouvido dentro

do corpo. Ela é mestra em onda e nervosidade, arrasta o nosso corpo, e os corpos, para

um outro elemento, livra os corpos de sua inércia, da materialidade de sua presença e

desencarna os corpos” 59. Na escuta musical do ritmo do corpo, em movimentos mais ou

menos potenciados, com sensações de mal-estar e de bem-estar, a música age como

                                                  
57Aristóteles, De Anima, 425a5
58 Walter Benjamin, Imagens de Pensamento, Exercício, (p.226)
59Gilles Deleuze, Francis Bacon: A lógica da Sensação, (p.60)
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fruição de energia criativa e é realização da própria imagem da escuta e do ouvido. No

movimento do ‘desenho cego’, sem olhar o papel, os olhos articulados ao movimento do

braço e da mão traçam a linha. A mão é o utensílio que inscreve a linha através dos olhos

que percorrrem, cautelosamente, o corpo do “modelo”; os olhos contam um segredo à

mão e, na troca, há um esquecimento da memória que temos de um “modelo” semelhante

ao que está diante de nós (por exemplo, um corpo, vegetação, etc.) e um reconhecimento

do que está vivo perante nós como se fosse único, nunca visto.

A transformação do desenho, enquanto ocorre, dá-se numa liberdade estética onde

a passagem do desejo à inscrição no papel, como designío, é o espaço potencial da obra60.

No ‘desenho cego’ o lápis inscreve o traço no papel branco, escuta-se, a mão vibra e

devolve esta vibração ao corpo. O medo de traçar mal a linha não permanece e o desejo,

na sua curiosidade, é alimentado, chega ao fim, sem tensão. A dupla participação do

medo e do desejo “envolve a alma inteira”61.

                                                  
60 “(…) a mutação imperceptível e reversívil da posição relativa do sujeito e do seu objecto estético. A
passagem do desejo ao desígnio – o espaço potencial da obra”. Alberto Carneiro, Das Notas para um
Diário e outros textos, (p.150)
61 Gaston Bachelard, A Água e os Sonhos, (p.13)
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Capítulo II

Imagem da Duração

Como já vimos, a deformação das figuras na obra de Francis Bacon é marcante,

quer nas pinturas singulares quer na concepção regular de trípticos.  Os trípticos são uma

continuação, ampliação, duração e retorno de figuras pintadas, que prolongam o ritmo na

história que contam. As velaturas puxam, esticam, alargam, prolongam agitam a figura

pintada, movimentando-a e projectando-a numa elasticidade que transborda os limites da

própria figura – a pele é acordada. Criam-se forças e deformam-se as figuras que

proporcionam relações de intensidade através da luz e cor62. No caso dos trípticos o que

acontece é que as deformações, são retomadas de uma tela para outra e o ritmo, com

maior intensidade, é constituído pela sequência de imagens que se encadeiam. A

deformação das figuras engendra a expansão, a distenção e a dilatação dos corpos, e o

alastramento da velatura implica a menbrana transparente que marca a fronteira entre

desenho e pintura. Em Bacon, o prolongamento das figuras é possível, porque “a pele é

então um corredor onde a carne conhece lentas e tépidas matérias em fusão”63, que

despertadas pela luz e cor harmonizam o sentido da visão com o sentido táctil. A luz

cintila, ilumina e “ri na superfície das coisas”64, a cor alimenta o movimento da pintura,

porque “a cor não é visível sem luz”65. A velatura desenha e determina o território da

carne, como uma pele. Esta é o maior orgão que cobre a superficíe do corpo humano, e o

                                                  
62 Gilles Deleuze faz um estudo sobre os trípticos de Francis Bacon onde a luz e a cor são as maiores forças
que o próprio tríptico contém. No entanto, não só luz e cor, mas o retomar do entrelançamento de corpos, a
queda, etc, concluindo que “em Bacon só há trípticos (…)”. Francis Bacon, A Lógica da Sensação,
(p.70/90)
63 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.188)
64 Ibid, A Psicanálise do Fogo, (p.61)
65 Aristóteles, De Anima, 418b1
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mais sensível na sexualidade, “encerra todo o calor da vida”66. Verificamos que quando

os músculos estão tensos o corpo fica contraído e fechado sobre si, o peito curva-se

devido ao peso das costas - lugar de tensões musculares. Quando os músculos estão

esticados e desenrolados o peito abre-se e as costas verticalizam-se, em sintonia, a pele

estica-se, alonga-se, dilata-se, expande-se, e a sua superfície alcança o interior – a carne.

Os corpos na obra de Francis Bacon enrolam-se, enroscam-se, entrelaçam-se, etc, é

possível observar um jogo de contracções e dilatações musculares. Através da

mancha/cor existe um sofrimento impresso na carne, mas talvez as velaturas designem a

possibilidade de abertura ao corpo e apaziguem o sofrimento, tal como uma massagem,

que pela acção táctil desbloqueia o retraimento do corpo.

Existe um estiramento que limita estar entre dois, é “ a zona fronteiriça entre o

interior e o exterior”67, a pele é a fronteira, que os separa ou une, sendo a mão o orgão

que a despe. A mão ao percorrer a pele vai retirando camadas, despindo-a, e tal como a

pele, a mão imprime sensações no corpo do outro e no próprio corpo, relativamente, ao

sentido táctil - sente prazer e desfolha, como no acto de desfolhação das folhas que

envolvem a espiga de milho.

É no acto sexual que o tocar encontra o seu objecto de prazer, a pele reveste o

corpo e pelo contacto da mão, o calor insinua-se na carne. A mão tem vontade de

conhecer, inicia-se na aprendizagem pelo toque e faz-se aventureira; ao explorar, ela

“surge assim como o verdadeiro orgão da existência que faz a dramática experiência

entre-os-dois”68. No caminho percorrido pela mão, a pele deixa-se conhecer e é também

conhecida. Se a sensação for agradável, o prazer é intensificado, e procura, expectante,

alcançar a profundidade do corpo. A acção de tocar implica também o repouso da mão

sobre a pele, que necessita de duração, de demora, de pousar e de estar, expande-se num

conhecimento que desenvolve a comunicação. A mão percorre o exterior, iniciando uma

aprendizagem e imprime na pele sensações, que se estendem pelo corpo todo. O prazer é

activado pelo movimento e pela capacidade de articulação da mão - explora, investiga,

abre, fecha, agarra, puxa, acaricia, envolve, conforta, acolhe, aquece, enlaça, entrelaça,

penetra, etc - e é ajudada pela flexibilidade dos dedos. Pela característica de se tornar

                                                  
66 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.188)
67 José Gil, As Metamorfoses do Corpo, (p.154)
68 Jean Brun, A mão e o Espírito, (p.123)
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convexa e concâva devido à sua plasticidade, a mão estende-se e prolonga a sua

impressão na pele. Portanto, ela tem a característica de acordar o prazer, porque é um

motor69 que age sobre um corpo e sobre a sua intimidade - é instrumento para

desencadear o desejo.

Aristóteles refere que o motor que faz mover o desejo é algo corporal que age no

seio dos órgãos e encontra um ponto coincidente entre princípio e fim do movimento:

articulação70, lugar onde a convexidade e a concavidade se encontram. A mão possui o

engenho de se modelar e se moldar à forma tocada - “o tacto analisa, recria os volumes a

partir da deslocação da mão e dos dedos, no âmbito de um conjunto tacto-movimento que

integra o tacto no domínio acessível à percepção figurativa”71. O tacto ao actuar sobre

uma pessoa vê e é visto, porque a mão que toca é perceptível, ela toca e é também tocada

como a pele que é desfolhada. A mão é o motor que age sobre esse desfolhamento. O

ouvido e os olhos podem actuar com os seus sentidos e, em relação ao outro, serem

imperceptíveis; a mão quando actua é percebida e entendida, e, na troca, percebe e

entende. É o princípio da experiência ‘entre-dois’ que produz conhecimento e aproxima o

encontro. A mão age exteriormente na superfície, mas possui a intenção de se introduzir

no interior, porque é “ao mesmo que sentida por fora, ela própria tangível, por exemplo,

pela outra mão, se tomar lugar entre as coisas que toca, sendo em certo sentido, uma

dentre elas, abrindo-se enfim, para um ser tangível de que também ela faz parte”72.

Dedos e braços disponibilizam à mão uma imensidade de actuações, os dedos

possuem uma mímica gestual de formas, desenhos e linguagem, e os braços são

alavancas que permitem à mão ganhar força, agarrar, apoiar, erguer, sustentar, segurar,

etc, por isso ela não está sozinha na actuação. O facto de ser convexa e concâva permite-

lhe ter dois lados, quando esticada actua de um lado ou de outro, e, no entanto pela sua

forma articulada e pela flexibilidade dos dedos, alcança vários lados, formas e direcções.

Pelo facto de possuir estas características próprias, a mão tem uma sensibilidade estética

que prolonga a acção de criar, por exemplo, no amassar de uma matéria plástica a mão

toca e vê onde os olhos não chegam. Quando amassa barro, a força dos braços permite ao

                                                  
69 “A mão deixa de ser ferramenta para se tornar motor”. André Leroi-Gourhan, O Gesto e a Palavra -
Memória e Ritmos, (p.38)
70Aristóteles, De Anima, 433b 20
71André Leroi-Gourhan, O Gesto e a Palavra - Memória e Ritmos, (p.103)
72M.Merleau-Ponty, O visível e o Invisível, (p.130)
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ceramista tornar cada vez mais plástico o barro, ele imprime pressão pelas mãos que

tocam, agarram, puxam, estendem, penetram e despertam o barro da sua forma primitiva;

possuem-no até ele chegar à consistência certa para ser modelado. A união entre terra e

água que o barro comporta é ligada, atada, casada, pelas mãos. O movimento que o corpo

produz, balançando o tronco para a frente e para trás, pela força dos braços e pela pressão

das mãos, provoca um ritmo que está para além do sentido muscular – é “o desenrolar do

devaneio”73. A oscilação do corpo no processo de amassar produz uma sensação de

sonho, i.e, pelas características plásticas do barro é possível fechar os olhos e possuí-lo.

As mãos vêem o que o olhar não pode ver, sabem da permeabilidade desta matéria e

escutam a ligação entre terra e água que dá origem à massa – o barro está pronto para ser

azulejo, baixo-relevo, escultura, louça, etc. A duração desta acção age sobre o corpo de

uma forma espontânea, ou seja, a sensibilidade muscular cria um dispositivo no corpo

que não é só forma de utilização para executar algo, mas funciona como “um instrumento

de inserção na existência”74. A percepção muscular do corpo que balança, ajuda a criar o

devaneio, porque o peso do corpo deixa de ser consciente, não há músculos, órgãos, osso,

há um embalo que surge pelo facto de fechar os olhos. Manifesta-se uma duração que

apela ao ritmo do corpo todo e, tal como as mãos que possuem o barro, o corpo é

igualmente possuído por uma espécie de voo libertador.

As mãos são como as asas, libertam o homem de uma actividade automática e

repetitiva, para o elevar a um estado sublime - livre como num sono/sonho. O sono que

implica o repouso do corpo, onde não há actividade muscular, como no sonho de voar -

não o sonho que provoca a queda pela falta de asas, originando no homem um acordar

agitado, sacode-se o corpo e os braços procurando a cama que o ampara - mas, sim o

sonho que ligado à desmaterialização, à libertação, ao apaziguamento, faz com que o

corpo se desligue do seu próprio peso, do tempo e do espaço que o rodeia. Esta sensação

                                                  
73“Muitas vezes, o movimento limitado a uma parte do corpo permite manter o desenrolar do devaneio,
como no caso de “tamborilar”, do amassar de qualquer objecto plástico (…). É evidente que estas
manifestações rítmicas raramente se limitam apenas ao jogo muscular, participando antes num conjunto em
que a audição desempenha, na maior parte dos casos, um papel i9mportante, como quando o monge budista
salmodia os seus cânticos martelando ritmicamente um dado timbre.”.André Leroi-Gourhan, O Gesto e a
Palavra - Memória e Ritmos, (p.92)
74“Se a armação esquelética não é perceptível no estado normal, já o invólucro muscular é o centro de
impressões importantes, podendo considerar-se o dispositivo osteomuscular, já não como um utensílio, mas
como um instrumento de inserção na existência”. Ibid, (p.91)
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assemelha-se à sensação na amassadura do barro, no acto de amassar o ritmo do corpo, é

um sonho acordado que internamente permite o devaneio e, por alguns momentos, a

percepção do espaço e do tempo, podem provocar uma libertação no homem, que

envolvido consigo mesmo,  se esquece de si.

A escultura de Vitória de Samotrácia parece retratar esta imagem: o corpo que

está quase pronto a descolar e voar. Encontrada sem cabeça e sem braços, o seu corpo

balança para a frente, projectando-se para um espaço desconhecido, em antítese às asas

enormes que se elevam e alongam. Esculpida para viver na proa de um barco, o seu corpo

enfrentava assim o desconhecido, de encontro ao vento e água, as suas roupagens colam-

se e modelam-lhe o corpo. Ela protagoniza uma duração sublime como a duração do

sonho dinâmico que o ceramista percepciona, quando se liberta, deixando-se envolver no

seu devaneio. No que diz respeito ao amassar, “a libertação produz-se espontaneamente

no voo, no momento em que o repouso do ouvido interno e dos músculos, durante o sono,

cria o inverso do cenário quotidiano”75; a escultura de Vitória de Samotrácia  é imóvel,

mas a sua imobilidade remete para “um repouso que tem intensidade”76, como num

disparo fotográfico que capta o instante, Vitória de Samotrácia é projectada para o voo,

numa duração infinita.

No ‘desenho cego’, a mão que toca é semelhante ao “olhar que envolve, apalpa,

esposa as coisas visíveis”77, ambos encontram uma barreira difícil de transportor na não

permissão de olhar para o papel enquanto se desenha, mão e olhos percorrem a pele - a

mão que segura o lápis de grafite percorre a pele do papel e os olhos percorrem a pele do

do “modelo” -, e tentam penetrar para lá da barreira que os impede. Mas o desenho cego

não tem qualquer pretensão de chegar a algum lado ou de impedir o alcançe do que quer

que seja, embora a vontade de quem se dispõe aos exercícios de desenho cego,

inicialmente, nunca encontre o propósito do mesmo: inscrever o traço pela mão através

do olhar que envolveu, apalpou, percorreu o visível. Os exercícios de ‘desenho cego’

disciplinam a atenção dos olhos, encontram o cuidado do ver, que vê, lentamente e

cuidadosamente, como se as pestanas tocassem a pele do modelo e devolvesssem à mão

esse segredo, que por sua vez inscreve a linha a grafite. Há uma libertação não só da mão

                                                  
75 André Leroi-Gourhan, O Gesto e a Palavra - Memória e Ritmos, (p.92)
76 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.4)
77 M.Merleau-Ponty, O visível e o Invisível, (p.130)
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e dos olhos, mas do corpo todo, quando a vontade deixa de querer. É um estado de

libertação, apaziguamento, desligamento, como no devaneio intímo de voar, porém

encontra maior obstáculo, precisamente, porque inscreve sobre o papel a linha, ao passo

que na amassadura não há inscrição, a forma do barro está sempre a ser alterada no acto

de amassar. Quando os olhos, no ‘desenho cego’, passam a mensagem às mãos e traçam a

linha, não se volta atrás, fica registado - é documento. Ora, os nossos olhos não estão

habituados a envolver, a apalpar, não estão habituados a um tempo demorado. No acto de

desenhar, quando os olhos, olham, por exemplo, um corpo, reconhecem de imediato esse

corpo (pernas, tronco, braços, cabeça, etc), mas também cada corpo é um corpo, que

contém a sua própria identidade, e é necessário chegar a um lugar onde não há

informação arquivada, há sim uma paciência, um rigor e uma atenção dos olhos e da mão,

em cada corpo, plantas, objectos, que utilizados, como “modelo”, são únicos. Se, por um

lado, o ‘desenho cego’ se relaciona, em Merleau-Ponty, com a aproximação “apalpando

com o olhar”78, por outro lado, afastam-se quando o mesmo autor diz: “”como se

estivesse com elas (coisas) numa relação de harmonia preestabelecida, como se as

soubesse antes de sabê-las, move-se à sua maneira (o olhar), em seu estilo sincopado e

imperioso”79. Pois, os olhos não fazem estes exercícios de ‘desenho cego’ sozinhos, eles

são inseparáveis da mão. A relação entre ambos constitui um meio de comunicação

inscrito a grafite sobre o papel, “há uma topografia dupla e cruzada do visível no tangível

e do tangível no visível, os dois mapas são completos e, no entanto, não se confundem.

As duas partes são partes totais e, no entanto, não passíveis de superposição” 80.

