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Investigação, escrita em apontamentos, sobre a natureza do fazer, escrever, dar, criar, a 

partir da leitura dos elementos, mar e árvore.     
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INTRODUÇÃO 

 

Tema  

Improdutivo é tudo o que está feito fora do caminho do necessário ou útil. 

Alusivo à economia, usa-se muitas vezes, para exprimir o inválido, vão, estéril, 

frustrado, errado. É talvez um termo que qualifica certo fazer ou trabalho em relação ao 

resultado que pode dar, à forma como é levado a cabo, aos meios que despende. O 

improdutivo está carregado de um ar pesado, não desejado, em oposição ao seu 

contrário, o produtivo, desejável, leve, aceitável, fácil de comunicar. O bom do 

produtivo, o bem feito, prevalece por um reduzido leque de acções, equivalentes ou 

derivadas umas das outras como: identificar, analisar, diagnosticar, corrigir, quantificar. 

Ao separarmo-nos da linha de acção produtiva, o que fazemos toma uma diferente 

tonalidade. É de uma falha que estes apontamentos nascem.  

A questão base introduzida é a seguinte: uma vez travados ou desacelerados 

todos os fazeres de natureza produtiva não haverá acesso a algo sem razão, uma 

natureza vasta e diversa de formas produzidas? O trabalho exposto pretende entregar-se 

a um fazer, não essencialmente preocupado com a estreiteza da produção. Procura o que 

advém de um movimento livre, correndo o risco de se ocupar de naturezas obscurecidas 

da improdutividade, pesando-lhe repetidamente os seus limites, valores, relações, 

forças, desejos num esforço improdutivo. Os meios de produção e os fins de produção 

serão alvo de estudo: qual a sua importância, sua medida no espaço e tempo, num fazer 

que já não tem fim e que está livre, sem restrições, para se relacionar com o seu meio? 

Entender-se-á aqui meio não só como os instrumentos, a tecnologia por exemplo, mas 

também o ambiente que nos rodeia - a tonalidade, densidade, clima do que está próximo 

e à disposição da produção. Se a produção está orientada por valores consequentes do 

que é o trabalho e do que projecta, o improdutivo altera o valor do tempo, já não 

alimentado exclusivamente pela projecção dos fins da produção (por expectativas), mas, 

ao achar-se retido nos seus próprios meios, produzindo sem finalidade, o tempo terá 

outro valor.  

Um dos aspectos introdutórios a tomar em conta relativamente ao fazer 

improdutivo, é que cedo encontramo-nos mergulhados no âmbito de um fazer talvez 

artístico, ou de outros fazeres, tomados de antemão como estando fora das funções ou 

convenções do útil. A preocupação será não entrar especificamente nos campos sub-            

-entendidos da cultura, da abstracção e da convenção da arte porque encaramos que o 
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testemunho do que é verdadeiro ou falso na arte pode estar impregnado de um pensar 

objectivo, de um lugar-comum, de um bem, de uma espécie de utilidade da arte. 

Interessa-nos talvez suspender a palavra arte e outros termos categóricos (cinema, 

pintura, fotografia), fazendo uso livre dos termos fazer, dar, expor, performar, 

recorrendo repetidamente à matéria e ocupação mais próxima deste trabalho de 

dissertação que é a escrita em acto.   

 

Programa 

O seguinte trabalho direciona-se a dois elementos, a Árvore e o Mar, que são 

tratados como substância e ponto de partida para o pensamento de um fazer 

improdutivo.  

Para tal servimo-nos de dois textos de Francis Ponge. Cada capítulo carrega a 

Improdutividade através de uma descrição de cada um dos elementos simultânea às 

leituras de Faune et flore, incluído na obra Le parti pris des choses (1942) para o 

elemento da Árvore, e De l’eau, incluído na mesma obra do autor para o Mar. Ambos 

são citados quase integralmente, marcando o ritmo e o encadeamento do despertar de 

ideias para estudo. Neste sentido o apontamento é a prática da leitura do texto que o 

acompanha. Tanto Faune et flore (que descreve aspectos do crescimentos das plantas) 

como De l’eau (que descreve as propriedades da água) são pretextos para observações e 

pensamentos sobre a natureza das árvores e dos mares, nos seus aspectos, formas, 

modos como se apresentam, o que produzem no mundo, na linguagem, o que têm de 

vivo e que partilhamos.  

É pelo sentido, ou projecção de um sentido, na escrita de Ponge, de uma partilha, 

ou não-partilha, de elementos vivos no fazer das plantas e no da escrita, que 

buscaremos, de igual modo, uma aproximação entre o movimento da escrita e o do dar, 

sua vida e ligação que faz entre vivos. Assim recorremos à investigação sobre  dádiva 

em Essai sur le Don (1950) de Marcel Mauss, na busca de expressões e actividades 

possíveis e impossíveis do dar, no pensamento do fazer e do seu valor.  

Para aprofundar o estudo de Mauss, faz-se uma leitura intermitente da obra      

La Part Maudite (1949) de Georges Bataille, e de Donner le Temps(1991) de Jacques 

Derrida, no que delas toca à leitura de Essai sur le Don. Os apontamentos escrevem-se 

numa dinâmica circular, de escritos sobre escritos, de leituras, presente quer pela leitura 

de Francis Ponge, quer na escolha de Marcel Mauss e de seus leitores.  
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Para tomarem proveito de uma entrega à escrita, os apontamentos, por vezes, 

deslocam-se de um programa, enveredando por linhas de pensamento paralelas. Podem 

surgir contributos dados por disciplinas científicas como a fisiologia vegetal, 

oceanografia, antropologia, economia, sociologia. Porém o estudo, pelo seu movimento 

e gravidade, pode ver-se abandonado de qualquer referência e apresentado como 

testemunho de algum facto ou observação do próprio investigador.  

Deste modo, e compreendendo aquilo a que nos propomos, pomo-nos à margem 

do objectivo de obter um acabamento sentenciador, solidificado e claramente definido 

do que é a improdutividade, propondo-nos, escassamente, salientar o que da experiência 

da leitura permanece ainda indecifrável. 

 

Método 

Como referimos, o método seguido manuseia o fazer da escrita e da leitura como 

meio de investigação e de experimentação. Considera-se importante a apresentação do 

trabalho de dissertação em filosofia na forma de apontamentos, independentes entre si, 

que repitam livremente diferentes caminhos despertados pelos temas. A exposição do 

seguinte trabalho é orientada para reservar à escrita a sua entrega a um paradoxo da 

produção, que por maiores que sejam os seus fins, tem todo um reverso de desperdício, 

de perda e de montante sem utilidade. Desperdício é para nós o andamento deste 

método, díspar de uma obediência a uma estrutura rígida que nos afastaria de lugares 

incontornáveis como a inutilidade, imobilidade, desejo, excedente, miséria.  

A dissertação não passará de uma estrutura elementar em que os apontamentos 

são numerados sequencialmente e agrupados por dois capítulos e dois pós-escritos. 

Cada pós-escrito conjuga a Árvore e o Mar, com a Noite e o Céu, dirigindo-se na 

primeira pessoa a uma correspondência entre cada elemento e um fazer.  

De forma a ajudar o leitor a introduzir-se num ambiente de pensamentos dentro 

do qual a escrita é habitada, cada capítulo e pós-escrito é encabeçado por uma imagem.  
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A ÁRVORE 
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PRIMEIRA PARTE 

 

 

I  As suas poses, ou «tableaux-vivants»: 

Mudas instâncias, súplicas, grande sossego, triunfos. 

Diz-se que os enfermos, os amputados vêem as suas faculdades desenvolver-se 

prodigiosamente: assim com os vegetais: a sua imobilidade faz a sua perfeição, sua 

folhagem, suas belas decorações, seus frutos ricos.
1
 

 

  Os olhos, de quem quer que sejam, dirigem-se para algum sítio ou não, para algo 

ou não:  

Para uma árvore; Para a sua expressão constante ou não; de como se projecta; de 

como amplia as suas células; Para uma capacidade vegetal, a reprodutividade gerada de 

qualquer pedaço de planta; Para o seu crescimento, a sua divisão, etc; Para a forma 

como o clima varia em redor e dentro da sua copa; Para a última árvore a ser 

atravessada pela chuva e a última a livrar-se da chuva; Para as suas formas e contornos, 

em grupo ou isoladas; Para as folhas caducas ou persistentes; Para o valor associado ao 

seu fruto; Para como exibe o arquivo das suas formas anteriores; Para o seu movimento 

a favor de luz e de água permanentes.  

O seu aspecto, por vezes varia, um quadro-vivo nas raízes, flores, folhas, ramos, 

troncos, de uma espécie para outra espécie, de um sítio para outro, da noite para o dia.  