A visão é “livre de toda a impressão muscular”81 e produz imagens no cérebro

através dos olhos que funcionam como ecrãs, i.e, se o olhar não aprender a demora do

tempo, não consegue aprender o “modelo”. É preciso que os olhos que envolvem,

apalpam e esposam, sintonizem um tempo de repouso, para que em observação do

modelo, articulados com a mão que segura a grafite, iniciem um percurso de atenção e

disciplina que comprende a forma. Mesmo que os olhos nesta compreensão façam o

contorno do “modelo”, no entanto, como eles estão fixos no “modelo” e não no papel, é

                                                  
78 Ibid, (p.128)
79 Ibid, (p.130)
80 Ibid, (p.131)
81 Jean Brun, A Mão e o Espírito, (p.168)



27

necessário o sentido táctil para que faça a comunicação aos olhos e ao cérebro. A acção

da mão preenche a forma do “modelo”, ao mesmo tempo que inscreve a linha - “o papel é

acordado do seu sonho de candura”82.

O tempo que demora à mão e aos olhos a traçarem a linha permite ao cérebro

processar a imagem do “modelo”, de forma a estar no momento presente. Não há

pensamento activo, não há informação arquivada, e o saber que se tem de um “modelo”

semelhante ao que está a pousar não intervém. Interessa a aprendizagem daquele

“modelo”, no momento em que olhos e mão comunicam, compreendem e traçam a figura,

sem referências de uma discplina de desenho. Por exemplo, a habilidade de desenhar não

é para reproduzir exactamente o que está perante os nossos olhos de forma instruída, mas

para quem se disponibiliza a estabelecer relações entre o “modelo” e si próprio,

investigando formas e descobrindo percursos. A mão deve ser conduzida livremente para

que seja possível alcançar um estado de repouso interior, onde “a consciência do desenho

percorrido entre desejo e desígnio”83 é realização de si próprio no conhecimento e no uso

da linguagem. Quando este tipo de exercício é proposto, pede-se que o lápis de grafite

esteja muito afiado, para que a linha sobre o papel branco estabeleça uma

relação/articulação com as pestanas finas e pontiagudas, como se elas deslizassem no

corpo do “modelo”, sugerindo uma carícia.

Revelando a sua máxima vocação no amor, a carícia tem o objectivo, em relação a

outra pessoa de aliviar a dor ou dar prazer, tal como a ideia do lápis afiado/pestanas

pontiagudas. Por um lado, ela “procura dar ao outro a calma que perdeu” 84 e partilha um

encontro onde o consolo e o acolhimento são uma experiência vivida na carne, por outro

lado, ela é a sensação que permite dar prazer ao outro através da superfície que percorre.

A intenção no acto de acariciar está ligado à cura e ao carinho, por isso quando ela age,

na tentativa de dar ao outro calma, arrasta consigo o que encontra pelo caminho,

percorrendo a superfície e apaziguando a dor. O silêncio da carícia e o silêncio no

exercício de ‘desenho cego’ consolam e tentam encontrar “o contacto que as palavras não

conseguem estabelecer”85. Verificamos, muitas vezes, na disciplina de desenho no

                                                  
82 Gaston Bachelard, Le Droit de Rêver, (p.69)
83 Alberto Carneiro, Das Notas para um Diário e Outros Textos, (p.147)
84 Jean Brun, A Mão e o Espírito, (p.158)
85 Jean Brun, A Mão e o Espírito, (p.159)
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chamado “desenho à vista” que os alunos precisam de consolo, porque disponibilizam de

todos os sentidos e de todas as ferramentas (relações e medidas com o lápis para obter

proporções) para realizarem um desenho igual ao “modelo”, i.e, igual ao que os olhos

vêem, e, no entanto, ao terminarem o desenho raramente estão satisfeitos. Ora, este

desenho precisa sempre de consolo, embora no início aquele que o faz nunca saiba que

vai precisar dele, porque este desenho pretende, quer, deseja, ao passo que o ‘desenho

cego’ consola de imediato, mas só é possível saber isso depois de feitos muitos ‘desenhos

cegos’, pois é nesta altura que os alunos entendem que os ‘desenhos cegos’ não

pretendem, e em sintonia, mergulham numa experiência vivida pela duração, demora e

prolongamento, do tempo, da mão e dos olhos. O silêncio durante o exercício do

‘desenho cego’ é consciente pela mão que trabalha e pelo olhar que vê, mas ainda não é

somente mão e olho, há também ouvido. Ora se “a imagem visual está associada à

imagem manual, o olho segue os traços porque a mão é consciente da acção e desperta o

ser activo”86 e, se no silêncio o papel é acordado, há o som do lápis a inscrever a linha

sobre o papel que é escutado internamente pela vibração da mão: este som implica a

escuta interior do ‘ouvido atento’, porque é ele que marca o ritmo em relação ao tempo

do traço, não se sabe onde pára a linha, mas ao escutar o lápis, juntamente, com o escutar

interior, a atenção do ouvido determina o fim do traço, porque a mão vibra ao escutar o

lápis e emite ondas de vibração para o ouvido interior que é do corpo. Encontramos em

Clarice Lispector a imagem que ilustra melhor a mão que escuta: “Vejo que nunca te

disse como escuto a música – apoio de leve a mão na eletrola e a mão vibra espraiando

ondas pelo corpo todo: assim ouço a eletricidade da vibração, substrato último no

domínio da realidade, e o mundo treme nas minhas mãos”87.

Existem duas formas de aprender o ‘desenho cego’: a primeira consiste em nunca

levantar o lápis de grafite do papel; a segunda, quando os alunos entendem a necessidade

deste exercício, que é semelhante ao percurso da primeira, no entanto é possível fazer

paragens, i.e, levantar o lápis do papel sempre que os olhos encontram no caminho algum

elemento que não permite à mão continuar.  Quando se levanta o lápis de grafite do

papel, olha-se para o desenho, localiza-se o lápis na figura desenhada no papel e inicia-se

                                                  
86 Gaston Bachelard, Le Droit de Rêver, (p.68)
87 Clarice Lispector, Água Viva, (p.11)
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outro traço até finalizar o desenho – o lápis ausculta88/escuta e “a mão vive, a mão vê” 89.

A mão desperta o desejo na forma que desposa e é infinita na acção que provoca, i.e, a

sensação que realiza no corpo que toca permite dar e receber uma infinitude de

sensibilidades. Segundo Aristóteles, a mão “é o instrumento de todos os outros

instrumentos”90 como a alma é motor e princípio do movimento.

Na segunda forma de aprender o ‘desenho cego’, há um momento relacionado

com o prazer, que se transforma, sempre lentamente e cuidadosamente, pela atenção e

rigor, num engodo para o desejo. Se o prazer cresceu connosco desde a infância”91, por

observação sabemos “que é difícil vermo-nos livres dessa afecção incrustada como uma

cor na pele da nossa vida”92, e é necessário aprender o tempo, vivendo o momento

presente, demorando o que for útil para a aprendizagem, usufrindo da duração e expansão

que ele proporciona, por exemplo no exercício do ‘desenho cego’. Se é difícil livrarmo-

nos dessa afecção, que é prazer, e se sabemos que ela fica ‘inscrutada como uma cor na

pele da nossa vida’, lembramos a transparência: do desenho, da pele e da memória. A

pele quando escamada é transparente como o desenho, a delicadeza dos traços

desenhados com o lápis de grafite afiado, permite ver a transparência do próprio desenho,

e a memória guarda imagens que são como cores na ‘pele da nossa vida’. Por vezes essas

imagens incrustam-se e permanecem, sobem e descem, vêm ter connosco e tocam-nos,

como um vento que sopra um véu.

(…) dirigo-me para as planícies e os vastos palácios da memória, onde estão tesouros de

inumeráveis imagens veiculadas por toda a espécie de coisas que se sentiram. Aí está escondido

também tudo aquilo que pensamos, quer aumentando, quer diminuindo, quer variando de

qualquer modo que seja as coisas que os sentidos atingiram, e ainda tudo aquilo que lhe tenha

sido confiado, e nela depositado, e que o esquecimento ainda não absorveu nem sepultou93.

                                                  
88 O lápis é aqui a mão que toca. E este tocar/traçar implica seguir uma superfície, um contorno, acariciar e
desposar a forma/modelo. Por isso Jean Brun diz que “o tocar ausculta”, porque está “longe de ser a
exteriorização de um antagonismo”, o desejo e a vontade da mão ao tocar está para além de ela mesmo, ela
tenta “ incorporar o que está lá, ou incorporar-se no que está fora dele (o organismo do qual a mão é
mensageira)”. Jean Brun, A Mão e o Espírito, (p.127)
89Jean Genet, O Estúdio de Alberto Giacometti, (p.36)
90Aristóteles, De Anima, 432a1
91Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1105a1
92Ibid, 1105a1
93Santo Agostinho, Confissões, Livro X, VIII, 12
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A memória traz consigo ‘inumeráveis imagens’, por virem ao nosso encontro ou

por estarem presas a nós, essas imagens lembram-nos, também, tudo aquilo que nós

sentimos. Quando nós temos a memória de uma imagem, temos tudo aquilo que ela traz

consigo, as sensações e o pensamento. No ‘desenho cego’ há uma negação logo imediata,

da disposição natural de olhar para o papel, porque a memória de quem desenha traz

consigo imagens de reconhecimento. Mas verificamos, em Santo Agostinho, que o

esquecimento precisa de tempo para absorver e sepultar as memórias e as imagens, com

‘toda a espécie de coisas que se sentiram’, e no ‘desenho cego’ a grande compreensão é

encontrar um tempo que aborva a memória e as imagens, que o desenhador possui,

criando uma duração e uma demora no acto de fazer o desenho. Esse tempo é o momento

presente, que, no esquecimento das imagens e por ‘toda a espécie de coisas que se

sentiram’, conhece o desejo somente no “presente efectivo, um eterno hoje”94

Como processo criativo, a memória pode ser utilizada como um documento para

recriar o passado, libertando assim “perturbações da alma”95 e criando novas

experiências, que, antes gravadas nas sensações do corpo, se libertam e se renovam. A

obra de Louise Bourgeois tem toda ela origem nas suas memórias ligadas à infância, nas

suas relações, desejos, alegrias e medos. As memórias96 são-lhe necessárias, contudo, ela

não vai ao encontro delas para analisar o seu contéudo, porque a nostalgia não é

produtiva, mas se as memórias vêm ter com ela, são semente para a realização da sua

obra em escultura. O passado97 é recriado quando o que não se revela, e impossível de

esquecer, aparece de forma produtiva e involuntária. Procurar pensamentos ou sensações

dolorosas e sofridas, que a memória arrasta consigo quando é voluntária, podem não

ajudar no processo criativo. É pela transformção que o renascimento é possível. Por isso

o que não é fácil esquecer, e o que não se revela de uma forma clara ao nosso

entendimento sobre o passado, não pode ser trabalhado de forma fácil, dando origem a

                                                  
94 Hannah Arendt, O Conceito de Amor em Santo Agostinho, (p.31)
95 As perturbações da alma que Santo Agostinho refere são: o desejo, a alegria, o medo e a tristeza
(referindo-se a esta última em Cícero, Dos Limites do bem e do mal). Confissões, Livro X, 22
96 “I need my memories. They are my documents”. “You have to differentiate between memories. Are you
going to them or are they coming to you. If you are going to them, you are wasting time. Nostalgia is not
productive. If they come to you, they are the seeds for sculpture”. Destruction of the father and
Reconstruction of the father, (p.225)
97“Which does not show itself, and which is impossible to forget. That’s why it is necessary to re-create the
past, to try to be objective enough to shake it off”. Ibid,( p.248)
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uma espécie de perturbações em todo o corpo. Em Louise Bourgeois a “originalidade

provem do carimbo que o tempo imprime nas [suas] sensações”98 e pela duração, demora

e extensão, ela transforma o seu passado e, em cada obra, observamos a originalidade do

que deixou vestígio.

Francis Bacon estica o tempo através das zonas deformadas das figuras pintadas e

provoca uma sensação no corpo, de estiramento da pele até ao limite do suportável, as

velaturas transparentes são como vento que sopra o véu, revelam uma transparência

presente -“a eternidade do tempo”99. Em Santo Agostinho nenhum tempo é todo ele

presente, enquanto que no que é eterno é tudo presente100.  A distenção do tempo é

medida com o movimento do corpo e com aquilo que este transporta. Mas os três tempos

que trazem memória, visão e expectação101, dificilmente podem ser medidos porque em

relação ao presente e ao futuro existe um não saber, e em relação ao passado, igualmente,

existe um não saber, porque as imagens/sensações gravadas no corpo permanecem

escondidas e são fruto criativo de um tempo presente, que faz parte  das coisas presentes,

passadas e futuras, de uma duração que é presente e eterna como nas figuras deformadas

de Bacon.

A memória e o tempo reconhecem a duração, a demora, o prolongamento, a

extensão, são entrelaçamento do movimento, do ritmo, da vibração, da intensidade, que

falámos na Imagem do Ritmo e são uma e a mesma coisa.

                                                  
98 Charles Baudelaire, A Invenção da Modernidade, (p.291)
99 Gilles Deleuze refere a visibilidade, a força, e a eternidade do tempo na obra de Francis Bacon, pela
variação divergente dos corpos, pela deformação e pela luz que vive nas pinturas. Francis Bacon, Lógica
da Sensação, (p.69)
100 “(…)no que é eterno, nada é passado, mas tudo é presente, enquanto nenhum tempo é todo ele presente
(…)”. Confissões, Livro XI, 13
101 Existe o presente que diz respeito às coisas presentes, às coisas passadas e futuras. Segundo Santo
Agostinho, na alma, cada tempo está sustentado pelo presente próprio de cada um. O tempo é relacionado
com o presente/memória/coisas passadas, presente/visão/coisas presentes e presente/expectação/coisas
futuras. Ibid, Livro XI, 26
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Capítulo III

Imagem do Instante

O tempo marcado no relógio e o tempo individual têm grandes dificuldades em se

harmonizar: por um lado, o tempo marcado no relógio permite organizar funções,

estabelecer horários, sincronizar cidades, e é uma medida que cria ordem, por outro lado,

o tempo individual é longo e breve, encolhe e estica, dilata e estende-se e é o maior

desafio com o qual o homem se depara. Cada um de nós possui um tempo próprio ligado

à sua história, às experiências vividas, às sensações do corpo, às marcas gravadas na

memória. As sensações de alegria, de medo, de angústia, de felicidade, de tristeza, de

todas as sensações, que são, consoante a sua intensidade, uma vivência elástica no

presente. Mas o presente está sempre a deixar de ser presente do presente para se tornar

presente do passado e presente do futuro; a lembrança da sensação ou sensações que com

o tempo viajam na nossa memória modificam-se, alteram-se e são uma forma de durar,

não são mais do que “instantes fugazes”102.

Por cada tempo marcado pelo relógio, dia, hora, minutos e segundos, há uma

perda constante do presente, do momento experienciado, das sensações boas, das

intensidades, das alegrias, do estar uns com os outros, dos sorrisos e dos risos partilhados,

dos cheiros perfumados e sublimes, das águas quentes e frias na pele, de tudo, de todas as

coisas, que nunca, mas nunca mais, voltam a ser iguais e nunca mais voltam a ser

sentidas da mesma maneira. Nós mudamos com o tempo, mudamos de gosto, mudamos a

maneira de olhar, de pensar, de sentir, etc, e com essa mudança que existe entre nós e o

tempo da nossa vivência, as experiências de cada momento acompanham, também elas,

outras sensações. Mas há a lembrança da alegria, da tristeza, do prazer, do sofrimento,

etc, e há também o reconhecimento da repetição nos nossos gestos diários, o cheiro do

café que ferve no lume, a roupa lavada que se estende, etc.

O exacto e preciso momento de uma experiência nunca é igual, o saber que nada

se volta a repetir da mesma maneira cria uma saudade que provoca nostalgia e é a única
                                                  
102 Santo Agostinho, Confissões, Livro XI, 20
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certeza que todos, diferentes e semelhantes, sabemos. O tempo caminha na direcção do

apagamento da nossa respiração e o derradeiro sentimento da morte permanece em cada

um de nós. A consciência da brevidade da vida juntamente com o tempo que caminha

pelo passar dos dias e dos anos, a determinada altura, cria em nós uma aproximação à

morte e, neste aproximar, a morte já é a qualquer momento. Os encontros e os

acontecimentos podem repetir-se, de maneira diferente com tonalidades semelhantes,

durante o tempo da nossa vida, mas existe um apelo a eternizar o encontro e o

acontecimento, ressuscitando a sensação agradável do que já não volta nunca mais a ser

igual.