 

 

 

II    A árvore: um nome acompanhado de referências, múltiplas formas de árvore, 

distribuída por espécies, variações, imagens – o nome árvore implica uma 

multiplicidade de pontos de vista, de momentos em que a vemos, de experiências de 

ver. E por implicar, subentender, uma multiplicidade, talvez quando proferimos o seu 

nome, referimos através desse nome, não-próprio, muitas árvores, muitas espécies, 

variações, muitas imagens.  

O referir é-nos útil para destacar uma espécie de outras ou para generalizar a 

árvore às árvores ou às plantas. Desta utilidade parece-nos que ao nome é preciso 

                                                           
1 Em diante prosseguimos com a citação, tradução e leitura do texto de Francis Ponge, Faune et Flore, in 

Le parti pris des choses,s.l., Ed. Gallimard, 1942, pp. 80-86: 

Para uma leitura da tradução completa cf Apêndice I.  
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acrescentar algo que o relacione a si mesmo, um referente, algo a seu respeito, ou de 

tornar o nome um exemplo que possa estar em vez de qualquer árvore.  

Por outro lado, no escrever árvore, no momento anterior a referi-la, no período 

de abandono de uma árvore na nossa língua, algo parece certo: sabemos que vive como 

nós mas por meios diferentes. Não devolve de imediato e afirmativamente a vida que 

sabemos que tem.  

Ainda assim não é discreta. Algo vivo no vegetal nos refere. Sabemo-lo 

lentamente, talvez da mesma forma e ao mesmo tempo do como e quando a vida nele se 

dá. Talvez por muito referirmos, em milhares de prolongamentos da designação de 

árvore, no ser perene ou caduca, ou das mais resistentes às mais sensíveis, também 

muitas vezes desobedecemo-nos a referir, damos conta, reparamos. A árvore dá de si, 

ainda que imóvel, um movimento vivo quando cresce, agita, transforma.  

 

 

 

III A fauna move-se, enquanto a flora se desdobra aos olhos. 

Toda uma porção de seres animados é directamente assumida pelo solo.  

Eles têm no mundo o seu lugar assegurado bem como pela antiguidade a sua decoração. 

Diferentes nisso dos seus companheiros vagabundos, eles não são acrescentados ao 

mundo, importunos ao solo. Eles não erram à procura de um sítio para a sua morte, se a 

terra como outros absorve cuidadosamente os seus restos.
2
 

 

Crescer, ganhar folhagem, dar frutos, são actos que partem da posição onde 

terminam outros actos. Assim os vemos, um ramo largo surge do crescer de um ramo 

mais fino que por sua vez nasce de um com maior espessura.  

A forma contínua entre ramos não é do mesmo modo fruto de um crescimento 

contínuo no tempo. Apenas reparando na diferença do volume e comprimento da árvore, 

entre intervalos longos de tempo, sabemos que tem vindo a crescer. A árvore não deixa 

ver o seu crescimento acontecer, apenas deixa que se note – a flora desdobra-se aos 

olhos. 

                                                           
2
 trad. livre de Faune et flore, p. 80:  

‘‘La faune bouge, tandis que la flore se déplie à œil.  

Toute une sorte d’êtres animés est directement assumée par le sol.  

Ils ont au monde leur place assurée, ainsi qu’à l’ancienneté leur décoration. Différents en ceci de leurs 

frères vagabonds, ils ne sont pas surajoutés au monde, importuns au sol. Ils n’errent pas à la recherche 

d’un endroit pour leur mort, si la terre comme des autres absorbe soigneusement leurs restes.’’ 
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Também dificilmente os nossos olhos reparam num movimento idêntico entre as 

plantas e os animais. Talvez uns, a flora, escondam o que outros, a fauna, assumem, 

deixando-se ver como imóveis até ao momento em que advenha, pela mínima diferença 

do seu aspecto, um espanto, uma raridade.  

No entanto não paramos de afirmar que crescem como se andassem, que se 

movem. Tratar-se-á de uma ilusão de movimento aquilo que nos dá espanto ou 

raridade? O movimento dá-se sem ser esperado, sem antemão. Ainda que aos nossos 

olhos pareça excessivo falar no movimento de plantas imóveis, saindo da 

correspondência entre o que está presente e o que se sente, faz-se a emoção de uma 

expectativa nula e apontamos esse movimento como fruto/produto do espanto. 

 O movimento na imobilidade dá-se acabado de fazer, dá-se já completo, e pelo 

espanto dizemos que tal não se irá repetir, talvez seja quase perfeito.  

 

 

 

IV  Há indiferenciáveis faces no uso da palavra “fazer”. Concentremo-nos em dois 

casos. Quando dizemos “fiz a barba ou a cama ou o almoço”, remetemo-nos a um fazer 

de tarefas, acções que findam, extintas e substituídas por outras - um perfazer. Quando 

uma acção por estar acabada induz o nascimento de outro fazer, de uma outra parte, de 

outro, por exemplo quando falamos, jogamos ou celebramos, ou seja parecendo não 

findar quando termina – chamemos-lhe simplesmente fazer.  

Estendendo a separação, esta duplicidade do fazer revela formas distintas do seu 

surgimento e desvanecimento: por um lado findar está ligado ao que há de conclusivo 

das acções, várias vezes separáveis entre si, completas; e o terminar está ligado à sua 

intermitência, ao interromper de acções incompletas mas que estão como numa só 

cadeia. Para ser mais claro, umas acções alcançam o fim, outras acabam no momento 

antes de o alcançar.  

Mas podemos também afirmar que o perfazer tem de antemão o que dele virá. O 

seu resultado depende, por isso, daquilo que se sabe fazer, na possibilidade de sentir um 

saber conclusivo, instrutivo, executivo. Assim como a sua força (sua determinação) 

depende das capacidades de quem faz. Capaz de ser visto fora de si, ou do seu 

acontecer, o Perfazer pode ser definido apenas pela natureza da tarefa e pelo seu 

executante.  

O fazer não sabe de todo fazer o que faz, e por isso só consegue ser visto imerso 
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no fazer-se. O que vem (da sua execução) é de natureza diferente (do executante e das 

suas capacidades). Vem de outro, de outra parte, sem fim, sem conhecimento prévio. O 

seu fim talvez seja apenas previsível pela incapacidade em se prever. É pelas certezas 

no tempo, alheias ao saber, que os fazeres vibram.  

 

 

 

V  O perfazer é fácil de distinguir quando uma actividade encontra o seu valor 

fundamentalmente pelo seu objectivo, pela função. Vejamos essa distinção presente em 

vários discursos, tais como: o quantitativo, na enumeração de quantas vezes se fez; o da 

eficácia, na avaliação do sucesso atingido; o da grande obra, no grau da acumulação de 

fazeres; o da agenda, no planeamento do que está por fazer; o da eficiência, na gestão da 

despesa de meios para que o fazer chegue ao seu fim. Acrescem a estes factores outros 

idênticos em que a força em perfazer é de alguma forma calculada, possível de 

contabilizar, observável e tomando a sua conclusão, como adquirida e previsível.  

Perfazer prevalece através de nós, na linguagem, estritamente pela sua utilidade, 

em que meios ditam fins e vice-versa. Daí que no seu produzir se requeira que haja 

correspondência entre gastos, energia, trabalho dentro do limite do necessário.  

Tal subordinação do gasto à utilidade na produção encontra-se bem descrita em 

A Noção de Despesa, de Georges Bataille 
3
. Da leitura do Princípio da perda, entender-          

-se-á inclusive a distinção que aqui fazemos entre perfazer e fazer, através da descrição 

de dois tipos de consumo, em que o primeiro está ligado ao processo produtivo (o 

consumo do produzido ou produzir para consumir) e o outro ligado a acções que 

«[tenham] o seu fim em si próprias»
4
, ou seja demonstrando que «[a perda deve] ser a 

maior possível para que a actividade tome o seu verdadeiro sentido»
5
.   

Sem preocupação em regularizar as perdas do consumo por uma nova aquisição 

                                                           
3
 Cf Georges Bataille, A Parte Maldita, precedido de A noção de Despesa, trad. Port. Miguel Serras 

Pereira, ed. Fim de Século, 2005, pp. 27-34. Sublinhamos uma separação semelhante entre perfazer e 

fazer descritos, através de uma oposição entre produtivo e improdutivo, presente fundamentalmente nos 

três primeiros capítulos, Insuficiência do princípio clássico da utilidade, O princípio da perda, Produção, 

troca e despesa improdutiva. A despesa é o gasto de energia sem finalidade, presente em actividades 

(improdutivas) como “o luxo, os lutos, as guerras, os cultos, as construções de monumentos sumptuários, 

os jogos, os espetáculos, as artes, a actividade sexual perversa (quer dizer desviada da finalidade 

genital)”, p. 30, em oposição às acções destinadas ao crescimento e à manutenção da vida, onde a perda é 

mínima.  