 Sinto o tempo como uma dor enorme. É sempre com uma comoção exagerada que

abandono qualquer coisa. O pobre quarto alugado onde passei uns meses, a mesa do hotel de

província onde passei seis dias, a própria triste sala de espera da estação de caminho-de-ferro

onde gastei duas horas à espera do comboio – sim, mas as coisas boas da vida, quando as

abandono e penso, com toda a sensibilidade dos meus nervos, que nunca mais as verei e as terei,

pelo menos naquele preciso e exacto momento, doem-me metafisicamente. Abre-se-me um abismo

na alma e um sopro frio da hora de Deus roça-me pela face lívida103.

Encontramos neste texto de Bernardo Soares toda a carga de tristeza que a

passagem do tempo provoca, os momentos vividos, mesmo os mais pequenos, como estar

numa estação de comboios, acendem a dor, a angústia, o abandono, a perda do momento

em que o nosso corpo, em harmonia com as sensações produzidas naquele preciso

instante, impregnou marcas no tecido interno e é por se saber que essas marcas são

únicas, que a passagem do tempo é sentido como uma dor enorme, que está para além da

compreensão – é uma dor metafísica: ‘o sopro frio da hora de Deus’. Pensar em

Bernardo Soares, na citação referida acima, é sentir a tristeza, a melancolia e os estados

de alma, que, como José Gil refere, são paisagens que funcionam como um “mapa de

lugares”104, a alma como paisagem é movimento. As transformações são fruto de

movimento das coisas, das pessoas, dos sentimentos, de tudo, e o movimento como

paisagem tem uma tristeza infinita, pela sua continuidade e pelo tempo que dura, pois

também sabemos que após a nossa morte as ondas que rebentam na areia continuarão a

                                                  
103 Bernardo Soares/Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, (p.187)
104 José Gil, O Espaço Interior, (pp.61-62)
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apagar a pegada, que o vento que desenha o movimento nas folhas continuará, que a

sombra das folhas na água continuará a diluir-se ao fim do dia, que as nuvens estender-

se-ão da mesma maneira, que a luz do sol que cintila e cria vários pontos saltitantes

continuará a brilhar e a pular, que a chuva que encharca a terra e faz tombar as folhas das

árvores continuará, que o perfume da terra e das flores na primavera continuará a

prolongar-se no ar, e todas, todas as transformações na natureza aproximam a melancolia

da passagem do movimento/paisagem da alma de forma poética. Nos exemplos expostos,

a passagem/paisagem é uma experiência de leveza que ascende ao alto/céu, purifica-

limpa-morre-transforma-renasce; o movimento como paisagem na sua continuidade

realiza-se após o desaparecimento do nosso corpo e o seu renascimento tem uma

eternidade incomparável à nossa e continuará aos olhos dos que nos sucedem. Entender

os estados de alma como paisagem é de uma imensa generosidade e as lágrimas não

secam em nós.

A fragilidade da morte é sempre toda a vida no abandono dos momentos vividos,

da amizade, do amor, etc, e a angústia de entender que aquele ou o outro momento nunca

mais volta a acontecer da mesma maneira, quando mesmo por um milímetro apenas, a

compreensão do que passou já não volta a ser nunca mais, encontra em Clarice Lispector

a maior exposição – “o instante-já”105.  Este instante é “um pirilampo que acende e apaga,

acende e apaga”106, esta velocidade é extraordinariamente rápida.  Em Lispector, cada

momento é constituído pelo ‘instante-já’: “estou tentando captar a quarta dimensão do

instante-já que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que

também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é”107. Há sofrimento e dor na

fugacidade do próprio instante; se o pirilampo já é veloz, Lispector, ainda, diz-nos, uma

segunda vez, que ‘acende e apaga’. “Quero apossar-me do é da coisa”108. A densidade de

cada palavra, do arrastamento de uma para outra, para a construção da frase, do

parágrafo, do texto, da forma, só é possível de entender, porque a dor é tanta na captação

do próprio “instante perecível”109 que a morte já não é alguma coisa de fora que vem

apoderar-se de Lispector, mas ela é este, em todo o seu esplendor em confronto com o

                                                  
105Água Viva, (p.9)
106 Ibid, (p.16)
107 Ibid, (p.9)
108 Ibid, (p.10)
109 Ibid, (p.25)
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medo que a inebria - a própria morte: “Eu sou a morte. É neste meu ser mesmo que se dá

a morte – como te explicar? É uma morte sensual”110. O instante-já, que marca

imediatamente o tempo do agora, é substituído arrebatadoramente pelo “é”: “a palavra

mais importante da língua tem uma única letra: é. É.”111, e nesta letra Lispector mergulha

e volta à superfície com a mesma dor.

A morte é presença em cada um de nós e a todos cabe um momento na sua

existência de um tempo vazio que traz consigo o movimento do fim. Quando o dia acaba,

a morte vai-se aproximando, o enterro avizinha-se e o luto é no sono o renascer para

outro dia, numa linguagem fluida, dançada, sensorial como uma brisa leve que nos toca,

por vezes, nas tardes de Verão, em que o movimento do vento quente, traz ao corpo, um

embalo de uma leve brisa fresca, de tarde finda, que acaricia, toca, ampara, o corpo

quente. Porém, Lispector não habita esta sensação diária, que já em si remete para uma

carga de grande tristeza e de grande melancolia, ela excede o dia, a hora, ela é o segundo

do relógio com ponteiros, e a tristeza e a melancolia estão para além dos instantes

observados na natureza. Ela é o grito, o choro, o espirro, a flatulência da natureza: “

Quero ser enterrada com o relógio no pulso para que na terra algo possa pulsar o

tempo”112. Se tínhamos visto que o tempo marcado no relógio não encontra harmonia

junto ao tempo individual, nesta citação adquire um lugar imorredoiro, i.e, se a vida

continua após a nossa morte, o objecto que marca o tempo será ele imperecível? Se

debaixo da terra o corpo já não pulsa com a passagem do tempo, ao menos que esse

objecto que reconhecemos como marcação do tempo, pulse, e assim escutar-se-á ainda o

tempo.

Se existe um guia interior como Marco Aurélio refere, se Francis Bacon e Louise

Bourgeois, de quem falámos no capítulo anterior, encontram, de diferentes maneiras, um

elevar-purificar-limpar-renascer de cada instante através da arte, Lispector é a não-

resposta a Marco Aurélio: “Não desprezes a morte, mas reserva-lhe bom acolhimento,

porque faz também parte das coisas queridas pela natureza”113. Lispector não despreza a

morte ela vive com ela mesmo na alegria: “Mergulho na quase dor de uma intensa alegria

                                                  
110 Ibid, (p.26)
111 Ibid, (p.28)
112 Ibid, (p.44)
113 Pensamentos Para Mim Próprio, Livro IX 3
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– e para me enfeitar nascem entre os meus cabelos folhas e ramagens”114, existe como

que uma alegria dolorosa na observação da natureza: “o mar apaga os traços das ondas na

areia. Oh Deus, como estou sendo feliz. O que estraga a felicidade é o medo”115. No

pensamento de Marco Aurélio, a aceitação natural das coisas, da infãncia, da juventude,

da velhice, a aceitação da morte como uma acção integrante da vida116 é onde

verificamos não haver sintonia com Lispector – ela transborda o limite, é o fluído que

rompe a margem do possível e no quase cair, não cai. A impressionante força de

Lispector frente à morte é de uma dureza estranhamente atroz, como as lágrimas da

chuva que encharcam a terra, alagando os seus pulmões em água e voltando a secar na

absorção, abrindo rachas, pela intensidade do sol. Existe como que uma levitação no seu

mergulho, entre a dor de se entregar à alegria e a escandalosa morte, o medo possui-a,

abundantemente e alegremente cruel.

Poder-se-ia relacionar Louise Bourgeois e Francis Bacon com a psicanálise no

que diz respeito às pulsões, ao desejo, aos fantasmas, ao inconsciente, ambos conhecem

este meio, a teoria freudiana, e ambos se distanciam da mesma. Por um lado, as pulsões

pertencem ao ser humano, pulsão de morte e de vida, actuam como forças plásticas

situadas numa dimensão da linguagem117 e tendem a realizar o desejo; por outro lado a

sublimação118 como antítese à força das pulsões.  Freud, ao longo do tempo, reformulou

as suas teses, acrescentou diferentes estudos sobre a teoria da pulsão, que é uma das mais

complexas de entender devido à sua própria montagem119 e não se pretende estudar uma

relação dos artistas, acima referidos, com a psicanálise, mas pretende-se elaborar uma

                                                  
114 Água Viva, (p.24)
115 Ibid, (p66)
116 Pensamentos Para Mim Próprio, Livro IX 3
117 A pulsão aponta para uma força plástica, onde a meta (satisfação que só é alcançada suprimindo o
estado de estimulação na pulsão) e o objecto (é através dele que a pulsão atinge a meta) são acidentais e
variáveis. Freud diferencia pulsão de instinto (fixado por vias hereditárias), e estabelece um mundo onde as
pulsões acabam na linguagem, e também o desejo, a perversão, o fantasma. Enciclopédia Einaudi, Pulsão,
Giovanni Bottiroli, (pp.58-69)
118A sublimação é “o terceiro resultado possível de uma disposição constitucional anormal, no qual as
excitações demasiado fortes provenientes de fontes da sexualidade particulares encontram escoamento e
utilização noutras áreas”. Por exemplo, “a fonte de uma pessoa muito talentosa, com aptidão para as artes,
poderá revelar uma mistura, em todas as suas gradações, de eficiência, perversão e neurose”.  Obras
escolhidas de Sigmund Freud, Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, (p.98)
119“A pulsão não é o elemento simples: podemos considerá-la como a montagem de quarto factores (Lacan
1973): impulso, fonte, objecto, meta. Definidos pela primeira vez nos Três Ensaios” de Freud (1905) mas
depois alterados e modificados ao longo do tempo. Enciclopédia Einaudi, Pulsão, Giovanni Bottiroli,
(p.59)
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teia de que ambos fazem parte (embora fosse possível criar um objecto de investigação e

estudo juntamente com a teoria freudiana) e Clarice Lispector é a aranha veloz que fecha

a teia, destrói-a e volta a construir outra para a voltar destruir novamente.

Entre a psicanálise, Louise Bourgeois e Francis Bacon, encontramos em ambos

um discurso sobre a teoria freudiana, o primeiro caso é evidente a relação com a sua

história pessoal e o seu uso na arte, não só a obra é acerca da vida, como toda a arte nasce

das falhas terríveis e das necessidades terríveis que possuímos120, como também

reconhece o mundo moderno como um lugar onde todos são negligenciados. Por isso ela

faz uso da sua história familiar, em que o desejo do seu pai por um filho a marcou

profundamente, e a arte é utlizada como uma luta contra a depressão e a dependência

emocional. Segundo Louise Bourgeois, a sublimação depende da capacidade que cada

um tem para sublimar e da qualidade da mesma121. Neste estado, talvez seja onde a teoria

freudiana se distancia, Louise Bourgeois usa, conhece, destaca e assume que para ser

artista é preciso sofrer porque existe uma repetição na produção do próprio trabalho e não

é possível ter acesso à cura, há uma certeza de que a psicanálise não consegue aqui

alcançar uma fonte de escoamento como a sublimação em Freud, porque todos os artistas

permanecem insatisfeitos e é esse o tormento que os faz continuar: “The truth is that

Freud did nothing for artists, or for the artist’s problem, the artist’s torment – to be an

artist involves some suffering. That’s why artists repeat themselves – because they have

no access to a cure”122.

Francis Bacon, quando confrontado com os acidentes não previstos durante a

acção de pintar, remete esses acidentes para o inconsciente123, mas pela experiência de

fazer, pelo hábito, pela atenção e disciplina, sabe que a pintura não se alimenta só de

acidentes e, dessa forma, não está só ligada ao inconsciente, nela há uma parte de

                                                  
120“Art is about life” (…)“All art comes from terrific failures and terrific needs that we have. (…)
Everywhere in the modern world there is neglect, the need to be recognized, which is not satisfied. Art is
the way of recognizing oneself, which is always be modern”. “ I was the third daughter of a man who
wanted a son”. (…)“the art of fighting depression”. Louise Bourgeois, Destruction of the father
Reconstruction of the father, (pp.166-167)
121“It implies the possibility of sublimation. (…)depends on your ability to sublimate, on the quality of your
sublimation”.Ibid, (p.173)
122 Ibid, (p.190)
123 Francis Bacon, Entretiens avec Michel Archimbaud, (pp.69-70-71)
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domínio e outra parte de surpresa124. Embora, Bacon admirasse Freud, lesse as suas

obras, que faziam parte da sua bibiloteca e gostasse da maneira como Freud explicava as

coisas, não tinha nenhuma relação com a psicanálise, ele estava convencido de que a

maior parte das pessoas confundia a psicanálise com a confissão, que, num certo sentido,

é falar de si com veracidade reconhecendo culpabilidade. Ora Bacon não se revela a falar

de si confessando-se e/ou fazendo análise, é através da pintura, do fazer, da vontade e do

trabalho que o inconsciente, conjugado pelo consciente, se agita e afugenta o medo, a

dureza da vida. Louise Bourgeois não admirava Freud, mas admirava125 muito Bacon.

Porém, o que une profundamnete estes dois artistas é a maravilhosa sublimação de que

ambos dispõem – a marca do desenho.

O desenho tem um tempo que só a ele pertence diferente da pintura ou da

escultura. Estende-se o papel como se estende o lençol sobre a cama, deixa-se cair,

estica-se, retira-se as pregas, para depois o corpo avançar sobre o papel colocado na

horizontal, o corpo inclina-se mais ou menos consoante o tamanho do papel, o braço

avança, a mão traça a linha, desenha, o silêncio impera, escuta-se o lápis, risca-se e

escava-se a beleza branca do papel, devagar, conforme o desenho preenche a folha. A

solidão de fazer o desenho é semelhante ao estado de sublimação em química: a mudança

do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido; passar de um

estado ao outro transformando-se, mas sem passar por um estado intermédio, é o

encontro com o desenho, porque o meio utilizado é geralmente seco. Mas é o estado

intermédio que provoca uma solidão, não há fluidez do lápis de grafite, i.e, não há dança,

mergulho ou levitação, há uma sublimação onde o desejo se acalma: o lápis de grafite

inscreve, traça, marca, é seco. E, no entanto, existe o meio líquido utilizado em desenho,

por exemplo a tinta da china ou a aguarela, mas estes dois meios não riscam, não traçam,

eles dançam, fluem, mergulham, levitam e podem transbordar, mas também podem viver

à beira, viver no limite como Lispector. O meio líquido é um prazer agradável que

engendra o desejo, na fluidez da dança, do mergulho, alimenta o prazer, faz crescer a

                                                  
124“Il y a toujours, me semble-t-il, en peinture, et peut-être est-ce comme ça dans les autres arts, une part de
maîtrise et une part de surprise, et cette distinction rejoint peut-être le champ de ce que la psychanalyse a
défini comme conscient et inconscient?” Ibid, (p.68)
125“My favorite artist is Bacon. I like the way he talks and I like his kind of subjects, and I like his
rendering. It’s simply true”. Louise Bourgeois, Destruction of the father Reconstruction of the father,
(pp.186-190)
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vontade de entender o limite: parece que a água vai transbordar e percorrer o resto do

papel, mas por qualquer razão cria uma ligeira poça e permanece, espraiando-se, a sentir,

ligeiramente, para os lados.

Na pintura, o traço, a mancha, a sombra, podem sempre refazer-se, porque se

estiver mal algum acontecimento inesperado, apaga-se com outras pinceladas e

desaparece o que não se pretende dar a ver, no desenho não se pode apagar sem deixar

rastro - a marca permanece sempre. Ora, existe aqui uma pureza no desenho por não

poder ser apagado, sem relevar a marca primeira e, mesmo, no desenho de

mancha/sombra que é mais fácil de esconder/apagar, o vestígio existe. No desenho tudo

deixa marca, rastro, vestígio, nada se esconde, depois de traçar a linha, ela vive, como o

fóssil que “já não é simplesmente um ser que viveu; é um ser que vive ainda, adormecido

em sua forma”126. É neste sentido que as zonas escovadas/limpas das figuras deformadas

de Francis Bacon são a marca do desenho, depois da vibração da cor que mancha a carne,

as velaturas, véu, menbranas, diluídas pelo óleo de linhaça, limitam o território e não

podem ser apagadas, porque elas são aura - “uma demorada aprendizagem, que supõe a

paciência de seguir um caminho que indicia a irradiação da própria coisa”127. Não é a

imagem da pintura que se assemelha ao desenho, é o gesto de fazer como se faz no

desenho: a paciência dos dedos.

A simplicidade do desenho em Louise Bougeois actua de forma diferente

comparativamente a Bacon. O desenho, em Louise Bourgeois, tem a presença de uma

pluma e rapidamente ele deve ser captado, inscrito, registado, porque tudo é fugaz e é

precisamente o desenho, pela característica de investigação, observação, diarística, que

permite inscrever as formas – registos de linhas e sombras128. A experiência de aura e

vestígio, tal como Benjamin os concebeu, encontra sintonia em Bacon e Louise

Bourgeois, num a aura, no outro, o vestígio – “a experiência da aura [perto que lança de

longe] pressupõe uma experiência que a antecede e que a chama, que ela traz consigo: a

de seguir vestígios [longe que lança mais perto]”129. Louise Bougeois diz que o desenho

                                                  
126 Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, (p.124)
127 Maria Filomena Molder, Semear na Neve, (p.57)
128 “I am more interested in the form and in abstract quality of the drawings than the subject. (…) What we
are talking about is recording of lines and shapes; that is everything.” Drawings and Observations, (p.21)
129 Maria Filomena Molder, Semear na Neve, (p.58)
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não tem pretensão porque ele é simplesmente uma pequena ajuda130, por um lado, serve

imediamente para registar um pensamento que se manifesta levemente131, por outro lado,

a utilização do desenho é feita como uma espécie de diário132, e o diário remete para uma

confisssão escrita onde o segredo passa a ser marcado – deixa rastro. A forma de utilizar

o desenho como um diário, exorcisa, limpa, analisa, todas as dores quotidianas, em

Francis Bacon é exactamente o mesmo, ele limpa, analisa, observa, eleva, os corpos

contorcidos, enrolados, serpenteados no desenho das velaturas. Os corpos de Bacon não

são violentos como parecem, eles são uma outra maneira de entender a aura, como

Benjamin cita: “Experimentar a aura de um fenómeno significa investi-lo com a

capacidade de erguer os olhos”133, há uma sublimação nos corpos que parecem violentos,

mas eles evocam as posturas naturais do ser humano – enroscam-se a dormir, entrelaçam-

se em prazer, tentam encontrar uma posição para o corpo, etc. Bacon investe nestes

corpos a ‘capacidade de erguer os olhos’.

Sair de si próprio é uma tarefa árdua que, através da práctica de exercícios,

alcança a verdade – confessa-se um segredo. Bacon e Louise Bourgeois confessam-se

através da arte, num lugar de conhecimento que se refere à verdade e à mentira,

percebemos que podem encontrar aí um objecto de prazer, que a cada um diz respeito e

que nós desconhecemos, mas sabemos que toda a arte possui uma quota parte de mentira,

há sempre alguma coisa que é preprada ou que é apagada. A questão da verdade: “da

verdade do que se é, daquilo que se faz e daquilo que se é capaz de fazer”134 e o desenho

é de todas as artes, a que menos mentira possui: o uso da borracha no apagar revela a

mentira e a verdade. Este revelar da mentira no desenho assume presença, ao assumir-se,

purifica-se, eleva-se e transcende. O desenho é a marca do desejo apaziguado,

adormecido e sem perturbação135 - a cada instante, o traço do lápis revela a verdade e, se

for o caso, revela a mentira.

                                                  
130“Drawing doesn’t have the pretension. Drawing is just a little help”. Drawings and Observations, (p.23)
131“Drawings have a feather like quality. Sometimes you think of something and it is so light, so slight, that
you don’t have time to make a note in your diary.  Everything is fleeting, but your drawing will serve as a
reminder; otherwise it would be forgotten”. Ibid, (p.23)
132“Pour moi, le dessin est une sorte de journal. Je ne pourrais m’empecher de les faire, car ils sont un
moyen d’exorciser ou d’analyser les peurs quotidiennes”. Louise Bourgeois, Marie-Laure Bernadac, (p.13)
133 Maria Filomena Molder, Semear na Neve, (p.56)
134 Michel Foucault, O Cuidado de Si, (p.82)
135 Sobre o trabalho a realizar consigo próprio existem modificações de comportamento relacionadas com a
abstinência e o domínio, que têm como fim a tarefa de se colocar à prova, examinar, controlar, ora isto
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Clarice Lispector está mais perto de Louise Bourgeois do que de Francis Bacon.

Em Foucault, encontra uma afinidade quando este se refere a Galeno, sobre a causa final

das disposições anatómicas e físicas (desejo e prazer) e as relaciona com a continuidade

das gerações, a acumulação do humor e do estado que o corpo atinge privado do seu

líquido seminal136; Galeno diz: “O desejo não é um simples movimento da alma, nem o

prazer uma recompensa dada por acréscimo. São os efeitos da pressão e da súbita

expulsão”137. Encontramos em Lispector uma disposição anatómica e física em referência

à citação mencionada: “Eu na minha solidão quase vou explodir. Morrer deve ser uma

muda explosão interna. O corpo não aguenta mais ser corpo. E se morrer tiver o gosto de

comida quando se está com muita fome? E se morrer for um prazer, egoísta prazer?”138 e,

mais adiante “ A natureza é envolvente: ela me enovela toda e é sexualmente viva, apenas

isto: viva. Também eu estou truculentamente viva – e lambo o meu focinho como o tigre

depois de ter devorado o veado”139. Em Lispector o desejo em estado bruto, vivo, está

relacionado com a pressão e a súbita e constante expulsão; ela atinge o seu lado animal

quando ‘truculentamente’, depois de se alimentar se lambe. Poder-se-ia dizer que existe

uma acumulação de desejo na ausência da palavra sangue, que não sendo escrita, é

implícita na intensidade do lamber o próprio focinho, que é um doce prazer, apesar da

violência. E, Lispector, vai ainda mais longe na sua fúria e, mais uma vez, pela palavra

implícita: “quero me alimentar directamente da placenta”140. Ora, é na placenta que

encontramos o começo de nós próprios, é nela que se inicia a vibração e é comendo a

placenta como alguns mamíferos o fazem, que Lispector confessa a si o segredo, sem

culpa, na maior veracidade possível - comer a placenta depois de parir não deixa rastro,

tal como a confissão, sem acto institucionalizado: a boca no ouvido de Deus. Só a Deus,

pela sua quietude e permanência, se confessa o desejo voraz de eternidade no acto

vampírico de comer a placenta.

                                                                                                                                                      
levanta a questão da verdade. Chegar à verdade implica uma experiência em relação ao próprio, e assim
essa relação assume a forma, “não apenas de uma dominação mas de um gozo sem desejo e sem
perturbação”. Ibid, (p.82)
136 “todas as partes do animal que ficam espoliadas do seu sopro vital”. Michel Foucault, O Cuidado de Si ,
(p.128), Galeno, Oríbase, XXIII; t.III
137 Ibid, (p.126)
138 Água Viva, (p.83)
139 Ibid, (p.25)
140 Ibid, (p.9)
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O ritual praticado por Lispector quase que remete para uma penitência, que

inebria a alegria do corpo e, vorazmente, ela a devora, tal como o trigre que devora o

veado e, ainda, lambe o focinho, truculentamente. Porém, não é uma penitência, é uma

passagem e uma verdade incomensurável, como o instante de graça:

(…) A luminosidade sorria no ar: exactamente isto. Era um suspiro do mundo. Não sei

explicar assim como não se sabe contar sobre a aurora a um cego. (…) Era uma felicidade

suprema. (…) Não me refiro à inspiração, que é uma graça especial que tantas vezes acontece

aos que lidam com arte. O estado de graça de que falo não é usado para nada. É como se viesse

apenas para que se soubesse que realmente se existe e existe o mundo. Nesse estado, além da

tranquila felicidade que se irradia de pessoas e coisas, há uma lucidez que só chamo de leve

porque na graça tudo é tão leve. (…) O corpo se transforma num dom. (…) Não é nem de longe o

que mal imagino deve ser o estado de graça dos santos. É apenas a graça de uma pessoa comum

que a torna de súbito real porque é comum e humana e reconhecível. As descobertas nesse

sentido são indizíveis e incomunicáveis. E impensáveis. É por isso que na graça eu me mantive

sentada, quieta, silenciosa. É como numa anunciação. Não sendo porém precedida por anjos.

Mas é como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo. Depois lentamente saí. Não como se

estivesse estado em transe – não há nenhum transe – sai-se devagar, com um suspiro de quem

teve tudo como o tudo é. Também já é um suspiro de saudade. Pois tendo experimentado ganhar

um corpo e uma alma, quer-se mais e mais. Inútil querer: só vem quando quer e

espontaneamente141.

Este excerto de Lispector sobre a descrição do estado de graça é um instante, que

se pensarmos em Louise Bourgeois ou em Francis Bacon, talvez não se compare, porque

neles talvez a felicidade não seja suprema, existe o treino, o hábito, a atenção, a

observação e tudo o que está relacionado com a solidão, o silêncio na arte, que como

Lispector refere não é inspiração, que é uma graça especial que acontece aos que lidam

com arte.

Em Glenn Gould podemos saber que existem dois estados, o de sublimação que

passa pelo momento da sua actuação, em transe ele é possuído e deixa-se possuir, e

talvez, o instante de graça no final da actuação lhe apareça: o corpo verticaliza-se

lentamente e os braços acompanham o movimento do corpo, as mão ficam suspensas no

ar numa espécie de levitação por onde o medo saiu. Mas Glenn Gould actuava e

                                                  
141 Ibid, (pp.87-88)
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Lispector tinha acabado de tomar café e fumava um cigarro142 quando o estado de graça a

invadiu. Encontramos em Françoise Dolto o mesmo estado, embora se trate de instante de

graça:

(…) Existem também lugares da natureza onde – desta vez despertos – os homens

saboreiam todos os seus sentidos receptivos, a graça de uma solidão feliz. (…) lugares de paz e

de alegria ténue para o coração, de repouso para o corpo que ali, em actividade, se sente leve;

lugares onde, ainda que solitários, os homens podem encontrar por certo tempo o olvido de seu

destino apartado, num silêncio de palavras humanas povoado pelo murmurinho tranquilizador e

vibrante de uma natureza que com a sua se afina, onde tudo é linguagem de presença espiritual,

onde, sem código aprendido, sem gramática conhecida, toda a natureza parece dar ao homem fé

em si mesmo e falar-lhe de amor. (…) Esses lugares de ordenação perfeita, afinados com nossos

sentidos, são lugares onde o tempo parece parar num instante de graça143.

E sobre este instante de graça Dolto encontra juntamente com Lispector uma

constelação: a alegria. A alegria em Lispector é utilizada com humor e eleva-se sem

piedade para a morte, porque talvez a morte também possa ser alegre. Sobre essa alegria

encontrou Maria Filomena Molder sete formas144.

Lispector pode integrar a mesma constelação da qual Francis Bacon e Louise

Bourgeois fazem parte? Não sabemos, mas talvez saibamos que Lispector é como um

meteorito, que entra na atmosfera terrestre sofrendo um intenso atrito e num instante

atravessa a escuridão estrelada da noite, deixando um rastro luminoso para rapidamente

desaparecer, e, no já do rastro, pedimos um desejo à estrela cadente, que rasga o é do céu

– o instante do imaginável .

                                                  
142“ Tinha acabado de tomar café e estava simplesmente vivendo ali sentada com um cigarro queimando-se
no cinzeiro”. Ibid, (p.89)
143 Françoise Dolto, Solidão, (pp.401-403)
144 Sete formas de alegria em Clarice Lispector:Os Bons Hábitos, Animalidades, Estar Vivo, Implorar e
Receber, Uma Plenitude Severa, Serviço de Urgência e Memento Vivere. “Sobre a Alegria”, Revista
Intervalo, 2010, número 4, (pp.85-86)
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Capítulo IV

Imagem do Amor

Se em Clarice Lispector a morte encontra a sua maior exposição e se a morte é

sentida dentro, como verificámos na Imagem do Instante, sabemos também que, apesar

da intensidade com que Lispector sente a morte, reconhece uma morte diferente de todas

as mortes em vida – a morte do corpo145, que é, também, a morte que todos nós

reconhecemos. Neste saber identifica-se uma diferença entre a morte que a acompanha no

quotidiano e a morte do corpo. Aqui, reside a dificuldade de Lispector, por um lado, o

horrível dever de ir até ao fim146, vivendo-se a si mesma e carregando as dores do

mundo147, e, por outro lado, a alegria.

A alegria, em Lispector, encontra o saber da sua existência148 e mesmo na

dificuldade de a entender149, ela é juntamente com a morte ponto comum – o medo.

Internamente Lispector vive com a mortalidade da vida, mas exteriormente ela encontra a

alegria.

Eu tenho medo de morrer: não sei que nebulosas e vias-lácteas me esperam. Quero

morrer dando ênfase à vida e à morte. Só peço uma coisa: na hora de morrer eu queria ter uma

pessoa amada por mim ao meu lado para me segurar na mão. Então não terei medo, e estarei

acompanhada quando atravessar a grande passagem150.

Neste fragmento, entendemos três questões: assumir com inteira lucidez

que se tem medo, medo do desconhecido, e a humildade de ter pedido alguém que se ama

no derradeiro momento da partida. Assumir que se tem medo é admitir em nós o

fantasma, mas Lispector não admite só o fantasma, ela confronta-se com ele

                                                  
145 “Morri de muitas mortes e mantê-las-ei em segredo até que a morte do corpo venha, e alguém
adivinhando, diga: esta, esta viveu”. Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, (p.125)
146“O horrível dever é o de ir até ao fim”. Clarice Lispector, Água Viva, (p.53)
147“Viver-se a si mesma” e “Porque não posso mais carregar as dores do mundo”. Ibid, (p.53)
148 “Alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna: ah, então é verdade que eu não me
imaginei, eu existo. Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, (p.23)
149 “E que eu não esqueça, nessa minha fina luta travada, o que mais difícil de se entender é a alegria”. Ibid,
(p.34)
150 Ibid, (p.102)
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corajosamente. A coragem é manifestada como uma força que afasta o perigo151 “dando

ênfase à vida e à morte” e a grandeza de dizer que o medo é por não saber o que a espera,

reforça a sua força, pois a morte do corpo é um limite. Ela acha que o dever é aguentar

até ao fim da vida, enfrenta o medo com toda a nobreza que tem, suportando-o152: “E

depois morrer vai ser o final de alguma coisa fulgurante: morrer será um dos actos mais

importantes da minha vida”153. Existe medo e desejo: medo por não saber o que vai

encontrar nas ‘nebulosas e vias-lácteas’ e desejo de ver alguma coisa no final da vida,

como uma visão misteriosa que desvenda o segredo.

Na aguarela sobre papel vegetal existe igualmente medo e desejo: medo pelo facto

da água enrodilhar, mais e mais, o papel provocando invisibilidade na figura a desenhar,

desejo de ver o quanto o papel aguenta os depósitos de água, na sua máxima elasticidade

– a transparência do desenho nas sobreposições de águadas são semelhantes às

sobreposições que Lispector suporta dentro de si. Em toda a obra da autora, não só neste

texto citado acima, há uma força de uma antítese entre medo e desejo, e não é como uma

fome que precisa de se alimentar porque dói o estômago e existe a necessidade de

acalmar a dor, é, antes, como um sentimento de prazer que é reconhecido porque já antes

se conheceu. Por isso, na sua maior humildade Lispector pede para ter alguém na hora de

morrer que lhe segure na mão e que esse alguém seja por ela amado. Este pedido é um

acto de nobreza, não só porque ela pede o calor da mão, con(tacto) que devolve um

conhecimento e uma comunicação, mas também, possível porque ao definer a vida154,

segura uma esperança e confessa  um sentimento:  a alegria do amor.

Encontramos em Françoise Dolto semelhança aos estados de Lispector, no que diz

respeito à morte e à vida: saber que a morte é o limite e o maior momento de solidão,

diferentes de todos que se teve em vida; recear a morte, apesar de ser ela que lhe revelará

o sentido da vida, neste desvendar está o essencial do seu desejo e o pedido de quem a

receba quando chegar ao além com a mesma veracidade e esperança aquando no

nascimento nos recebem.
                                                  
151 “A coragem manifesta-se assim tanto naquelas situações em que se tem força para afastar o perigo,
quanto naquelas em que morrer é nobre”. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1115b5
152 “É corajoso quem suporta o medo, sentindo-o nas situações em que o deve sentir, em vista do fim
correcto – ao modo como deve e quando deve”. Ibid, 1115b20
153 Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, (p.102)
154 Em De Anima, Aristóteles, define o tacto como o contacto directo com os objectos, pois só ele aprende
por si mesmo. 435a15-435b15



46

Em relação a esse momento que receio (morte), decerto momento de solidão derradeira,

sei todos os que por certo são qualitativa e quantitativamente menos atrozes. (…) Acredito que o

momento de minha morte sera também aquele em que aquilo que conheço de mais essencial de

meu desejo – o que é a vida, e não somente o que é uma vida, nem que seja a minha – revelará o

sentido. (…) Assistam-me todos quantos, chegados ao além, ali nos esperam, assim como, para

nos receber em nosso nascimento, nos esperavam amigos respirantes e falantes155.