4
 Georges Bataille, op. cit, p. 30.  

5
 Georges Bataille, op. cit, p. 31.  
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ou produção, aliás sem preocupação alguma, o fazer encontra-se pleno de um sem 

sentido produtivo. Acaba somente por esgotar a energia de que dispõe pelos seus 

próprios meios.  

O que aqui importa sublinhar é a natureza de um movimento que é travado não 

apenas por si, mas por uma avidez do seu meio dentro si. 

   

 

 

VI   Assim a árvore parece ter o seu meio (referindo-nos ao que está à sua volta), o 

ar, o espaço que envolve os ramos. Cresce misturando-se. Talvez por haver energia 

completamente alheia a si, a árvore irrompe no meio que a limita, acedendo ao que não 

faz parte de si e fazendo-se através dele. Por vezes parece nem estar misturada, parece 

ser só uma expressão do que a envolve, traduzindo em crescimento o que consome. 

Como se o grau de perda de si fosse máximo ao ponto de ter apenas a expressão do seu 

redor, dele alimentando-se.   

A árvore não deixa de realizar-se extensivamente por expressões próprias. Do 

volume do seu consumo, seja de água, luz ou outro recurso, só ínfimas partes são 

traduzíveis em crescimento ou no processo fotossintético
6
. Porque consome então todo 

esse volume exterior sem tradução no seu ser como produto ou objecto, que parece 

dissipar-se? Talvez seja esse o peso em si de um excesso exposto em torno de si. Como 

viver de um alimento, que em grande parte nada produz, não acumulado, que não serve 

nem principio nem fim?  

 Talvez na árvore nada cresça. Bataille explicita em Parte Maldita, que a vida dá-

se por um efeito de uma pressão sua e através de energia e espaço sobrantes. Retemos 

de Bataille a noção de extensão como um efeito da pressão, uma forma expansiva do 

espaço
7
. Como descreve, os efeitos da pressão da vida traduzem-se em espaços vazios 

aos quais a vida se estende (a extensão) e por espaços que a morte liberta à vida (a 

                                                           
6
 Alguns destes aspectos fisiológicos das plantas podem ser consultados em B. Meyer, D. Anderson, R. 

Böhning, D. Fratianne, Introdução à Fisiologia Vegetal, (1960) trad. Portuguesa. S. Amâncio, A. R. 

Teixeira, C. P. Ricardo, A. Santos, Lisboa, Ed. FCG, s.d..  Salientamos a desproporção entre os enormes 

volumes de água, absorvida e transpirada, e a parte utilizada para a fotossíntese, cf. p.272, a indicação de 

que onde há maior actividade de crescimento nas plantas há uma intensa actividade respiratória, cf. pp. 

514-515, assim como as observações de que os seus processos de assimilação e respiração permanentes 

impedem a acumulação de reservas nas plantas, traduzindo-as rapidamente em crescimento, cf p. 530.   

7
 Sobre precisamente a extensão, cf Georges Bataille, op. cit, p. 68, em que o autor aponta o caso das 

plantas, que pela existência do tronco, pela multiplicação das folhagens, abre um novo espaço, o ar, às 

aves e outros seres.  
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delapidação)
 8

. «Não é um espaço novo, e se encararmos a vida no seu conjunto, não há 

realmente crescimento, mas manutenção do volume geral»
9
, o crescimento é «reduzido 

a uma composição das destruições operadas», ou exagerando, não há crescimento pois 

«o acontecimento dominante é o desenvolvimento do luxo, a produção de formas de 

vida cada vez mais onerosas».  

Ao longo de a Parte Maldita o autor traça o nosso mundo como a superfície do 

globo que se alimenta de uma inesgotável energia Solar e por isso se encontra sujeita a 

uma pressão constante da vida. Essa energia que paira, sobre as suas dimensões e 

disponibilidades, faz com que a vida se dê a qualquer momento, em direcção ao Sol, ao 

seu rumo poderíamos dizer. Mas não é só do Sol que vem toda a energia do mundo (por 

exemplo a nuclear) mas o Sol é a representação excelente da energia inesgotável, capaz 

de forçar o ritmo de todas energias disponíveis à vida no globo.  

Do inesgotável do Sol, Bataille aprofunda a sua noção de limite do crescimento, 

a capacidade do globo em absorver essa inesgotabilidade. O autor destaca que o limite é 

estabelecido, em último caso, negativamente (inversamente) por uma pressão exterior 

ao sítio que cresce e vive entre outros. Exceptuando o Sol, em a Parte Maldita, todos os 

recursos se pautam por esta limitação geral, a limitação do «espaço acessível à vida».
10

  

A vida, insubtraível do espaço onde se dá, fará a sua própria força de pressão. 

Quer nascer em qualquer lado, buraco, onde há e não há nada, com pouco ou muita 

energia disponível, substituindo, rivalizando, ocupando, estendendo-se, alimentando-se. 

O nascimento é subtil, inesperado, frágil assim como feroz, voraz, persistente.  

Uma vez nascido o ser vivo pode atingir a maturidade, suportada por um 

equilíbrio entre a energia disponível e o que consome. Um equilíbrio que permite viver 

sem esforço. Onde não há escassez
11

, o consumo para sobrevivência e crescimento não 

esgota a energia absorvida, abre-se um tempo em que surgem acções suplementares, 

além do predicto.  

 

 A partir do momento em que queremos agir razoavelmente [perfazer], devemos encarar a 

utilidade dos nossos actos: a utilidade implica uma vantagem, manutenção, acréscimo. 

                                                           
8
 Cf Georges Bataille, Leis da Economia Geral, in, op. cit, pp. 68-76. Referimo-nos aqui às noções do 

autor de limite de crescimento, pressão e efeitos da pressão, a extensão e delapidação.  
9
 Georges Bataille, op. cit, p.73.  

10
 Georges Bataille, op. cit, pp. 68-69. 

11 Grande parte do pensamento da economia assenta nesta noção, de quanto maior for a escassez maior o 

valor do produto. 
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Mas o problema exposto exclui-a. A supor que não haja mais crescimento possível, que 

fazer da irradiação de energia que subsiste? Perdê-lo não é evidentemente utilizá-lo.
12

 

 

Nessa possibilidade, as acções consomem esse extra, assinalam uma transição de 

quem as opera, tendendo para um consumo cada vez mais complexo e colectivizante, a 

que Bataille denomina de despesa colectiva. Garantido o afastamento da fome, o animal 

ou a planta, terão ainda um excedente, o qual poderia ser usado para a reprodução de 

seres, migração, expansão, complexificação das formas.  

Talvez a articulação nós, na voz de alguém na solidão, seja também fortificada 

por um excedente de energia.  

 

  

 

VII   A expressão da flora tem sempre o mesmo fim, a mesma expressão de si em 

relação com o seu meio. A variação de formas, a expressão repetida pelas estações, o 

aparecer do mesmo e seu múltiplo, para além da forma ou um fruto específico que 

atinge, atribui ao fim um menor valor e, por outro lado, faz do próprio movimento de se 

expressar a sua prodigalidade.  

Retemo-nos no momento anterior do perfazer: o que faz de uma acção tornar-se 

uma tarefa? Podemos pôr em dúvida se o que move o perfazer é um desejo de eficácia, 

de eficiência, de grandeza, ou se é apenas uma profunda ausência de desejo.  

  Se algo que age tem o seu fim determinado, isso pode ser muitas vezes 

substituído, mantendo-se o fim. E se se mantém como um alvo atingível, o alvo a 

garantir, não haverá desejo. E, no lugar de um fabricar ou dar existência movido pelo 

desejo, há acções que se intercalam, relacionam-se na medida em que todas atingem ou 

operam para o mesmo fim. Talvez por isso haja transmissões de perfazeres entre nós, 

como se de acções-objecto se tratassem, assemelhando-se a troca de objectos, de feitos.  

Mas, como na expressão de “prestar a outro”, de “servir alguém”, ou de outro 

qualquer fazer que aqui damos como desprovido de desejo, não cessa de projectar-se, 

ainda que desfaça a relação com o fazer, adquirindo esse um valor diferente. Talvez, 

como no caso de haver uma “expectativa” ou talvez uma “especulação”, seja o próprio 

fazer, o objecto de desejo, nunca atingível, sempre adiável, sempre insatisfeito, não com 

o que atingiu mas como se deu.  

                                                           

12 Georges Bataille, op. cit,  p. 71.  
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VIII   Em que consistirá o trabalho em si, mais precisamente a energia pela qual a 

produção se torna algo imposto?  

Todo o objecto, aquilo que está presente, aquilo que é distinguível de outros, é 

colocado no tempo, através da matéria de que é feito, da sua transformação e do seu 

fim. Esta possível colocação é típica nas acções denominadas genericamente por 

trabalho. Tudo o que é designável está colocado no tempo sobre a perspectiva da 

utilidade, da finalidade. E como a linguagem trabalha pelos seus próprios meios, 

estende o objecto, para além do que está presente, também ao não-presente, no sentido 

de ser possível torná-lo presente ou de ser produzido. Os objectos que não existem e que 

passam a existir são produzidos.  

  Isto não será mais do que a formulação tripartida no tempo do que é o 

trabalho
13

, matéria-prima, mão-de-obra, e um valor dado pelo grau de utilidade (para 

além do utilitário mas em função de algo, como por exemplo seja o mercado), e porque 

o útil reside no ser humano ele não cessa de projectar trabalhos, e por isso o objecto não 

deixa de existir mesmo quando não foi na realidade produzido. O saber desse processo, 

o saber do processo produtivo, dá valor útil independente do valor do objecto real.  

  Tal abordagem permite-nos apenas perceber que o objecto real e a sua produção 

existem também para além do que está presente e não-presente (o projectado por 

exemplo). Porém a linguagem e a produção podem não corresponder. O produzido pode 

ficar no impasse da designação, na inutilidade, eternamente excitando a sensibilidade, 

numa expressão do género: O que é isto? É tudo isto, não é nada.   

                                                           
13

 Sobre o tridente temporal do trabalho, sobre o objecto, sensibilidade e obra de arte cf Georges Bataille, 

Lascaux ou la naissance de l'art ,  Génova, Ed. d’Art Albert Skira, 1955, p. 28: “[Ce n’est que par le 

travail de la pierre que l’homme se séparait alors, d’une manière absolue, de l’animal. Il se sépara de 

l’animal dans la mesure où la pensée humaine lui fut donnée par le travail.] Le travail situe dans l’avenir, 

à l’avance, cet objet qui n’est pas encore, qui est fabriqué, et en vue duquel, simplement, le travail se fait. 

Il existe dès lors, dans l’esprit de l’homme, deux sortes d’objets, dont les uns sont présents, dont les autres 

sont à venir. L’objet passé complète aussitôt cet aspect déjà double et par là existence des objets se profile 

d’un bout l’autre dans l’esprit. Le langage distinct est possible, au-délà de l’aboiement du désir, à ce 

moment où, désignant l’objet, il se rapporte implicitement à la manière dont il est fait, au travail qui en 

supprime le premier état et en assure l’emploi. Le langage à partir de là le situe durablement dans la fuite 

du temps. Mais l’objet arrache celui qui l’énonce à la sensibilité immédiate. L’homme retrouve le sensible 

si, par son travail, il crée, au-delà des œuvres utiles, une œuvre d’art.” 

Traduzimos este trecho: “(…) O trabalho coloca no que vem (pressupõe), em avanço, o objecto que não 

existe ainda, que está a fabricar-se, e em vista do qual simplesmente o trabalho se faz. Existem logo dois 

tipos de objecto, no espírito do homem, os que estão presentes e os que estão por vir. O objecto do 

passado completa imediatamente este aspecto já duplo e assim a existência dos objectos se perfila de um 

limite ao outro no espírito. A Linguagem distintiva é possível, além da casca do desejo, neste momento 

onde, designando o objecto ele se relaciona implicitamente à maneira que ele se faz, no trabalho que 

suprime o primeiro estado e por ele assegura o seu emprego. A linguagem, a partir daí, coloca 

prolongadamente o trabalho no correr dos tempos. Mas o objecto dificulta quem o enuncia pela 

sensibilidade imediata. O homem reencontra o sensível, no seu trabalho, se criar, além das obras úteis, 

uma obra de arte.” 
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IX  É preciso sublinhar que a força da rapacidade da linguagem (movendo-nos por 

uma emoção sôfrega em designar, presentear, apresentar, representar, destruir) é uma 

força superior às suas despesas, uma pressão da sua existência abandonada de 

utilidades. Pressão de uma vaga na língua, que quer arrastar partes dos continentes, 

penetrar na rigidez e desfazê-los em pântanos.  

Sublinhamos a alegoria deste apontamento como um testemunho de tal 

condição. É-nos importante admitir que esta pressão existe do nascimento à morte do 

que fazemos. Talvez seja um excedente do meio que nos envolve e dos instrumentos à 

nossa disposição. Pelo que ficar apenas pelo cumprir de restrições ou pelo justificar de 

afirmações através de fins, é consumir cuidadosamente um pequeno reduto de 

intensidade dessa pressão, que acaba por servir somente o imperar da linguagem como 

empresa, como continente, como país, como língua, como estado, como supra-valor, 

como moral, como cabeça, como estratégia capital. Talvez seja preciso dizer que o 

movimento da linguagem e o do trabalho não são o mesmo. O discurso do trabalho, 

apesar de muitas vezes se ver agravado por um tom lacónico, derivante, cansado, num 

trato linguístico, pelo qual dá conta das suas actividades e processos, não deixa de ser o 

esforço da sua própria definição, do domínio do válido, do código, da ciência, da 

produção de sentido. 

  Quer isto dizer que a improdutividade da força da linguagem não é exercida 

maioritariamente pelo pensamento. No movimento do presentear e do destruir, também 

estamos fora do domínio da razão, do utilitário. Talvez nos dirijamos a uma parte do 

pensamento, à acção do pensamento, onde a vigília da razão perde o seu alcance e as 

designações são gestos. Ou, a partir da anterior formulação de Bataille, não serão as 

proibições o último resquício da utilidade mas também da razão (do trabalho) no gesto? 

O que ainda aguarda o seu desarmamento pela transgressão, ou que só através da acção, 

ou gesto, desafia o designar e o referir? 

  A exposição, o gesto, faz também pensamento, um pensamento diferente é certo, 

mais sujeito ao peso próprio, com que no contacto do exterior, na resistência da 

realidade, se joga finalmente no terreno do impossível. Até esse momento, o terreno que 

caminhamos é seguro e infinito, verdadeiro e belo, ou outro qualquer adjectivo lato que 

se queira defender como propaganda.   

Retomemos o olhar da árvore comparando a possibilidade do sistema do ser 

vegetal ao ser da escrita (os sistemas são sempre possíveis). Podemos dizer que cada 

palavra escrita desenvolve-se sobre uma única torrente por só se remeter a um sítio, ou 
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seja, podemos dizer que todas as árvores se asseguram. Porém como cada uma só se dá 

num sítio, cada uma desenvolve-se na forma de árvore por esse sítio.  

A conservação da vida está ligada a uma profunda ausência de desejo, pois será 

fácil perceber que onde há desejo, há o arriscar da vida, o errar, o deslocar.   

 

 

 

X    «A flora desdobra-se aos olhos» - não devemos pôr de parte a impressão da 

ficção, uma sensibilidade - esse movimento, é-nos reconhecível ao fazer-se, no 

desdobrar-se aos olhos. Talvez, no que se define por intermitente haja uma certa 

continuidade
14

, ainda que tal não aconteça no tempo, uma certa procura por uma força 

em querer precisar – um desejo.  

De que falamos quando dizemos o final reticente para o fazer? Ou seja, em que o 

fazer anterior é tomado como de alguém, ainda que esteja ausente. Falamos de um fim a 

prazo, ou de um fim a termo, um termo a termo. Correctamente, na expressão simples, 

pode sintetizar-se através do duplo uso da palavra termo: um termo sem termo e um 

termo a termo em simultâneo, isto é na mesma acção, neste caso no mesmo gesto, na 

mesma palavra. 

Se o movimento é sempre dado como terminado, numa forma, como podemos 

dizer que existe se apenas da imobilidade da forma somos testemunhas? Imobilidade e 

movimento parecem-nos nunca sair de um carácter provisório, e talvez seja esse o seu 

aspecto, reservando momentos anteriores ou seguintes de transformação. O movimento 

na imobilidade tem o seu perfazer, dá-se completo, fora da acção, perfeito, e pelo qual 

dir-se-ia que as árvores não crescerão de outra forma. Contudo não é apenas na forma 

dada que se pesa o olhar, há um pendor de desconhecido que nos faz projectar sobre o 

termo árvore, o que era e o que está por vir.   