Reconhecer a alegria do amor em Lispector não é fácil, pois, por um lado o grito

de Lispector revela cansaço porque existem “dores de parto todos os dias”156, por outro

lado, amar nunca a impediu de chorar lágrimas de sangue interiormente157, e é porque

talvez um dia tivesse experimentado a alegria do amor, pois só na experiência vivida é

que todos nós identificamos uma falta, que encontramos nestas em Lispector, dor e

sofrimento, e por isso Maria Filomena Molder nos diz que “convém não esquecer”158,

que onde há sofrimento e dor, existe outra coisa, mesmo estando oculta: a felicidade.

A atenção pelas coisas, pelas pessoas, pelo mundo, faz o sofrimento crescer, e

cresce porque lembra a alegria, entende os detalhes da vida, estar uns com os outros, a

partilha em amizade, a água fresca do mar, as flores perfumadas da Primavera, dos

sorrisos trocados e devolvidos, etc, – “atenção e dor são complementares”159.

A alegria no amor é um grande mistério, porque a alegria é breve como o

sentimento de prazer, por exemplo, quando ao olhamos para uma fotografia e recordamos

aquele instante que passou e que foi bom, mesmo que alguns retratados já tenham

perecido, essa imagem devolve-nos uma alegria e um prazer que foi passado, que

encontra, agora, o presente – são lembranças esquecidas guardadas nos nossos álbuns,

num lugar recolhido da estante. Porém, o prazer e o sofrimento acompanham todas as

acções e afecções160 dos homens, porque é por causa deles que os “homens se tornam

perversos, perseguindo e fugindo de prazeres e sofrimentos”161. E é neste lugar que

encontramos o pensamento de Marco Aurélio, no que diz respeito à vigilância

                                                  
155 Françoise Dolto, Solidão, (p.421)
156 Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, (p.81)
157 Ibid, (p.81)
158 “Sobre a Alegria”, Revista Intervalo, (p.80)
159 Walter Benjamin, Imagens de Pensamento, (p.228)
160 Em Aristóteles as afecções são as mesmas que interessam para o estudo deste trabalho: desejo, ira,
medo, audácia, inveja, alegria, amizade, ódio, saudade, ciúme, compaixão e, e tudo o que é acompanhado
por prazer ou sofrimento. Ética a Nicómaco, 1105b19-20
161 Ibid, 1104b15-20
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permanente do corpo e do espiríto, em virtude de manter o domínio. Encontramos em

quase todas as teses e estudos, a necessidade da atenção como um estado de precisão e

permanência de si próprio, dos outros, das coisas, da natureza, e na continuidade da

atenção há um bem essencial – a quietude.

Aristóteles no seu estudo sobre o prazer, refere-se ao modo como ele se faz sentir

e como é utilizado ou não, consoante as disposições de cada um para as “formas de viver

a vida”162; o prazer e o sofrimento fazem parte da vida de cada um de nós, e é na

aprendizagem, no conhecimento, no entendimento e na atenção que cada um dedica a si

que aprende a conviver com o prazer e o sofrimento da forma que mais lhe convém. No

entanto, interessa aqui falar da maneira de conviver com o prazer e o sofrimento a partir

do seu reconhecimento e de uma forma que ambos são denunciados, mas ao mesmo

tempo aceites, com força, grandeza, humildade, cuidado e com respeito. Neste sentido,

passamos a citar um outro texto de Clarice Lispector:

O prazer nascendo dói tanto no peito que se prefere sentir a habituada dor ao insólito

prazer. A alegria verdadeira não tem explicação possível, não tem a possibilidade de ser

compreendida – e se parece com o início de uma perdição irrecuperável. Esse fundir-se total é

insuportavelmente bom – como se a morte fosse o nosso bem maior e final, só que não é a morte,

é a vida incomensurável que chega a se parecer com a grandeza da morte. Deve-se deixar-se

inundar pela alegria aos poucos – pois é a vida nascendo. E quem não tiver força, que antes

cubra cada nervo com uma película protectora, com uma película de morte para poder tolerar a

vida. Essa película pode consistir em qualquer acto formal protector, em qualquer silêncio ou em

várias palavras sem sentido. Pois o prazer não é de se brincar com ele. Ele é nós163.

Ora, esta descrição do prazer não é semelhante ao estado de graça que Lispector

também descreve, e que foi citado na Imagem do Instante, pois o estado de ‘graça não é

usado para nada’ e o prazer em fusão com a alegria é ‘insuportavelmente bom’, e é neste

estado de ‘insuportavelmente’ que o perigo é inerente, porque o prazer ‘dói no peito’, e

                                                  
162 O bem e a felicidade são estudos como forma a determinar o que supõe ser a maneira de viver a vida, e é
a partir desta investigação que Aristóteles, Ética a Nicómaco, na separa três formas diferentes de viver a
vida: os que acolhem de bom grado uma vida dedicada à sua fruição pela suposição que o bem e a
felicidade são o prazer; a dedicada à vida política e a dedicada à vida contemplativa. A partir destas formas
de viver a vida desencadeia-se toda uma investigação onde o prazer nunca é excluído e é comparado com
as diferentes disposições de carácter de cada um: o justo; o corajoso; o nobre; o temperado; o devasso; o
sério; o generoso; o amargo, etc.
163 Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, (p.155)
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sente-se uma ‘alegria verdadeira que não tem explicação possível’, não é compreendida.

Devemos ter em atenção que Lispector refere-se à morte, mas ela mais uma vez revela

saber que não é sobre a morte que se trata, mas da ‘vida incomensurável’, e, ainda, a

força que é preciso possuir para lhe resistir. Cobrir ‘cada nervo com uma película

protectora’ é também saber que cada nervo funciona como um cabo dentro de todo o

corpo, que emite sinais sensoriais (pele e orgãos dos sentidos) para o sistema nervoso

central – são impulsos eléctricos de acção rápida: potência máxima. Quem não tem

coragem para aguentar a força do prazer, cobre cada nervo com uma película protectora.

Este texto apresenta o perigo que é preciso respeitar, o cuidado de si pela força e a

denúncia através do silêncio, a honestidade e grandeza de dizer que é bom apesar do risco

e pureza porque o prazer nasce no peito – coração. O prazer que nasce do coração é de

facto o prazer mais perigoso, ele nasce não dos prazeres sexuais mas do amor.

O coração tem um papel essencial no amor: ele decide, ele pensa, ele sente, ele

age sozinho, ele é o lugar onde as ilusões renascem sem cessar, na dor ele contrai-se, na

alegria expande-se, a vida do coração guarda tesouros misteriosos. Quando o cérebro já

pensou, já decidiu, já actuou, já analisou, já ponderou o seu objecto, em relação ao

coração, todas estas acções permanecem ambíguas. Se na actualidade o coração na

medicina não tem um lugar de primazia como no estudo dos problemas

psicológicos/emotivos, no pensamento antigo o coração sempre foi o orgão central do

corpo sendo do espiríto, pois o estudo da medicina encorajou a maior parte dos

pensadores a percorrerem o mesmo caminho: “valor vital que é transportado através do

sangue”164 e foram muitos os que elaboraram teorias acerca do coração e da alma,

nomeadamente Aristóteles, que refere-se ao coração como arche da vida, do movimento

e da sensação165 estando convicto de que não havia sensação no próprio cérebro166.

No amor, o coração não coloca em causa, age, arde, palpita, inebria, incha, mas

também murcha, seca, corrói, pesa e sentir-lhe o peso, como Maria Zambrano diz: “é o

pior” 167. Pesa de tristeza e de dor, na ausência, na rejeição, no não reconhecimento do

amor entregue, por isso as feridas do coração são de lenta cicatrização, para além de que

                                                  
164 F.E. Peters, Termos Filosóficos Gregos, kardía, (p.10)
165 Ibid, (De Part. Anim.666a-b), (p.10)
166 Ibid, (De Part. Anim.656a), (p.10)
167 Metáfora do Coração, (p.22)
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o coração é o centro da máquina e não possui tempo suficiente para fechar as feridas,

cicatrizando-as. Ele nunca pára de bombear e, se parar, arrasta consigo os restantes

orgãos.

Em Branca de Neve, de Robert Walser, há um coração que murcha, “acabando

por morrer”168. No seu sono profundo, Branca de Neve , é ressuscitada para voltar ao

mundo, confrontando-se com todos os que lhe quiseram mal, e como é de amor que se

trata na obra de Walser, o coração tem presença relevante, porque é também com ele que

se atinge o perdão: “Porém perdoai, o sentimento é muito mais nobre do que o

pensamento a pensar numa coisa”169. Existe em Walser uma forte ligação ao mundo

infantil, pois sabemos que as crianças nas brincadeiras e jogos, magoam-se para logo

esquecerem e se perdoarem no entretanto – não há amargura. O coração de

Walser/Branca de Neve, também não é amargo, os diálogos em Branca de Neve são

sempre palavras prazenteiras, parece não haver sofrimento, embora talvez não se trate de

sofrimento, mas sim de melancolia170. Tudo é doce, “doce prazer”171 em Branca de Neve,

tal como as crianças, que não ficam zangadas por muito tempo, também Branca de Neve

se reconcilia com o mundo e com todos os personagens. Porém, existe dor e sofrimento

nesta obra de Walser, o processo de cura para a reconciliação e o perdão estão ligados à

convalescença, onde o prazer é doce e lento. O sofrimento do corpo é expulso como se

fosse um tratamento medicinal, é uma forma de prazer (na convalescença) como

Aristóteles o define, “enquanto complementação tem um carácter sério, mas apenas

acidentalmente”172, pois geralmente quando se está doente com um mal de sáude, durante

o processo de convalescença existe prazer, o prazer na cura que é “o resultado da acção

                                                  
168 “E, no entanto, algo me fez voltar de novo, em lágrimas, para junto de vós, para o mundo, onde um
coração tem de murchar, acabando por morrer”. Branca de Neve, (p.9)
169 Ibid, (p.100)
170“Walter Benjamin” sobre Robert Walser, diz: “As personagens são de uma ternura inabitual, e isso
compreendem todos. O que todos não vêem é que elas contêm não a tensão nervosa de uma vida em
decadência, mas a atmosfera pura e animada da vida convalescente”. Walser conhece o sofrimento, e existe
uma espécie de melancolia no ar, que passa em breves instantes nas palavras de Branca de Neve, uma
tristeza por nunca ter sentido o “quente impulso da vida”. Walser renova-se em cada frase, que tem por
objectivo esquecer a precedente; reconcilia os personagens uns com os outros, onde o perdão acaba por os
salvar de uma agonia dolorosa. É um processo de cura onde todos, segundo,Walter Benjamin, “querem
fruir de si próprios. E para isso dispõe de um dom excepcional”. Apud, Ibid, (p.18)
171 Ibid, (p.90)
172 Ética a Nicómaco, 1154b1
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que exerce sobre nós aquela parte que permaneceu saudável”173, e às vezes esquecemo-

nos desse pequeno, mas grande, prazer. Walser deixou uma parte saudável permanecer

em Branca de Neve e nos personagens, que é um lugar onde a doença não chegou: a

faculdade espiritual174.  Apesar da escuridão que se cola negra ao coração de Branca de

Neve, que “ensombra qualquer som alegre dentro da minha alma”175, esse coração, como

já referimos, teve de murchar acabando por morrer, mas voltou, e na volta Branca de

Neve prefere escutar176 em vez de olhar, porque se o olhar engendra o amor, a escuta

engendra a voz do coração. Com o olhar, Branca de Neve corre o risco de ficar inebriada,

mas na escuta ela fica embalada, tal como o Príncipe que prefere ouvir e responder ao

“som do do amor”177, e a escuta encontra o espiríto e o coração no vento animador que

atravessa toda a história de Walser – “chama pela borboleta”178. A borboleta é o símbolo

da ressureição, é “a alma imersa no éter, que voa, que só conhece o sol e o nectar e só se

alimenta mergulhando nas imensas corolas das flores”179. Este soluço melódico encontra

em Walser o amor, mas é um amor que murmura180 como diz o Princípe, é um amor que

é salvo porque o prazer é um prazer contemplativo181 e o prazer, que resulta de uma

acção de cura relativa à saúde, tem como objectivo restabelecer o que está doente do

corpo, por um lado o prazer contemplativo recupera os personagens de Walser, que

possuem uma aprendizagem, rodeados pela paisagem de “montes ondulados”182 - há

como que um perfume subtil, um soluço em melodia183 que age, mesmo num mundo de

tensão nervosa. É ainda a disciplina, que advém de uma grande atenção184 entre a

gentileza do coração e a ascenção do espiríto.

                                                  
173 Ibid, 1154b20
174 (as impressões) que mais tarde recebemos na sequência de uma doença física, desde que essa doença
tenha deixado puras e intactas as nossas capacidades esprituias”. Charles Baudelaire, A Invenção da
Modernidade, (p.286)
175 Robert Walser, Branca de Neve, (p.112)
176“em vez de olhar prefiro escutar”. Ibid, (p.91)
177 “só quero ouvir e no meu intímo responder ao teu som do amor (…)”, (p.88)
178 Ibid, (p.80)
179 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso , (cit. Rozanov, Apocalypse de notre temps ),
(p.138)
180 Robert Walser, Branca de Neve, (p.89)
181 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1153a1-20
182 Robert Walser, Branca de Neve, (p.79)
183 Walter Benjamin no prefácio de Robert Walser, Branca de Neve, (p.17)
184 “a falta de atenção é entorpecente”. Robert walser, O Salteador, (p.20)
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Um coração gentil é um coração que, mesmo contendo sofrimento, se abre e

revela os segredos aí escondidos e neste revelar os sentimentos aí depositados saem do

fundo e emergem à superfície enaltecendo a verdade185. Esta verdade que sai do coração

necessita de uma espera, pois a verdade não se revela simplesmente porque é solicitada,

ela revela-se quando o coração está puro, limpo; o poder da verdade que nasce do coração

surge pela intuição. Lispector diz que “o coração tem que estar puro para que a intuição

venha”186 e apura o coração puro: “às vezes no amor ilícito está toda a pureza do corpo e

alma, não abençoado por um padre, mas abençoado pelo própio amor”. Não se trata de

religião terrena, trata-se de uma religião interior: é o brilho de um olhar que vê e sai do

coração.

A benção é uma transferência de forças que pode partir de um amigo, não precisa

de ser um sacerdote, mas abençoar já faz parte de alguém que possui a religiosidade para

fazer chegar, através da palavra, a aproximação à santidade. Mas Lispector fala da pureza

do coração abençoado pelo próprio amor, e para que isto aconteça é preciso ver187. É com

o olhar que o amor acontece e o olhar que sai do coração tem uma ligação espiritual,

porque a luz, o brilho, a força, toda a energia que vê e se deixa ver, intensifica a alegria e

o prazer de ver alguém por quem se tem amor, engendra o desejo. Conquistar o coração

de alguém pela visão do coração é dá-lo ao outro: “roubaste-me o coração com um só dos

teus olhares”188, o olhar que se revela para alguém com luz interior, é toda uma vida

secreta e misteriosa que se abre em generosidade, cabe ao outro receber esse olhar, saber

que está a roubar o coração, e saber que se tem do outro essa víscera vital, que nunca

dorme, que trabalha dia e noite, que é o maior vigilante a morar dentro de nós: é a benção

abençoada de uma suprema e divina confiança e entrega ao outro189.

                                                  
185“É amplo e também profundo, tem um fundo de onde saem as grandes resoluções, as grandes verdades
que são certezas”. Maria Zambrano, A Metáfora do Coração, (p.22)
186 A Descoberta do Mundo, (p.183)
187 “E tudo isso pode-se chegar a ver – e ter visto é irrevogável”. A Descoberta do Mundo, (p.183)
188 Cântico dos cânticos, Livro III, 9
189 Maria Zambrano fala do oferecimento do coração: “(…)é o oferecimento daquilo que não tem outra
coisa senão integridade. Suprema acção de algo que, sem deixar de ser interioridade, a oferece num gesto
que parece que poderia anulá-la, mas somente se eleva. Oferece-se por ser interioridade e para continuar a
sê-lo. E isto (interioridade que se oferece para continuar a ser interioridade, sem a anular) é a definição da
intimidade”. (…)“não é para sair de si mesmo, mas para fazer adentrar-se nele o que vagueia fora”. A
Metáfora do Coração, (p.23)
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Porém, é preciso saber que é na ausência que as saudades do amado intensificam

o desejo, e o coração palpita e incha, é neste lugar que o fogo remete para a grande

simbologia do coração ardente, do “coração em chamas”190, e é neste lugar que a entrega,

a confiança, na ausência do outro, deve encontrar dentro de si um espaço para a espera.

Em Lispector, a espera é a suprema inquietação, pois é nela que o pensamento imagina as

mais variadas imagens e, pense o que pense, o pensamento não tem o dom da premonição

que pertence ao coração, e conforme o alimento dado a essas imagens produzidas pelo

pensamento, elas são boas ou más, apaziguam ou irritam o desejo, provocam estragos na

confiança, criam a fome voraz e desenfreada em relação ao futuro e abre-se a porta ao

fantasma.

O coração que espera um amor cria uma abertura de esperança para o futuro, que

mesmo desconhecido, sem qualquer premonição, realiza a promessa de uma imagem

final que não sendo imagem de nenhuma sensação vivida, “é a nostalgia feliz que já

atravessou o limiar da posse e só conhece a força do nome de que a coisa amada vive,

que se transforma, envelhece, rejuvenesce e, sem imagem, é refúgio de todas as

imagens”191.

 No desenho, quando demoramos um tempo, que é sempre indeterminado, a fazer

os traços, as linhas, as figuras, e embalados pelo gesto de fazer que o nosso braço

executa, lentamente, junto à paciência dos dedos, junta-se a dor nas costas curvadas, a dor

do pescoço debruçado e o cansaço dos olhos. E a expectativa de acabar não alimenta o

fantasma, fantasma esse da solidão, porque o prazer de fazer mais uma linha, mais um

traço, a vontade de chegar ao fim nunca acaba, não há falta no desenho, podemos sempre

lá voltar ou começar outro.

Mesmo se alegria, prazer, amor e desejo não são a mesma coisa, entrelaçam-se e

unem-se, i.e, fazem parte de uma mesma constelação, sendo estrelas independentes. A

alegria que é semelhante ao prazer, pela sua duração, encontra em Aristóteles a

proveniência dos prazeres contemplativos sem sofrimento ou desejo192. Quando

contemplamos a natureza em que não reconhecemos uma falta, e é por não reconhecer a

                                                  
190 “O coração em chamas, ou o fogo do coração é a metáfora, a forma de que se revestiu nas suas
aparências históricas”. Ibid, (p.22)
191 Walter Benjamin, Imagens de Pensamento, (p.190)
192 Ética a Nicómaco, 1153a1
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falta que não há sofrimento ou desejo. Ora, quando desenhamos há prazer, há alegria e há

desejo e há um usufruir de um tempo indefinido, pela acção contemplativa, tal como deve

ser observado o amor na ausência do amado, embora no acto de desenhar não haja só

acção contemplativa, há também uma compreensão intuitiva193 que deriva do fazer. É no

decorrer do desenho que o ver inicia um caminho para um lugar onde o desejo não tem

medo, não se dirige para uma imagem conhecida, mas “dirige-se para um mundo

conhecido”194, de alguma coisa que lhe é dado antecipadamente e o estimulou, mas o

autêntico desejo nunca caminha para um lugar impossível de realizar, o desejo é

inteligente nunca obtuso. No acto de desenhar o desejo não perde porque nunca possui o

desenho, ele está sempre a ser construído, e, por outro lado, caminha para um lugar que é

conhecido, i.e, o desenho está sempre a acontecer pela mão, mesmo que exista uma

imagem definida (raramente acontece), nunca encontra fim na linha do desenho e,

também, porque se apagarmos um traço fica marca, há sempre uma nova imagem que

aparece, pela linha traçada que não é mancha: o lugar conhecido é um bem195. O desenho

nunca é possuído e por isso não há perigo de perda o que foi sendo desenhado, não se

pode voltar atrás sem deixar rastro e, quando terminamos de preencher a folha de papel

branco, o desenho não acaba podemos sempre lá voltar e fazer mais um traço a grafite - e,

no entanto, há um momento que o desenho termina, revelando as impressões do desejo -,

mais um contorno a aparo e tinta da china, mais uma transparência de aguarela. A

transparência da água e do ar, igual a uma claridade que não se vê e não se escuta, sente-

se interiormente - benção abençoada do amor.

A Madona da Serpente196, sob as mãos e o olhar de Caravaggio, é a benção

abençoada do amor. A virgem de pé, ligeiramente curvada sobre si, segura Cristo, que

pisa uma serpente, com as mãos. Atrás da Virgem e de Cristo, está Santa Ana, de cabeça

inclinada, rosto marcado pelas pregas gravadas da velhice, olha para o acontecimento

protagonizado pela sua filha e neto. Toda a pintura é escura, castanha e intensa, excepto a

luz quente, amarela que faz vibrar o corpo de Maria e de Cristo; cria uma representação

                                                  
193Cfr. Segundo Aristóteles, a compreensão intuitiva é uma das operações da alma, que não nos deixa
envolver em falsidade, e por outro lado é com ela que os outros três princípios (conhecimento científico,
sensatez e sabedoria) são desocultados. Ibid, 1141a1
194 Hannah Arendt, O Conceito de Amor em Santo Agostinho, (p.17)
195 “A coisa conhecida é um bem, pois a ela se aspira por ela própria”. Ibid, (p.17)
196 ver imagem da pintura em anexo
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de grande intensidade - o desejo centrado no colo desnudado da Virgem. Caravaggio

congela a promessa de imagem final:  revela a carne tenra e pura de Maria, através da

temperatura da luz e, igualmente, através da sua expansão dentro da pintura, onde a força

da luminosidade revela intensamente a imagem apetecível de Maria, provoca o prazer

que há em nós de apurar a elasticidade e a maciez da juventude do corpo; ilumina o

desejo, na força maior de luz que enaltece os seios roliços, apertados por um vestido de

decote vermelho e ascende misteriosamente à alegria que reina no sonho do amor: a

felicidade suprema. É um estado de graça como Lispector o sente: “é apenas a graça de

uma pessoa comum que a torna de súbito real porque é comum e humana e

reconhecível”197 e Caravaggio fez de todos os santos, pessoas comuns, não só os pintou

revelando a proximidade entre nós, os comuns mortais, e eles os abençoados, deu-nos a

ver que em todos nós pode existir a santidade.  Mas não é só um estado de graça, é

também a sublimação do desejo no amor198, que nasce de uma compreensão intuitiva e

absoluta do seu olhar, que destaca, que isola199, que faz de cada um, um ser imemorial.

A sublimação do desejo é irradiação pura nos seios de Maria, não há segredo, mas

há uma lugar misterioso, há o oferecimento do coração que Maria Zambrano refere e que

define uma intimidade200. Caravaggio mostra-nos o coração de Maria, e não é porque

esteja pintado, mas é porque a transparência de Deus está na claridade misteriosa de um

coração aberto e escondido, por uma luz quente que acentua a pureza apetecível de

Maria, fixa o amor numa promessa de futuro inalcançável: o desejo infatigável da

eternidade.

Com tudo isto, o amor está sempre consagrado à mortalidade201 à medida que o

tempo avança também nós avançamos em direcção à nossa maior orfandade: a privação

do mundo. Procuramos sempre um encontro terreno que facilite a nossa permanência, se

                                                  
197 Água Viva, (p.87/88)
198 “(…)o desejo poderá ser poético se se abrir à invenção criadora de mediações variadas e diferenciadas,
de modulações do prazer para si próprio trocado com o prazer do outro, pedido e dado, que é a sublimação
do desejo no amor.Françoise Dolto, No Jogo do Desejo, (p.288)
199Sobre o olhar que isola, diz Giacometti: “penso que o importante é isolá-lo (rosto). Jean Genet, O estúdio
de Alberto Giacometti, (p.27)
200 “Oferece-se (acção suprema do coração) por ser interioridade e para continuar a sê-lo. E isto
(interioridade que se oferece para continuar a ser interioridade, sem a anular) é a definição da intimidade.
Maria Zambrano, A Metáfora do Coração, (p.23)
201 Hannah Arendt fala do amor entre as coisas terrestres, este amor tende a ser qualquer coisa de firme,
mas não passa de uma ilusão porque tudo está confinado à mortalidade. O Conceito de Amor em Santo
Agostinho, (p.22)
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possível que atinja a imortalidade. A este desejo o homem aspira encontrar no amor a

possibilidade da salvação do seu corpo e do seu espiríto, mas na ausência do outro o

homem sabe que está sozinho com o seu desejo. Saber cuidar do seu desejo, deixando

que ele permaneça, pois o desejo no amor não é mais do que a promessa de uma falta: ser

eterno. O amor permite esquecer a nossa orfandade do mundo, mas tem uma duração,

duração essa que é sempre medida até à ausência. A transição que existe entre a

esperança do amor terreno e o encontro connosco próprios, na ausência desse amor,

ascende sempre a uma energia de desgaste interior e exterior, pois na procura constante

de respostas o homem envolve-se numa parafernália de coisas, de pessoas, de

entretenimentos, de religiões, onde as respostas não são dadas, pois elas estão sempre

dentro de cada um de nós. Mas é preciso não esquecer a atenção, porque a resposta pode

passar por nós, tal como o amor pode passar, e não soubemos ver.

A maior dificuldade do amor é quando ele não alcança o outro na sua solidão e

percebe que esse fantasma há-de permanecer sempre junto ao desejo. Chegar ao lugar

onde o outro sente uma falta202 é onde encontramos, mais uma vez, Lispector, e não

poderíamos deixar de referir Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, texto onde a

espera é um processo doloroso no encontro do amor. Lóri, a personagem feminina

encontra o amor, antes de unir o seu desejo ao desejo de Ulisses , ela resolve

interiormente a sua dor. No encontro final de ambos onde o desejo do corpo é satisfeito,

em pleno prazer com amor, Ulisses diz: “Amor será dar de presente um ao outro a própria

solidão? Pois é a coisa mais última que se pode dar de si”203. Descobrir a solidão do outro

é perceber que a falta é perpétua em toda a nossa vida e que o desejo, junto ao amor, está

para lá do desejo do corpo, o desejo que nos revela Caravaggio é o eterno lugar onde o

homem encontra o que lhe falta204 - Deus.

                                                  
202 “A maior dor, quando amamos alguém, é não podermos impedir que ele sofra de solidão. Não é uma
questão de amor de uma pessoa pela outra, mas da qualidade da falta, que a outra não pode suprir”.
Françoise Dolto, Solidão, (p.468)
203 Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, (p.138)
204 “Deus é amado como uma luz, como uma voz, como odor do homem interior. É amado como aquilo
que, do homem interior, não é arrebatado pelo tempo. O amor concede pertença à eternidade. O homem
ama Deus como a quilo que é eterno e que não é, como aquilo que lhe pertence e que nunca poderá ser
arrebatado. O mundo é-lhe arrebatado na morte. O que é eterno, o que permanence, para ele é o interno
(Confissões,IX, 10, Santo Agostinho). Encontrando Deus, o homem encontra oq ue lhe falat, aquilo que ele
precisamente não é – eterno”. Hannah Arendt, O conceito de Amor em Santo Agostinho, (pp.29-30)
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Porém, Deus é encontrado não por se tratar de uma religião, seja ela qual for, pois

a religião evoca sempre a desconfiança, a suspeita do prazer e imediatamente suprime o

desejo do corpo, mas na Madona da Serpente o desejo deseja: a iluminação do bem.

Poderíamos referir Aristóteles no que se refere ao Bem, mas só não nos é possível

fazer porque Caravaggio excede a transparência de Deus quando ilumina os seios roliços

de Maria, projectando neles o desejo sexual, e o bem em Aristóteles atinge o seu maior e

extraordinário lugar no estudo sobre a amizade205, assim decidimos escolher Platão, pois

existe um lugar para o desejo sexual. Entre Socrátes e a sábia profetiza Diotima de

Mantineia, abre-se um espaço para eros: “um intermediário entre o mortal e imortal” 206.

Diotima diz que todos os homens são dotados de fecundidade, quer a do espiríto, quer a

do corpo e o homem e a mulher aspiram a gerar, e isto é um acto divino. Na aspiração de

gerar um outro existe o conhecimento da mortalidade e da imortalidade207. A

fecundidade, do espírito e do do corpo, que cada um de nós traz consigo é o que alimenta

o desejo até ao fim - assegurar a imortalidade é também assegurar uma lembrança que

dure para sempre.

Pelo facto de não haver omissão de nada na Madona da Serpente tudo é presente

e tudo é visível na virtude que Caravaggio nos soube oferecer: “gerar e dar à luz os frutos

que há muito trazia em si; e com a sua imagem sempre presente, quer esteja perto ou

longe dele, alimenta em comum com ele o que acaba de produzir”208. Diotima refere-se à

beleza espiritual em relação à beleza física209 e ao belo, depois de aprender as duas

belezas, na extensão final e possível de ser alcançada, a sua imagem não é o mar, é o

oceano sem fim210.

                                                  
205 Ética a Nicómaco, Livro VIII
206 Platão, O Banquete, 202d
207“(…)todos os seres humanos são dotados de fecundidade, não só no corpo mas também no espírito, e ao
atingirem a idade própria, a sua natureza aspira a gerar. Só que não conseguem gerar na fealdade e apenas
no que é belo. Ora a união entre o homem e a mulher é propriamente um acto de gerar e há nisto algo de
divino, que subsiste em cada ser vivo, mortal por natureza, como forma de imortalidade – a fecundidade e a
procriação”. Ibid, 206c-d
208 Ibid, 209c
209Diotima vê no amor “um instinto de imortalidade, comum à espécie mortal, que apenas o “artifício” da
geração torna possível satisfazer. Belo e Bem, representam, não já um objecto de “posse”, mas sim o meio
em que eros actua, permintindo que o indivíduo se perpetue, física ou espiritualmente, em outros seres”.
Platão, O Banquete, Introdução de Maria Teresa Schiappa de Azevedo, (p.20).
210 Ibid, 210c-d
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Caravaggio perpetua-se no oceano sem fim, ele diz-nos honestamente que o

desejo é a alegria misteriosa no prazer: fixa a metamorfose do amor. Amor é dar e

receber, pois só na partilha, na construção, na amizade, nasce o amor. Cresce a

profundidade da união. O amor é cuidado que não acaba, é prazer constante em cada

movimento.

Ver a Madona da Serpente é entender humildemente a vida: o rubor invade-nos o

rosto e choram-se lágrimas de sangue.
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Capítulo V

Imagem do Silêncio

Se encontramos em quase todas as teses e estudos a necessidade da atenção como

um estado de precisão e permanência de si próprio, encontramos junto a esta faculdade a

luz que a ilumina – a quietude.

Sobre a quietude, a calma, o sossego, a tranquilidade, a serenidade, a paz, há que

fazer um caminho profundo dentro da caverna do nosso corpo, para que possamos

escutar em silêncio a voz da carne e o sopro profundo da respiração. Dentro da caverna

as vozes soam como ecos e, ao mesmo tempo, acompanham o silêncio dos nossos passos

até chegarmos ao coração que habita no fundo dela. Bachelard refere-se à voz da caverna,

como sendo áspera e trovejante, são vozes da terra211. Encontramos abrigo na caverna

como no ventre maternal, ficamos sós com a nossa carne e o nosso espírito.  Rodeados

pela terra, a caverna, a gruta, o poço, a mina, são lugares de profundeza, que, sendo

escuros, deixam passar, pelas fissuras entre as pedras, uma luz tranquila. Estes lugares

sem porta, quando nos aproximamos e olhamos para dentro deles, é medo que muitas

vezes sentimos, a escuridão silenciosa que emana das suas entranhas remete para o medo

que interiormente também habita dentro da nossa carne. E, contudo, há o desejo de entrar,

penetrar dentro da caverna, da gruta, da mina, dentro de nós, como se no fundo, depois de

passar pelo escuro, algo se revelasse milagrosamente212 - medo e desejo são despertados

pela visão. Sentimos medo de atravessar a caverna, pois não sabemos o que vamos

encontrar, e desejo pela curiosidade do que pode ser encontrado. Se o medo e o desejo

estão no interior, igualmente a “imensidão está em nós”213. Mas esta imensidão amplia

uma expansão e é íntima a cada um; é pela observação, que se dinamiza uma intimidade,

                                                  
211 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.151)
212 “(…) cheguei à entrada de uma grande caverna, ante a qual, fiquei assaz estupefacto e ignorante de tal
coisa, os meus rins dobrados em arco, e posada a mão cansada sobre o joelho, (…) e continuamente
dobrando-me aqui e ali para ver se dentro se discernisse alguma coisa; isto vetando-me a grande
obscuridade que lá dentro havia. E tendo estado <assim> demoradamente, súbito crescem em mim duas
coisas: medo e desejo: medo pelo ameaçante e escuro antro, desejo de ver se lá dentro houvesse alguma
coisa milagrosa”. Leonardo da Vinci, Código Arundel 155r., citação de abertura de Pedro A.H. Paixão,
Desenho, A Transparência dos Signos
213Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, (p.190)
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só “quando estamos imóveis, estamos algures; sonhamos num mundo imenso”214. No

processo criativo há uma imobilidade, que solitariamente abre um mundo interior,

quando estamos a desenhar, a pintar, a escrevrer, a compor, à nossa volta nada tem

importância, podemos estar num lugar como noutro, porque a necessidade de quietude,

tranquilidade, silêncio, são estados que sugerem a imensidão íntima e a atenção, a

faculdade da imaginação215, a disciplina, facilitam a aprendizagem. Porém, é pela

observação do mundo, do que vemos, do que observamos e contemplamos, que o retorno

e em recolhimento a possibilidade da imaginação surge, tal como no medo ou no desejo.