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Como talvez aconteça nas plantas pela sua totipotência significando que ‘‘qualquer célula vegetal viva 

(…) possui a potencialidade de dar uma nova planta inteira.’’, cf p. 526,  B. Meyer, D. Anderson, R. 

Böhning, D. Fratianne, Introdução à Fisiologia Vegetal, (1960) trad. Portuguesa. S. Amâncio, A. R. 

Teixeira, C. P. Ricardo, A. Santos, Lisboa, Ed. FCG, s.d..  
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XI  Fauna e Flora. 

  Da expressão «fauna e flora» representa-se a vida por uma das suas partes 

visíveis, a vida «directamente assumida pelo solo», diz Ponge
15

, assim como que 

assumida aos nossos olhos, distinta de nós (pelo uso da expressão cientifica que 

caracteriza os seres vivos não-humanos) a quem ela aparece enquanto tal, enquanto 

animada. A vida separada pelo seu movimento, não sendo o movimento como um 

elemento vivo, o movimento como objecto de estudo. A distinção parece apontar para 

um nós subtraído dos seres animados - para um nós imóvel face a um movimento vivo.  

 A sua diferença está na sua relação com o seu movimento. O lugar para os 

animais e o tempo para as plantas, dão dimensão e testemunho de como e da razão 

porque se movem. Os animais procurando o lugar para a sua sobrevivência, as plantas 

procuram o tempo para a sua decoração.  

 

  

 

XII Morrem por seca e queda no solo, ou antes por enfraquecimento no lugar, raramente por 

corrupção. Sem qualquer sítio em seu corpo particularmente sensível que, ao ponto de 

atravessado, causar a morte de toda a pessoa. Mas uma sensibilidade relativamente mais 

susceptível ao clima, às condições de existência. 16 

 

Da sua morte podemos dizer que secam e caem. Desidratam-se e degradam-se. É 

a natureza que fixa os limites do animal e do vegetal. Eles não se deixam corromper, no 

sentido de se deixarem manipular, privar-se de si, dizer-se de si, substituir-se por outro, 

adoptarem um comportamento para qualquer fim. 

Assim se faz a distinção entre o que trava as acções dos humanos e dos animais 

em Bataille. Afirmando que o limite das acções dos animais é posto pelo exterior, pela 

natureza, enquanto nós colocamos os limites a nós próprios 
17

. A proibição é exclusiva 

                                                           

15 Cf com Apontamento III. 

16 Trad. Livre, Faune et flore, pp. 80-81:  

‘‘Ils meurent par dessiccation et chute au sol, ou plutôt affaissement sur place, rarement par corruption. 

Aucun endroit de leur corps particulièrement sensible, au point que percé il cause la mort de toute la 

personne. Mais une  sensibilité relativement plus chatouilleuse au climat, aux conditions d’existence.’’ 

17  Georges Bataille, La Peinture Préhistorique – Lascaux ou la Naissance de l’Art, Ed. Skira, Génova, p. 

31: ‘‘Ils négligente un fait général: la différence de l’animal et de l’homme, à la considérer dans son 

ensemble, ne porte pas seulement sur les caractères intellectuels et physiques, mais sur les interdits 

auxquels les hommes se croient tenus. Si les animaux se distinguent clairement de l’homme, c’est peut-
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ao humano. Outros animais e plantas, não se proíbem, o que os protege de um perigo 

também os expõe – chamemos-lhe natureza ao lhes projectarmos a possível proibição à 

qual estão sujeitos.  

Por isso a proibição, no entender do autor, é uma consequência antiga do 

trabalho, contornando e protegendo da sua não consequência e definitividade
18

 – o 

assegurar do lugar e do tempo de Ponge. É através de um sentimento específico, o do 

medo
19

, que os humanos podem trabalhar no sentido de contornar a morte. Talvez seja a 

redução de todos os sentimentos ao do medo que faça trabalhar exageradamente as 

proibições.     

Os limites da natureza são também os nossos, o medo do clima, da morte 

natural, da catástrofe, do abatimento, da seca, da fome. Porque razão não estaríamos nós 

a respirar o mesmo ar e habitar a mesma terra? Talvez possuamos a mesma 

sensibilidade a essa pressão exterior ainda que tenhamos vários instrumentos para a 

ignorar das nossas vidas.  

 

 

 

XIII      Nós podemos dar um espaço como homogéneo quanto maior for o número de 

proibições às quais nos sujeitamos. É na multiplicação das proibições, quando o espaço 

cada vez mais passa a ser um fundo estanque, vedado, opaco que algo pode surgir para 

prevalecer sobre ele, como instrutor de um novelo de proibições. Talvez seja este o 

maior significado do termo globo, esse espaço homogéneo que, a cada rotação, vê os 

limites que transgride substituídos por outros, sempre os mesmos.  

O globo humano imperando sobre a terra de todos os seres animados, que só a 

natureza limitaria, vê através do polimento da sua convexidade, a sua acção globalizante 

tomar o lugar da natureza.   

 

                                                                                                                                                                          
être le plus nettement en ceci: que jamais, pour un animal, rien n’est interdit; le donné naturel limite 

l’animal, il ne se limite de lui-même en aucun cas.’’ 

18
 Sobre a proibição e trabalho, cf. Georges Bataille, capítulo ‘‘L’ensemble solidaire des interdits’’, in, op 

cit, p. 32  

19
 Sobre o sentimento do medo cf. Georges Bataille, op. cit., p 33 : ‘‘J’en appelle à la cohérence relative des 

mouvements de l’esprit humain. Seul un scepticisme vague, indifférent, pouner contester que la 

conscience de la mort, ou l’attention extrême donnée au corps sans vie, dècoulèrent nécessairement du 

travail.’’ 
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XIV   A convenção e o globo. 

Mas o que acontecerá quando alguém no discurso da proibição se substitui à 

natureza através de uma convenção, e faz de si uma força do globo? Tal é possível? 

Talvez o seja quando for proibido crescer, reproduzir, rivalizar, exceder, dar, viver. 

Importa aqui mencionar que o discurso das convenções é globalizante no sentido que 

totaliza a vida, cercando-a por um proibir que toma de vez o lugar da natureza na 

linguagem. A instituição das convenções faz agir morais na linguagem, que atenuam 

qualquer pressão ou nuvens de desejo, a favor de uma maior complexidade das 

proibições.  

Parece presente que o crescimento da vida e a perda da sua energia excedente à 

face do globo justificar-se-ia pelo que o espaço ou a sensibilidade permitiriam aceder. 

Para tal não seria necessário uma acção que ditasse a não abundância da energia 

global, como é a prática da excepção. «O indivíduo ou o grupo pode ser reduzido por 

outro indivíduo ou grupo. Mas o volume global da natureza viva, nem por isso muda, 

em última análise é a grandeza do espaço terrestre que limita o crescimento global» 

afirma Bataille
20

. A não abundância da energia global não pode ser declarada, porque 

se qualquer grupo ou individuo o fizer, retirar-se-á do plano em que lhe é possível 

verificar em outros grupos e indivíduos vizinhos o seu verdadeiro excedente. 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

XV Eles não são…Eles não são… 

O seu inferno é de um outro tipo. 

Não têm voz. Por pouco são quase paralíticos. Não podem atrair a atenção senão pelas 

suas poses. Não têm o ar de conhecer as dores da não-justificação. Mas não poderiam 

escapar de modo algum, pela fuga a esta assombração, ou crer escapar-lhe, na embriaguez 

da velocidade.
21

 

                                                           
20

 Georges Bataille, A Parte Maldita, p.69.   

21 Trad. livre de Faune et flore, p. 81: 

‘‘Ils ne sont pas… Ils ne sont pas… 

Leur enfer est d’une autre sorte 
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Eles não têm voz como nós, no lugar da voz expressam-se pelas suas poses.  

As plantas não podem retirar-se do seu sítio como nós movemos a nossa 

atenção. Se nos projectamos de um sítio para outro, de um tempo para outro, talvez 

respiremos ares que não pensamos respirar ou dos quais estejamos a fugir. Na 

embriaguez da velocidade, lê-se o estar anestesiado pelo atravessar de todos os ares, a 

tudo o que nos envolve, mas também poderá estar-se a abrir a possibilidade de no 

momento anterior a esse estado humano haver uma lucidez da imobilidade. Poderemos 

falar do sentir da assombração como um grau de intoxicação, por darmos conta do 

nosso meio como veneno? Talvez que a sensibilidade ou intoxicação se dêem antes da 

fuga, ou que a fuga seja um movimento insensível ou purgador.  