O mundo não remete para a quietude. As pessoas em constante busca de

querer encontrar respostas, para apaziguar o medo e os fantasmas, não encontram paz. Se

cada um vê o mundo de maneira diferente, no confronto com a morte e com o amor, as

sensações de dor e sofrimento, de mistério e de desconhecimento, de alegria e prazer

deparam-se com um reconhecimento num olhar ou sorriso e pela compreensão

(intuitiva)216, entende-se que a importância da diferença não tem significado nenhum,

porque todos já sentimos, mesmo que por breves instantes, a mesma sensação de dor, a

mesma sensação de surpresa, a mesma sensação de mistério, a mesma sensação de ficar

sem chão, a mesma sensação de alegria. Entendemos o reconhecimento de um olhar e/ou

de um sorriso e percebemos que fazemos parte do mesmo mundo – comungamos e somos

cúmplices.

A miserabilidade do mundo é enorme, na guerra, na violência, na pobreza, é

preciso uma disciplina rigorosa de si e é preciso não esquecer esses olhares e sorrisos,

que nos devolvem uma igualdade no mundo. Mas quem deseja entender, escavar dentro

de si, tem sempre um longo caminho a percorrer. E é neste sentido que escolhemos a

imagem da caverna, da gruta, do poço, da mina, que convergem para um lugar profundo,

um lugar onde os segredos se encontram ainda por desvendar. A pouca luz que penetra

                                                  
214 Ibid, (p.190)
215 Escolhemos para esclarecer a imaginação, Gaston Bachelard, que para chegar à imagem poética (não é
eco do passado, mas antes o inverso, com a explosão de uma imagem, o passado longínquo ressoa de ecos e
já não vemos em que profundezas esses ecos vão repercutir e morrer) necessita, igualmente, de chegar à
fenomenologia da imaginação (estudo da imagem poética quando a imagem emerge na consciência como
um produto directo do coração, da alma, do ser do home tomado em sua actualidade). A Poética do Espaço,
(pp.2-3-4)
216 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1141a5
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dentro destes lugares ajuda a fazer o trabalho solitário217, pois mesmo o trabalho dentro

da mina é sempre um trabalho solitário, cada um exerce a função que lhe compete e cada

um entende a luz, o mistério, a sombra, consoante a sua imaginação.

Na meditação, a primeira experiência que temos, é o ouvido, ouvem-se vozes

distantes que escutamos como um eco no vale, mas não ouvimos a nossa própria voz218,

tal como dentro da caverna, gruta, poço, etc, ouvem-se ao longe uma projecção da nossa

voz, que partindo de nós, quando devolvida já não é nossa. No texto O Segredo da Flor

de Ouro a referência à presença dos deuses no vale (nota 8) remete para a nossa voz, no

eco que ressoa, parece ela ser recebida por alguém, que, longe como num vale, a recebe e

devolve de maneira diferente. Contudo este acontecimento dá-se porque pelo caminho,

entre a voz que chega e o seu retorno ao ponto de partida, há o silêncio e há uma

passagem. Este espaço de silêncio/passagem, percorre o medo das vozes que podem ser

cavernosas pela profundidade dos espaços, exaltam ecos e desencadeiam, no

devolvimento, o mistério da sua própria profundidade e, no entanto, passado esse limiar

de mistério, de medo, encontra-se um espaço de repouso, que nos acolhe numa

tranquilidade silenciosa. Tal como na meditação, é precisar ultrapassar as dificuldades do

corpo, as tensões que aderem a nós, que são engodo para o nosso desejo no medo de

perder, no medo de manter, etc, mas no fim, depois de ultrapassar as dificuldades, vem a

alegria219.

A respiração provém do coração e sabemos que quando o pensamento é assaltado

por imagens, as fantasias que surgem, voluntárias ou involutárias, provocam uma

respiração mais acelerada, por isso encontramos uma necessidade de acalmar o coração

no seu bombear, porque a respiração interior e exterior está interligada com o som e o

                                                  
217 “(…) encontramos como um cenário do trabalho solitário”. e “Percebemos que estando sozinhos
trabalhamos mais ativamente na oficina com janela pequena. Para ficarmos bem sozinhos, é preciso que
não tenhamos demasiada luz”. Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.148)
218“Ouve-se então pessoas (primeiro estado meditação) falando e cada voz é nítida, como se estivessem a
algumas centenas de passos. Mas as vozes soam como um eco no vale. Nós as ouvimos sempre, mas nunca
à nossa própria voz. A isto se chama a presença dos deuses no vale”. C.G. Jung/R.Wilhelm, O Segredo da
Flor de Ouro, (p.122)
219 Gaston Bachelard, dá-nos uma imagem maravilhosa do Mar da Tranquilidade,  uma montanha na lua, e
refere-se ao caminho para lá chegar como uma alegria, após as dificuldades de alcançar o local. A Terra e
os Devaneios do Repouso, (p.175)
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eco220, na preparação do corpo para a meditação. Existe uma práctica e uma disciplina em

função de orientar a luz do olho (clareza/fora) e a luz do ouvido (compreensão/dentro),

onde a luz incide sobre o ouvido e irradia através do olho, a semelhança com a caverna, a

gruta, o poço remetem para o mesmo lugar “quando o olho não olha para fora e o ouvido

não escuta para fora, então eles fecham-se e tendem a mergulhar para dentro”221, são a

mesma coisa, no que diz respeito à imagem do útero materno – a segurança.

A chegada ao lugar de repouso, para encontrar o silêncio, pressupõe quer na arte,

quer no amor, um esquecimento, pela aceitação/renovação das nossas lembranças e do

próprio tempo. Bachelard refere-se a uma dialéctica de refúgio e do medo como uma

necessidade de abertura, e, ao mesmo tempo, aos abrigos que nos protegem, mas sem nos

manterem fechados222, que nos parece ser a manifestação de Louise Bourgeois perante a

sua vida/obra. O repouso, o silêncio, o esquecimento, na artista, afirmam-se pela

paciência, pela verdadeira espera e pela disciplina, que criam uma abertura da sua obra e,

ao mesmo tempo permitem uma dialéctica de refúgio e do medo da tentação dos

demónios223.

O tempo necessário para uma aprendizagem do esquecimento, da renovação, fixa-

se numa imagem, que em silêncio é conhecida, como no ‘desenho cego’ que descrevemos

na Imagem da Duração224. Mas falamos, não do silêncio em mutismo, que remete para o

fechamento, mas sim do silêncio como uma abertura à revelação. Ora, o silêncio aparece

na noite, onde a luz é ténue, e é também em solidão que descobrimos os nossos maiores

segredos. Quando tentamos auscultar, o olho e o ouvido movem-se para acompanhar o

movimento das coisas, das pessoas, da natureza. Existe um prazer solitário no que diz

respeito ao entendimento do silêncio, pois não se trata de um silêncio que vem de fora,

mas sim de um silêncio dentro que vive pela atenção, i.e, por exemplo a escuridão da sala

                                                  
220 A instrução taoísta e budista, no livro O Segredo da Flor de Ouro , encontra o seu maior mandamento no
movimento da luz como modo de ritmar a respiração. Uma vez que o coração dispõe se fôr colocado
demasiado na respiração. E as fantasias que correm muito depressa provocam uma aspiração, “pois essa
respiração interior e exterior é interligada como o som e o eco. Diariamente aspiramos inúmeras vezes e é
igualmente incontável o número de fantasias. Deste modo se esvai a clareza do espírito (…)”. (p.112)
221C.G. Jung/R.Wilhelm, O Segredo da Flor de Ouro, (p.116)
222 “A dialéctica do refúgio e do medo tem necessidade da abertura. Queremos estar protegidos, mas não
queremos estar fechados”. A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.143)
223 “Throught waiting. Patience. Silence. They go together”.(…) “I believe in discipline.(…) Discipline is a
matter of understanding yourself as well. And resisting temptation, resisting demons”.(…) Demons come
from fear”. Louise Bourgeois, Destruction of the father Reconstructing of the father, (pp. 307-308)
224 (pp.28-29)
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de cinema remete para cada um dos presentes, estar sozinho entre os outros e, ao mesmo

tempo, oferece um silêncio para ver e escutar criando o sonho individualmente225. A

dificuldade do silêncio está sempre relacionada à solidão que lhe confere atenção, no caso

da sala de cinema é diferente, porque estamos perante um filme que nos alimenta a

fantasia. E, no entanto, rodeados de pessoas, estamos sozinhos com a nossa fantasia que

alimenta a nossa solidão. O silêncio encontra refúgio na solidão, não na solidão de si fora

do mundo, mas a solidão que se sente dentro do próprio mundo. Seria impraticável criar

sem observar a vida, as coisas, as pessoas, a natureza, portanto falamos de uma solidão

que a todos pertence, uns procuram afastá-la, renegando o silêncio produzido por ela,

outros usam-na, aceitando-a, a atenção derivada do silêncio.

Lembramos o filme de Abbas Kiarostami, Onde Fica a Casa do Meu Amigo? e

recordamos o caminho em ziguezague que atravessa a paisagem, recortando-a das colinas

amareladas, e percebemos que é um caminho sem fim, que vai dar a todo lado e a lado

nenhum, apenas sabemos que o miúdo, que corre por ele, transporta um caderno levado

por engano, caderno esse que não sendo seu, é do seu amigo que precisa dele antes de

chegar o anoitecer, para poder fazer os seus trabalhos de casa. Neste saber corremos com

o miúdo e com a sua preocupação solitária. Aqui, o silêncio do miúdo invade o nosso,

sonhamos com ele a possibilidade de serenar na entrega do caderno. No filme a sensação

é de incerteza e de revelação: desejo inútil pela incerteza do caminho em ziguezague e

medo transparente, que faz chegar a nós, a impressionante responsabilidade do miúdo,

pelo vento226.

Na arte o que é importante é “enquadrar a vida, o contínuo”227. Se voltarmos a

pensar na Madona da Serpente, entendemos aqui a (des)continuidade que Caravaggio

depositou nos personagens - mesmo tratando-se de personagens biblícos -, a

                                                  
225 Abbas Kiarostami em entrevista refere-se à sala de cinema, da seguinte forma:“ No início, imaginava
que as luzes da sala de cinema se apagavam para que pudessem ver melhor as imagens no ecrã. Observei
com mais atenção os espectadores comodamente sentados nas suas cadeiras e constatei que havia uma
razão muito mais importante: essa obscuridade permitia a cada espectador separar-se melhor dos outros e
estar sozinho, estar simultaneamente entre os outros e separado deles (…). Na escuridão da sala, damos a
cada um a possibilidade de sonhar e de exprimir livremente os seus sonhos”. Abbas Kiarostami,
Cinemateca Portuguesa, (p.114).
226 A paisagem amarela de um espaço geográfico no Irão, na tarde finda (hora a que o miúdo consegue
resolver todos os seus afazeres e se põe em marcha para atravessar o caminho que o há-de levar à aldeia do
seu amigo). Nesta hora o vento empurra-o.
227 Abbas Kiarostami, Cinemateca Portuguesa, (p.191)



63

familiaridade dos rostos não identifica a distância, pelo contrário, aproxima-nos ao

sentimento de solidão, através do reconhecimento. Não podemos esquecer a imagem da

velha trajada de cinzento, de mãos cruzadas por baixo do ventre saliente, cara, pescoço e

mãos com pele pregueada: a mãe da Virgem: Santa Ana. Caravaggio não podia viver

isolado do mundo, na sua própria solidão, ele reconhecia o que ao seu redor vivia, e neste

reconhecimento soube isolar o que antes existia na multidão, não só Santa Ana, mas a

Virgem e Cristo, uma visão que obteve do mundo. Representou os santos como pessoas

comuns porque foi o que ele viu: o seu olhar destacou, pela atenção, e recortou do

mundo228 pessoas comuns para as enquadrar num “espaço infinito” 229. Se percebemos a

vida como o contínuo em Caravaggio, também percebemos o espaço como descontínuo,

pois ele cria esse lugar de infinito: soube devolver aos que olham um espaço, onde o

silêncio invade um lugar - o esquecimento.

Há uma passagem de um tempo para um outro (referimos-nos à época de

Caravaggio e à actualidade), que não pesa sobre nós, precisamente porque Caravaggio

produziu uma obra onde o tempo foi esquecido e esquecer o tempo é esquecer-se de si

próprio230. O silêncio, a tranquilidade, a quietude permite usufruir sem tensão – a calma

do desejo.  Ao reconhecermos a passagem como esquecimento231, reconhecemos também

uma deformação sem transformação: em Francis Bacon onde a deformação produz uma

verdade sobre os corpos, que sem transformação as figuras deformam-se “sobre a forma

em repouso”232. A semelhança encontrada é o próprio repouso do olhar, pois é perante ele

que tudo se passa e a atenção é sua maior aliada. Embora na pintura de Bacon os

                                                  
228 Alberto Giacometti conhece esta experiência de isolar um rosto, uma coisa, um objecto: “Só quando o
meu olhar o destaca de tudo em redor, só quando o meu olhar (a minha atenção) impede essse rosto de se
confunmdir com o resto do mundo evadindo-se numa infinitude de significações mais vagas, exteriores a si,
ou quando, pelo contrario, obtenho a necessária solidão pela qual o meu olhar o recorta do mundo, então
somente o significado desse rosto – pessoa, ser ou fenómeno – afluirá, condensando-se. Jean Genet, O
Estúdio de Alberto Giacometti, (p.27)
229 “Cada objecto cria o seu espaço infinito porque rompe com os vínculos, i.e, fica sem história”.Ibid,
(p.28)
230 “Esquecendo o tempo esquecemo-nos da nossa mortalidade, esquecemos-nos a nós próprios para a
eternidade”. Hannah Arendt, O Conceito de Amor em Santo Agostinho, (p.32/33)
231 “A passagem é isso – o esquecimento. É a passagem de si para o que está fora de si”. Ibid, (pp.32-33)
232 Gilles Deleuze compara Francis Bacon a Cézanne na produção de deformações sem transformações,
pois faz a verdade incidir no corpo. As posturas de Bacon não são transformadas, são as mais naturais:
corpos que dormem, vomitam, viram-se, etc; mas elas são obtidas sobre a forma de repouso. Gilles
Deleuze, Francis Bacon: A Lógica da Sensação, (p.65)
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acidentes233 que vão acontecendo durante a pintura, entre os quais, uns são aproveitados e

outros não, são acaso de um desejo involutário como os filhos gerados que nascem de um

desejo involutário, mas durante a gestação/espera o desejo conheceu e aprendeu a desejar.

Nas pinturas de Bacon, a força do tempo é visível pelas transparências, que arrastadas

pelas velaturas evocam uma eternidade do próprio tempo e um esconderijo pela luz,

presente na tela. Consideremos que todos, ao olharem as pinturas, entendem as velaturas,

as deformações, a luz, mas o esconderijo provocado pela própria luz, nem todos o

entendem da mesma forma. O esconderijo remete para uma obscuridade, onde por vezes

se encontra uma luz mais ténue, em sintonia com esse lugar escondido, que remete para

um lugar dentro, afundado - o sonho.

A visibilidade do que é visível pode aproximar sensações semelhantes, a

variadas pessoas, mas a obscuridade que adensa a visibilidade já é para cada pessoa

diferente. Aqui, tal como na gruta, na caverna, ao entrar num desses lugares, cada um

sonha à sua maneira. O desvendar de um esconderijo remete para um mistério interior,

desigual e semelhante a todos, na sua solidão. O refúgio dentro de si é o lugar onde “se

sonha sem cessar”234, pois é no afundamento de si próprio, tal como nos lugares

afundados na terra, que o homem encontra a dinâmica de um sonho tranquilo e renasce.