A voz é o meio da fuga. A árvore não tem voz, por isso não projecta. A boca é o 

propulsor que nos expulsa, nos demove da imobilidade, talvez do improdutivo e nos 

recoloca na razão. Eles (as plantas) não são pois não se afirmam, não são quem são tal 

como nós somos o que somos, concordando e assinando por baixo.  

Eis um ar de improdutividade subjacente a cada nascimento de um ramo: de que 

nada se dará por certo que contribua mais do que quaisquer outros nascimentos, que o 

faça mais veemente, ou que reclame à nascença, uma autoridade sobre todos. Não há na 

árvore, na sua vontade de expressão, qualquer vontade de hierarquia, primazia ou 

estrutura. Nada ser é, no sentido do ser vegetal, expressar-se sem argumento, ser sem 

ordenar, ser algo sem medida, ser algo sendo nada.  

 O que seria uma escrita produtiva? Teria linhas reclamando à nascença o lugar 

de um só entendimento, de um só fim regendo-lo a todos os outros escritos. Que texto 

poderá ser, estando cercado em cada esforço por um pretexto maior? Uma espécie de 

texto, enunciado de objectivos de leitura, conclusivo. Uma verdade-coisa, uma verdade 

palpável, terá só razão, e encher-se-á de razões com certeza, nessa linha, projectando 

essa linha sobre todas as outras e tecendo sobre elas uma espécie de derivação. A cada 

uma só que nasce, as outras, que nascem simultaneamente, são derivadas.  

Tal acontecimento não é possível no nascimento dos ramos, e tal interpretação é 

feita sobre a ideia de que o ramo mais grosso terá nascido em simultâneo com o 

nascimento de um ramo mais fino.  

 

                                                                                                                                                                          
Ils n’ont pas de voix. Ils sont à peu de chose près paralytiques. Ils ne peuvent attirer l’attention que par 

leurs poses. Ils n’ont pas l’air de connaître les douleurs de la non-justification. Mais ils ne pourraient en 

aucune façon échapper par la fuite à cette hantise, ou croire y échapper, dans la griserie de la vitesse’’. 
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XVI   Alguém, já fora dos seus limites, perde energias, perde a sua vida, perde acima 

de tudo na multiplicação de outros em si ou na divisão de outros em si, numa 

performatividade semelhante aos arrastamentos da amizade, paixão. Talvez não faça 

mais do que, à semelhança da cissiparidade, o que para nosso consolo chamaríamos de 

crescimento extensivo pela divisão, «divisão através da qual o ser individual renuncia 

ao crescimento para si próprio e, pela multiplicação de indivíduos, o transfere para a 

impessoalidade da vida» como afirma Bataille
22

 – tudo o que é engendrado é claramente 

separado daquele que o engendra – ou seja, dar vida está intrinsecamente ligado ao 

indivíduo considerar-se excessivo, à perda de si para outro.   

 

 

 

XVII   (…)Não há outro movimento neles que não seja a extensão. Nenhum gesto, nenhum 

pensamento, talvez nenhum desejo, nenhuma intenção, que não leve a um crescimento 

monstruoso do seu corpo, a uma irremediável excrescência.
23

 

 

O seu movimento é unicamente o da extensão. Não traçam nada, para além do 

que é a sua excrescência. A excreção indica a variedade da expressão do mesmo, uma 

variedade nula. Qual o desejo e intenção da árvore na monstruosidade do seu gesto e 

pensamento? 

 

 

 

XVIII  Prosseguimos sobre o branco desta página. Como o risco de todo e qualquer 

fazer, arriscamo-nos a afirmar que o branco, no momento antes de escrever, não se 

substitui pelo traço de uma palavra. A linha proporcionará que o (ar) branco, pálido, 

reentre permanecendo como que sublinhado.  

  Escrevemos com os olhos fixos no branco no momento antes do traço, 

procuramos realizá-lo, fazer o branco pender sobre as palavras escritas.  
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 Georges Bataille, A Parte Maldita, pp. 75 e 76.  

23
 Trad. livre de Faune et flore, p. 81: 

‘‘(…) Il n’y a pas d’autre mouvement  en eux que l’extension. Aucun geste, aucune pensée, peut-être 

aucune désir, aucune intention, qui n’aboutisse à un monstrueux accroissement de leur corps, à une 

irrémédiable excroissance.’’ 
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Tal pode ser possível por uma projecção de linhas passadas que nos chegam 

neste momento, que do mesmo modo acontece nos ramos de uma árvore. Talvez seja 

uma espécie de condição, de certeza a prazo.  

Ou seja, nada dirá que a seguinte linha escrita leve a um bom entendimento, ou 

não tanto a um entendimento mas ao que poderia chamar-se de transferência de energia 

a quem lê, como se, partindo da leitura (do branco), a escrita continuasse do mesmo 

movimento (para o negro), e vice-versa, a escrita a fazer-se (do branco), no sentido de 

tornar-se, transformar-se, leitura (do negro).   

Transferência de energia ou intoxicação
24

, querendo dizer que o meio age 

através de quem produz (o ar de quem respira, o branco da folha de quem escreve, o céu 

da árvore). E através de si quer dizer pelo meio de si, por dentro, trespassando, 

contagiando, quase como pela via de um instrumento cravado em si, como por exemplo, 

o nariz no centro da face para respirar o ar, a tinta no interior da caneta que a mão pega 

para escrever, a clorofila na superfície da folha exposta ao sol para a fotossíntese. Sem 

dados de eficácia ou completude do seu processo, uma transferência de energia parece 

existir, pela existência de canais, cicatrizes, traços, pontas soltas como que limadas pelo 

meio. Falamos do ápice das folhas, dos ramos, assim como os canais interiores, o 

xilema e floema
25

, onde circulam a água e a seiva. Falamos da escrita, da sua 

aproximação à vida, seu testemunho, seu diário, suas notas, diálogos, reflexões, 

expressões, registos, receitas, almanaques, marcações, ritmos, manchas, traços, tudo em 

linhas carregadas ou difusas, sobre um branco pálido ou amarelecido, em grafite, em 

álcool, projectadas em monitores, impressas ou gravadas em cartão, em jornal, bilhetes, 

talões. Como é arriscado falar de uma árvore intoxicada de água, do sol, dos nutrientes, 

como se estivesse envenenada pelo próprio sítio que a assegura, e do mesmo modo 

sugerir a escrita como se estivesse intoxicada pela vida. Mas desta feita interrompe-se a 

causalidade de quem inflige quem, de quem origina quem, quem é o termo do outro.  

O meio da escrita é também o seu tema. O branco desta página e a caneta 

cravada na mão são também árvore. Incapaz de não articular outra coisa senão pelo 

                                                           
24

 Para melhor compreensão do termo intoxicação, estendemo-lo à expressão em língua francesa ivresse, 

embriaguez, doente de amor, e embriaguez como uma condição fisiológica para o fazer e o olhar em 

Friedrich Nietzsche, Cf. Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmerung oder wie man mit dem Hammer 

philosophiert (1889), O crepúsculo dos ídolos : ou como se filosofa com o martelo, Lisboa, trad. de Artur 

Mourão, Edições 70, imp. 1988, p. 74, "a fim de haver arte, para que exista um fazer e olhar estético, é 

indispensável uma condição fisiológica, a embriaguez."   

25
 Xilema e floema são denominações dos canais verticais interiores das plantas, compostos por paredes 

de células mortas, por onde a seiva e água são transportadas entre as raízes, o caule e as folhas. 
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meio da árvore, ou desejar outra coisa senão expressar-se como árvore. Crescerá assim 

o tema livremente? Esta liberdade de ser o tema por meio da escrita não virá a ser no 

limite uma enfermidade, no sentido de uma amputação, ou de má-articulação do escrito? 

Quando surge um novo ramo, não interessa se integra uma estrutura fundamental ou 

decisiva da árvore, porque basta o precipitar de um gesto semelhante, para retirar-lhe a 

estrutura e o fazer da sua forma, e ver-se como marca do tempo, como dada.  

XIX  Ou antes, e é bem pior, nada de monstruoso por infortúnio: apesar de todos os seus 

esforços para «se exprimir», nunca conseguem senão repetir um milhão de vezes a mesma 

expressão, a mesma folha. Na primavera, quando cansados de se conter e não aguentando 

mais, eles deixam escapar uma vaga, um vómito de verde, e crêem entoar um cântico 

variado, sair de si próprios, espalhar-se por toda a natureza, abraçá-la, não atingem senão, 

em milhares de exemplares, a mesma nota, a mesma palavra, a mesma folha.
26

 

 

Tomemos o movimento de excrescer e de assegurar da árvore. De um tronco 

partem dois. Eis como os vemos: eles não se partem do tronco, têm vindo a partir, a 

destacar dele. Como se da paralisia tentassem libertar-se. Mas algo mantém-se intacto e 

exageradamente mais evidente e ampliado. Pois desses dois troncos, mais três ramos 

surgem, todos imóveis. O imóvel permanece sublinhado.  

De baixo para cima, continua a leitura como quem tenta ler a árvore passada. 

Sempre a divisão a fazer-se. Os ramos abrem-se cada vez mais, dividem-se mais, 

ocupam um ar que paira sobre a copa. Depois do inverno, em que a energia da árvore, a 

sua reserva, está contida no interior da casca, a primavera faz não mais do que permitir 

que os seus canais mantenham-se livres para a circulação dos nutrientes, da mais fina e 

profunda raiz ao mais fino e projectado ramo. 

No solo, as raízes escondem-se, buscando nas profundezas os nutrientes, como 

uma sonda, como um furo de um poço, na forma de uma vara, uma estaca cravada na 

terra, como no caso do pinheiro.
27

 Por vezes as raízes vêm à superfície, procurando mais 

perto do solo os nutrientes, tecendo um manto, vencendo desníveis. No interior da terra 

ou à superfície, as árvores ficam imobilizando-se, assegurando-se. Poderá ser um 

                                                           
26

 Trad. livre de Faune et flore, p. 81: 

‘‘(…) Ou plutôt, et c’est bien pire, rien de monstrueux par malheur: malgré tous leurs efforts pour 

«s’exprimer», ils ne parviennent jamais qu’à répéter un million de fois la même expression, la même 

feuille. Au printemps, lorsque, las de se contraindre et n’y tenant plus, ils laissent échapper un flot, un 

vomissement de vert, et croient entonner un cantique varié, sortir d’eux-mêmes, s’étendre à toute la 

nature, l’embrasser, ils ne réussissent encore que, à des milliers d’exemplaires, la même note, la même 

mot, la même feuille.’’ 

27
 Cf Apontamento XXXII. 



 

22 

escape, ao espalharem-se por toda a natureza, no sair de si próprias, mas no seu abraço 

expressam também uma atracagem, um cumprimento.  

 

 

 

XX    Alguém procura o ar familiar de outro em torno do risco de um rosto. Retratar é 

um acto de fixar presenças impossíveis, em linhas, traços, que pesam semelhanças. 

Nesse peso, força, como se de um decalque se tratasse, o retratado, ausente, está 

presente por pressão. Árvore, que se risca, traça, procura, assegura, dá a impressão de 

um movimento de natureza diferente da do retratar - uma extracção - uma vez que 

procura fazer da particularidade do sítio a sua, fazer do ar sobre si, o meio da sua 

autenticidade, a sua ruptura, a sua não familiaridade, embora surja repetidamente como 

árvore, como semelhante a uma árvore. Deseja deslocar-se, escapando, em cada ramo, 

da prisão do seu lugar para um outro. Quer impossivelmente ser outro.     

 

 

 

XXI  O inferno e o enfermo. 

  Perfazer, tal como o formulamos, apreende-se, ou dá-se, muitas vezes quando 

não há a possibilidade do jogo ou quando o desejo se perde, ou seja, quando se está a 

perfazer em vez de se estar a fazer. O inverso também é possível, apreendendo que se 

faz ao dar conta da inutilidade de um excesso de perfazeres. Mas o inferno não 

começará da falta de desejo ou da inutilidade que damos conta. O inferno começará pela 

dor de haver uma distância/ um tempo entre o que se projecta e o que se realiza. Uma 

dor não justificada.  

  

Desejar, desejar pensar o impossível, desejar, desejar dar o impossível, é evidentemente a 

loucura. O discurso que se regra sobre esta loucura não pode não se deixar contaminar por 

ela. Este discurso parece tornar-se louco por sua vez, alogos e atopos. (…) Só uma 

loucura atópica e utópica poderá mesmo, talvez [peut-être] (um certo talvez [peut-être] 

será quer a modalidade quer a modalidade a modificar da nossa meditação), dar lugar à 

dádiva que não pode dar senão sobre a condição de não ter lugar, residência, ou 

domicílio: a dádiva pode ser [peut être], se aí a houver.
28

 

                                                           
28

 Jacques Derrida, “Folie de la raison économique: un don sans présent” in Donner le temps, 1. La fausse 

monnaie, Ed. Galilée, 1991, tradução livre p. 52-53, “Désirer, désirer penser l’impossible, désirer, désirer, 
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As plantas não têm voz e não retiram a atenção de si, da sua pose. A sua 

projecção é a sua realização. Imóveis, vêm a pose complicar, desejam mover-se. O 

crescer para ver crescer, sem se ver crescer. Ver-se apenas através do seu fazer. Tal 

inferno talvez seja o do louco, o do intoxicado, o do enfermo, que testemunha no 

próprio fazer, a enfermidade a fazer-se, desejando o que não se realiza, fazendo-se 

projectando, um feito ou dádiva talvez alogos, talvez atopos, fora da razão e do lugar. A 

pose, a forma dada (ou em trânsito), é a condição de não ter lugar, de estar a deslocar-

se, mas também a condição de um talvez, da possibilidade em se fixar e compreender.  

 

 

 

TERCEIRA PARTE 

  

 

XXII  Não se pode sair da árvore pelos meios da árvore
29

 

 

Eis um ar de improdutividade subjacente ao nascimento de cada ramo
30

, 

subjacente a cada linha escrita. Toda e qualquer linha de um processo produtivo 

pretende, à força das circunstâncias de uma maior produtividade, ser consequente. 

As árvores ainda assim revelam que a consequência é fragmentada, por vezes 

quase irreconhecível. É pouco justificável que determinada raiz nasça para que um 

ramo, noutro extremo, apareça em determinado local, e que tal acontece para optimizar, 

ou melhorar, o crescimento do todo. Apenas o pinheiro se assemelha a uma árvore que 

elimina partes de si para se produzir mais árvore, parecendo deixar os ramos mais 

baixos secarem e caírem, para que a sua flecha se estenda em altura. Ainda assim um 

pinheiro baixo tem tanto de pinheiro como um pinheiro alto.  

                                                                                                                                                                          
donner l’impossible, c’est évidemment la folie. Le discours qui se règle sur cette folie ne peut pas ne pas 

se laisser contaminer par elle. Ce discours sur la folie paraît devenir fou à son tour, alogos et atopos.”(…) 

“Seule une folie atopique et utopique pourrait ainsi, peut-être (un certain peut-être sera à la fois la 

modalité et la modalité à modifier de notre méditation), donner lieu au don qui ne peut donner qu’à la 

condition de ne pas avoir lieu, résidence, ou domicilie: le don peut être, s’il y en a.”  

Em Donner le temps, Jaques Derrida medita sobre os actos de escrever e dar a partir da leitura do conto 

La fausse monnaie, A moeda Falsa, de Charles Baudelaire, e do estudo de Essai sur le Don, Ensaio sobre 

a Dádiva, de Marcel Mauss. 

29
   Trad. livre de Faune et flore, p. 81: ‘‘L’on ne peut sortir de l’arbre par des moyens d’arbre.’’ 

30
   Cito apontamento XV, início da Segunda Parte, do presente capítulo.  
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Em todos os ramos e raízes se dá a árvore pela árvore, e aqui sublinham-se dois 

tempos, que não se substituem, como se a árvore de hoje se substituísse à de ontem por 

ser mais árvore, mas no sentido em que a árvore de hoje faz-se pelo meio, através e pelo 

sítio da árvore de ontem. Cada ramo ou raiz carrega, ao dar-se, o peso de um tempo 

anterior, mas, por uma aversão a esse momento anterior, uma descontinuidade.  

 

XXIII Eles não se exprimem senão pelas suas poses.  

Nada de gestos, multiplicam apenas os seus braços, as suas mãos, seus dedos – à maneira 

dos budas. É assim que ociosos, vão até ao termo dos seus pensamentos. Não são mais 

que uma vontade de expressão. Não têm nada de escondido de si próprios, não podem 

guardar nenhuma ideia secreta, implantam-se inteiramente, honestamente, sem restrição.  

Ociosos, passam o seu tempo a complicar a sua própria forma, a perfazer, no sentido da 

maior complicação de análise, o seu próprio corpo. Onde quer que nasçam, por mais 

escondidos que estejam, não se ocupam senão a concretizar a sua expressão: preparam-se, 

adornam-se, esperam que venham lê-los.
31

 

 

 Através da escrita ociosa chega-se ao termo do pensamento, ao fim do 

pensamento, existindo apenas como vontade de expressão. O termo é o da extracção, da 

honestidade da árvore, de ser sem restrição.  