O personagem de Thomas Bernhard, Reger235, desenvolveu uma relação ao longo de

trinta e seis anos, com a pintura de Tintoretto: O Homem de Barba Branca. De dois em

dois dias, Reger vai ao Museu de História de Arte ver a pintura. Senta-se no mesmo lado

do banco, viu a pintura 26 280 vezes, numa sala que era interdita a outros visitantes

quando chegava. O prazer de Reger é um tempo-semente, que na sua acção quotidiana,

prepara um lugar para a sua produção intelectual236 e na continuidade renova-se, renasce

e volta a fazer o mesmo percurso – habitua-se. Reger parece não querer regressar ao

mundo, talvez por isso lançe a semente, espera dois dias, volta, cria o hábito junto com a

atenção. Em Benjamin, o hábito e atenção trazem como complementos o limiar,

                                                  
233 “(…) j’ai une certaine idée de ce que je veux faire, mais pendant que je peins, tout d’un coup, en
provenance en quelque sorte de la matière picturale elle-même, surgissent des formes et des directions que
je ne prévoyais pas. C’est cela que j’appelle des accidents”. Francis Bacon, Entretiens avec Michel
Archimbaud, (p.67)
234 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.143)
235 Thomas Bernhard, Os Antigos Mestres
236 “lugar de produção intelectual”. Ibid, (p.48)
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atravessado no sono e na dor; se na dor não há esquecimento, no sonho não há espanto237,

e Reger não esquece a dor e renova-a numa espécie de sono, enquanto sentado frente à

pintura, sonha e espera a semente crescer, na nitidez da pintura, mais ou menos

desfigurada pelo sono/sonho, encontra o lugar do seu repouso, tal como em Benjamin:

“na calmaria, a crista e o fundo da onda se juntam na mesma cama” 238.

A luz do museu permite a Reger estar consigo e com O Homem de Barba Branca,

em repouso e tranquilidade, na passagem do olhar, entre Reger e a pintura, a luz engendra

o sonho, e consoante aumenta a sua intensidade mais Reger se transforma na própria luz.

Encontramos em Reger um afundamento de si próprio, quando vai ver o Homem de

Barba Branca, e o museu é também ele um lugar afundado na terra, não como os lugares

já citados, mas por ser abrigo, repouso e silêncio de muitas obras e, também, por ser

segredo, onde o hábito remete para a quietude do seu desejo – a paz dos olhos. Renascer

de um sonho tranquilo pela paz dos olhos é como ver a luz da aurora, que, sempre jovem,

no crepúsculo da manhã, renasce depois da escuridão da noite, sem envelhecer, avança na

promessa de mais um dia e cumpre a sua missão – a esperança. A luz da aurora não

morre, atravessa o dia e gerações, anuncia e prepara-nos para todas as possibilidades, ela

é a plenitude que vem do céu abençoando-nos na terra, pela paz entregue aos nossos

olhos.  A imagem do crepúsculo é infinita na promessa que deposita em nós, ela tem uma

duração oscilante que dura sempre, o ritmo da luz é um ritmo lento e é para os olhos de

quem se entrega abertamente, “saboreando o seu prazer”239.

A compreensão e o entendimento da nossa existência, pela contemplação da

natureza é uma forma de intensificar a esperança, pois a luz da aurora acompanha-nos

durante toda a nossa vida, a promessa que ela nos traz é a não falta e, neste sentido, ela

acarreta em si a bendita pureza do silêncio da manhã em cada dia que passa connosco.

Que se espere o resto da escuridão diante do silêncio, só os pés molhados pela espuma

de algo que se espraia de dentro de nós. Que se espere. Um insolúvel pelo outro. Um ao lado do

                                                  
237“A a tenção e a dor são complementares. Mas também o hábito tem um complemento, cujo limiar
atravessamos no sono. (…) As vivências quotidianas, conversas banais, o resíduo que nos ficou no olhar, o
pulsar do próprio sangue – tudo isto, antes despercebido, constitui, agora desfigurado e muito mais nítido, a
matéria de que se fazem os sonhos”. Walter Benjamin, Imagens de Pensamento, (p.228)
238 “Ibid, (p228)
239Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.69)
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outro, duas coisas que não se vêem na escuridão. Que se espere. Não o fim do silêncio mas o

auxílio bendito de um terceiro elemento, a luz da aurora240.

Encontramos neste fragmento de Lispector, não só o entendimento da sua

existência, pelo silêncio da escuridão, mas ‘o terceiro elemento, a luz da aurora’, que

sendo bendita é também espera. Na aprendizagem do ‘desenho cego’, há uma

compreensão, entendimento e uma luz, que não sendo da aurora, é uma luz que renova a

esperança de uma espera interminável. Em silêncio, traça-se a linha juntamente aos olhos

que contemplam e devolvem o segredo às mãos241, há uma acção e, no entanto, há uma

lentidão saborosa de aprender a ver o desenho. Neste ver há uma espera provocada pela

insatisfação constante de não encontrar no traço o que os olhos encontram. A espera

torna-se algumas vezes dolorosa, mas a tranquilidade que habita nesta aprendizagem é a

força da esperança. Quando as sensações desagradáveis deixam de ter lugar na vontade

de quem desenha, encontra-se uma serenidade que realiza, de um modo sereno, a linha.

E, apesar de não ser a bendita luz da aurora, é como ela um sonho tranquilo que prepara,

quer no desenho, quer em quem desenha, todas as possibilidadades de renovação.

Quando se entende o ‘desenho cego’, a sua promessa é infinita. A atenção e o hábito

invadem a paciência dos olhos e das mãos, anunciam ao corpo a calma e obriga o medo a

adormecer, a permanecer transparente, e ao desejo abriga-o, tornando- o inútil.

Saber encontrar a cada sensação o modo sereno de ela se realizar. Fazer o amor

resumir-se apenas a uma sombra de ser sonho de amor, pálido e trémulo intervalo entre os cimos

de duas pequenas ondas onde o luar bate. Tornar o desejo uma coisa inútil e inofensiva, no como

que sorriso delicado da alma a sós consigo própria; fazer dela uma coisa que nunca pense em

realizar-se nem em dizer-se. Ao ódio adormecê-lo como a uma serpente prisioneira, e dizer ao

medo que dos seus gestos guarde apenas a agonia no olhar, e no olhar da nossa alma, única

atitude compatível com ser estético242.

Neste texto de Bernado Soares encontramos relação com o que está acima dito, e

podemos ainda pensar na serpente, que “dorme embaixo da terra, na sombra, no mundo

escuro”243, na profundidade e que sobe à superfície, saíndo da terra, “pela menor

                                                  
240 Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, (p.129)
241 Imagem da Duração (pp.25-26)
242 Bernardo Soares/Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, (p.343)
243 Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios do Repouso, (p.202)
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fissura”244, em silêncio como a luz que penetra na caverna, na gruta, a serpente revela-se.

Há uma necessidade de a manter prisioneira, pois a serpente é um “símbolo motor”245 que

faz todo um movimento ascendente e descendente, como o desejo e o medo que alcançam

em nós a superfície e a profundidade com uma rapidez silenciosa – a magia da

metamorfose. A obra de arte é sempre metamorfose do corpo do criador, i.e, a identidade

do corpo é constantemente renovada na passagem de si para a obra, o prazer aliado ao

medo alimenta o processo criativo, a solidão de estar consigo e com a obra num presente

dinâmico provoca um esquecimento de si no próprio tempo, e faz com que se projecte

para a eternidade246. Obra e criador, juntos, abrem uma ferida e juntos fecham-na e

preparam-na para a cicatrização, a isto chama-se o esforço de deixar estar presente

quando a obra está feita, a ausência do criador faz com que os laços afectivos

desapareçam247. Resta a única atitude compatível com o processo criativo, o ser estético

que Bernado Soares refere, a atitude do criador no ser estético está além do processo, é

pelo isolamento, pela atenção e pela disciplina que somente a obra tem significado, mas

tem de ultrapassar o próprio tempo, tem que dissolver a história. Não só a história da

obra, mas a história das gerações passadas e das gerações vindouras, o estético da obra

deve crescer no tempo e criar afinidades. É preciso saber ver e saber seleccionar, retirar e

deslocar, transformar uma coisa em outra, diluír a sua própria solidão num saber a hoje.

Significando à constituição do desenho, a concepção benjaminiana de história248, o

desenho é a imagem de uma metamorfose mágica, ele é a dialéctica, onde o medo e o

                                                  
244 Ibid, (p.202)
245 “ A serpente é, em nós, um símbolo motor (…). Ibid, (p.203)
246 Hannah Arendt, O Conceito de Amor em Santo Agostinho, (pp.32-33), (nota 21)
247 Alberto Giacometti sobre a capacidade de isolar objectos: “Se olho o roupeiro no intuito de saber
finalmente o que ele é, elimino tudo o que ele não é. E o esforço despendido faz de mim um ser curioso; tal
ser, tal observador, deixa de estar presente, e deixa até de ser observador presente: não cessando de voltar
ao passado e a um futuro indefinido. Ausenta-se para que permaneça o roupeiro, e para que entre si e o
roupeiro desapareçam todos os laços afectivos ou utilitários”. Jean Genet, O Estúdio de Alberto Giacometti,
(pp.41-42)
248 “Cada presente é determinado pelas imagens que lhe são síncronas; cada agora é o agora de uma
cognoscibilidade determinada. Nele a verdade está carregada de tempo até explodir (é esta explosão e nada
mais que é a morte da intentio, que coincide com o nascimento do verdadeiro tempo histórico, do tempo da
verdade). Não é que o passado lance a sua luz sobre o presente, nem que o presente lance a sua luz sobre o
passado. Inversamente, uma imagem é aquilo em que o outrora se cruza com o agora formando uma
constelação. Por outras palavras: a imagem é a dialéctica suspensa. Pois, enquanto que a relação do
presente ao passado é puramente temporal, a relação do outrora ao agora é dialéctica; ela não é de natureza
temporal, mas de natureza figurativa”. Walter Benjamin, O Livro das Passagens, Werk, Gesammelte
Schriften, (N,3,1)
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desejo ficam suspensos. O presente determinado pelas linhas, que se cruzam e

sobrepoem, dando aqui uma imagem, constitui uma sintonia com o passado, ligada e/ou

entrelaçada, para uma magia que traz em si a plenitude do branco do papel249. As linhas

inscritas são a imagem em que o outrora se cruza com o agora – o desenho forma a

constelação do desejo, que inscrito sobre o papel não pode ser apagado sem deixar rastro

como a estrela que se solta da constelação – inscreve-se no fundo e rasga o céu.

                                                  
249 “não é o traço que tem elegância, mas sim o espaço branco por ele contido. Não é o traço que é pleno,
sim o branco”. Jean Genet, O Estúdio de Alberto Giacometti, (p.49)
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CONCLUSÃO

Todas as formas de criacção designam um parantesco na maneira de fazer, que

foram abordadas nos capítulos/imagens, a escrita, a música, a pintura, o desenho e, ainda,

a dança. A vivência e a experiência na criacção de qualquer uma destas formas, apresenta

a mesma exigência: aprendizagem, disciplina, atenção, rigor, atenção, paciência,

contemplação, compreensão, reflexão, afundamento, etc.

A partir da investigação do exercício de ‘desenho cego’ imaginámos uma teia em

que a ligação de uns capítulos aos outros, nomeados pela Imagem do Ritmo, do Instante,

da Duração, do Amor e do Silêncio, engendram a articulação do desejo no desenho.

 Na música elegemos Glenn Gould, na escrita, Robert Walser, Thomas Bernhard e

Clarice Lispector, na pintura Caravaggio, em particular, Francis Bacon, na

escultura/desenho, Louise Bourgeois e Alberto Carneiro, falámos do cineasta Abbas

Kiarostami e, ainda, Fernando Pessoa/Bernardo Soares, Etty Hillesum, Marina

Tsvietaieva e Alberto Giacometti. Todos eles fazem parte de uma escolha individual, e,

no entanto, podía ter sido outra, por exemplo: Gustave Flaubert, Henri Michaux, Kafka,

Rilke, Santa Teresa de Ávila, Antonin Artaud, o escultor Bernini (pertencente ao mesmo

período da História que Caravaggio) e a sua maravilhosa estátua jacente de Ludovica

Albertoni, o cineasta Robert Bresson e as suas Notes sur le Cinématographe, a pintor

Caspar David Friedrich e a sua pintura The Sea Fog, Pina Bausch enquanto coreógrafa e

bailarina. No entanto, referimos estas possibilidades não como uma hipótese de substituir

os autores escolhidos neste estudo, mas sim como referência aditiva, que igualmente faria

sentido na nossa investigação.

Constatamos dois aspectos como hipóteses relevantes para a continuidade

desta dissertação e que não foram aqui abordados: o primeiro, o estudo do desejo no

corpo místico, por exemplo, na escultura de Ludovica Albertoni - Bernini congela o

tempo do presente na estátua jacente de Ludovica; o mármore polido, branco leite

cristalino, esculpe o corpo a transbordar de desejo: o êxtase, o prazer e a dor, em união. O

desenho das linhas no corpo escultórico - os espasmos de Ludovica prolongam-se nos
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movimentos das dobragens das suas vestes - é semelhante a um humano deleite. A

análise desta obra possibilitava-nos desenvolver o desejo em alguns místicos: Simone

Weill, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, William Blake, Aldous Huxely, Carlos

Castaneda (é de salientar que Françoise Dolto, na sua obra Solidão, cita este autor) e a

obra de Gilles Deleuze, Le Pli.

O Segundo estudo que poderíamos ter investigado é o desejo na História do Oriente, no

Taoísmo, Hinduísmo, Budismo. Referenciámos O Segredo da Flor de Ouro (tratado

alquímico e texto taoísta do ioga chinês) comentado e organizado na segunda edição por

Carl Jung. O contéudo deste texto tem por objectivo o ensinamento da ausência em

qualquer intencionalidade, provocando um esvaziamento do coração, que poderíamos

confrontar com a obra de Robert Klein, La Forme et L’intelligible.

Gostaríamos, ainda, de ter referido Gandhi como um homem que sempre lutou

pela união de todos homens, independentemente da religião ou raça, levantando a questão

do desejo como uma força superior do espírito.

Estas considerações provêm de uma vontade de aprofundar o estudo aqui

realizado, não pela insatisfação do que foi realizado, mas pela presença das mesmas ao

longo do trabalho e que nunca encontrámos oportunidade de escrever sobre elas.

Imagem do Ritmo, da Duração, do Instante, do Amor e do Silêncio

O medo e o desejo que sendo aliados, quer na procura quer no encontro, abrem

caminho para a tensão, quando por medo de perder o objecto alcançado o desejo se

transforma numa carência constante e acomete dentro de todo o corpo uma força brusca.

Encontrar o contrário a esta situação foi o propósito nesta dissertação, onde o medo e o

desejo agem, mas permanecem em tranquilidade.

É pelo desenho que a nossa investigação assentou, pois foi através dele que

tentámos pensar no desejo como uma força apaziguadora que pela acção da mão,

inscreve, sem brusquidão, uma calma. O desenho tem a particularidade, em relação a

outras artes, de fazer o contorno que abre ou fecha a figura, de mostrar a mentira pelo uso

da borracha e na coesão/adesão. Estas características do desenho conduzem a um
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afundamento do corpo que, pela paciência dos olhos e da mão, chega à tranquilidade.

Existe como que uma cumplicidade misteriosa entre os olhos e a mão: esboçam um

sorriso e um segredo na figura desenhada.

No ‘desenho cego’ há reconhecimento do “modelo” como sendo único, pelo

esquecimento de todos os outros “modelos”, que sendo semelhantes, diferem uns dos

outros. No esquecimento encontramos um repouso dinâmico, pois as dificuldades são

ultrapassadas e o desejo aceita e renova-se, a cada instante. Esquece-se o tempo e

esquece-se a solidão de fazer o desenho; dentro do papel fica registado a morada do

desejo: vibração da paciência.

  O olhar inebria e engendra o desejo e a mão é a alegria que desperta o prazer.

Não sendo possível apagar sem deixar rastro, o prazer agradável ou desgradável, fica

também ele inscrito e o estímulo que o desenhador vai sentido é visível e, pela acção da

mão, ininterrupta, sente que há uma promessa em cada linha traçada, porque a mentira é

sempre evidente. A verdade da linha permite voltar ao desenho, dando continuidade e/ou

sobrepondo, mas nunca apagando. O traço que inscreve a linha, fixa o desejo.

A mão sente, através do lápis de grafite a inscrição, o quanto o desejo aumenta e

vibra, tal como a luz da aurora que nasce/vibra todos os dias, alimentando a esperança,

também a mão alimenta a esperança do desejo: renascer da mesma forma, tranquilamente

como a borboleta, que vai saindo do casulo, lentamente, até as suas asas ficarem soltas e

livres, para traçar o voo da promessa - uma boa transformação.
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