Embora se afirme nos perfazeres, nas tarefas, uma valorização de um fim útil, a 

flora revela-nos que as suas tarefas têm outro valor, o de ser lidas. A árvore perfaz 

ociosa, no descanso ou livre do trabalho. Produz-se em tarefas fora do ter de produzir. 

Todo o seu pensamento é expresso, concretizado, sem censura, por inteiro, complicado, 

difícil de estruturar. Deixa de parte, ou talvez para outro, um possível entendimento ou 

juízo sobre si, como um fazer (com um fim adiado). Talvez fazer e perfazer deixem de 

estar separados nas plantas, pois embora nasçam, esperando que alguém os venha ler, 

nascem também por tarefas ociosas. O perfazer da pose, decoração, adorno, 

complicação, expressa um desvio do valor útil, exclusivo à natureza das tarefas.  

 

                                                           
31 Trad. livre de Faune et flore, pp. 81-82:  
‘‘Ils ne s’expriment que par leur poses. 

Pas de gestes, ils multiplient seulement leurs bras, leur mains, leur doigts, - à la façon des bouddhas. C’est 

ainsi qu’oisifs, ils vont jusqu’au bout de leurs pensées. Ils ne sont qu’une volonté d’expression. Ils n’ont  

rien de cache pour eux-mêmes, ils ne peuvent garder aucune idée secrète, ils se déploient entièrement, 

honnêtement, sans restriction.  

Oisifs, ils passent leur temps à compliquer leur propre forme, à parfaire dans le sens de la plus grande 

complication d’analyse leur propre corps. Où qu’ils naissent, si cachés qu’ils soient, ils ne s’occupent 

qu’à accomplir leur expression: ils se préparent, ils s’ornent, ils attendant qu’on vienne les lire.’’ 
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XXIV  Qual será o valor do produto da improdutividade? Mais do que a rigidez de um 

processo de produção, produtivo é o que produz para um valor preciso, trabalha o valor 

como coisa, o seu objectivo é determinar valor. Talvez por isso o pendor do produtivo 

conceba ser apenas o valor útil para uma transacção, para uma troca de coisas. Isto 

assemelha-se ao valor de mercado em que o valor é atribuído pela sua troca.   

  Produzir é arrastar-se por forças de garantia, por encomendas, correspondências 

ou finalidades perfeitas entre dar e receber, uma redução à troca
32

. Tal produzir exclui a 

improdutividade de que falamos, encarando-a como uma má concepção, um defeito. 

Devemos procurar se o inútil está a ser alvo de valorização no processo produtivo? Mas 

se no inútil há uma valorização negativa (desvalorização ou um valor indeterminado), o 

seu valor talvez esteja para além do que é troca.  

  Essai sur le don (1950), de Marcel Mauss, explica-nos que o valor do dado, está 

na essência de qualquer troca, extravasando-a. Mauss propõe demonstrar as condições 

de um dar, latente em costumes de algumas sociedades arcaicas, que denomina como 

sistemas de prestações totais, ou sistema de dádivas. O valor do dado é o elo, uma 

ligação de almas
33

, uma força de outro em algo recebido, nascida sem uma justificação 

nominal senão a de um restituir movimento como se fosse do próprio movimento do 

dado se tratasse. Mauss centra o seu estudo, não na questão do valor da coisa dada, 

como talvez fosse próprio da disciplina da economia, mas na força que o dar detém que 

faz com que algo dado seja retribuído.
34

   

  Nada garante à árvore que será lida, no entanto não deixa de produzir cada vez 

mais pedaços de si. Não considera a condição de que, para virem lê-la, seja necessário 

crescer um pouco mais. Um esquecimento talvez. A árvore dá-se árvore sem reserva. 

Dá, apenas pela sua leitura, o movimento pródigo, excessivo, da sua incapacidade, da 

imobilidade. A quem venha lê-la, verá que só improduz, expressando prodigamente 

numa língua defeituosa (fazendo num sistema de perfazeres), de tempos a tempos, o 

mesmo movimento ausente.    

                                                           
32

 Dar é diferente de trocar, cf Marcel Mauss, Essai sur le don, (1950), Ensaio sobre a Dádiva, trad. port. 

António Filipe Marques, col. Perspectivas do Homem - ed. 70, 2001, p. 55.  

33 Cf Marcel Mauss, op. cit, p. 66, “ (…) há uma ligação pelas coisas, uma ligação de almas porque a 

própria coisa tem uma alma, é alma. Apresentar alguma coisa a alguém é apresentar-se. Aceitar qualquer 

coisa de alguém é aceitar parcela da sua natureza e substância, conservar e não retribuir, pode ser 

perigoso e mortal, porque não só pode ser ilícito mas porque também têm poder mágico e religioso.” 

34 Ver o sublinhado do autor, Cf Marcel Mauss, op. cit, p. 52, “Qual é a regra de direito e de interesse 

que, nas sociedades de tipo atrasado ou arcaico, faz com que o presente recebido seja obrigatoriamente 

retribuído? Que força existe na coisa que se dá que faz com que o donatário a retribua?” 
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XXV   Talvez se possa acrescentar que há qualquer coisa de semelhante entre o dar e o 

fazer. Que há o dar e o fazer como já vimos, e do outro lado, separados, as trocas e um 

fazer completo. Será possível um sistema criativo, do fazer, idêntico a um possível 

sistema de dádivas? «O que é preciso interrogar, parece, é justamente o ser-conjunto, o 

ser-ao-mesmo tempo, a síntese, a simetria, a sintaxe, ou o sistema, o syn que junta os 

dois procedimentos por direito incompatíveis, os que são da dádiva e os da troca». 

Jacques Derrida
35

, reflectindo sobre as dádivas e as trocas, de Mauss, especificamente 

sobre o potlatch.
36

 

O sistema revela-se pelo tempo como Derrida nota: «O syn deste sistema, nós 

veremos num instante que ele tem uma relação essencial no tempo, um certo adiamento 

(délai), um certo diferir no tempo»
37

. O diferenciar é excessivo, da mesma forma a 

natureza da dádiva terá que ser excessiva, desmesurada:  

 

 O termo «termo» marca uma marca: é o limite de um prazo, a cadência de um prazo. 

Implica portanto o tempo, o intervalo que separa a recepção da restituição. Aos olhos de 

Mauss, o termo forma o traçado original e essencial da dádiva. (…) A syn –, síntese, 

sistema ou a sintaxe que junta a dádiva e a troca [o fazer e o perfazer], é a diferença 

temporal, ou mais precisamente, temporizadora, o adiamento do termo ou o termo do 

adiamento que desloca tudo «ao mesmo tempo». (…) o movimento da dádiva/contra-

dádiva é uma força (uma «virtude das coisas dadas» diz Mauss) uma propriedade 

imanente às coisas ou em todo o caso apreendida como tal pelos dadores e pelos 

donatários.
38

  

 

A síntese que as plantas tomam como sua acção, a fotossíntese, não será mais 

                                                           
35

Jacques Derrida, “Folie de la raison économique: un don sans présent” in Donner le temps, 1. La fausse 

monnaie, Ed. Galilée, 1991, tradução livre p. 56 : “[Mais la contradiction aparente, visible, de ces deux 

valeurs le don et le échange, doit être problématisée.] C’est qu’il faut interroger, semble-t-il, c’est 

justement l’être-ensemble, l’être-en-même temps, la synthése, la symetrie, la syntase ou le systéme, le syn 

qui ajointe ensemble deux procès en droit aussi incompatibles que celui du don et celui de l’échange.”  

36
 Marcel Mauss, op. cit, p.56, potlatch tem origem num nome chinook e kwakiutl, tribos do Noroeste 

Americano, traduzido por “alimentar, consumir” exprimindo também o lugar do saciar e da dádiva.  

37 Jacques Derrida, ibidem, tradução livre : ‘‘Le syn de ce système, nous verrons dans un instant qu’il a un 

rapport essentiel au temps, à un certain délai, à un certain différer dans le temps.’’ 

38
 Jacques Derrida, op. cit, p. 58, trad. livre : ‘‘Le terme « terme » marque un marque : c’est la limite 

d’une échéance, la cadence d’une échéance. Il implique donc le temps, l’intervalle qui sépare la réception 

de la restitution. Aux yeux de Mauss, le terme forme le trait original et essentiel du 

don.’’(…) ‘‘[simplement] le syn –, la synthèse, le système ou la syntaxe qui ajointent le don et l’échange, 

c’est la différance temporelle, ou plus précisément temporisatrice, le délai du terme ou le terme du délai 

qui disloque tout « en même temps »’’. (…) ‘‘ le mouvement du don/contre-don est une force (une «vertu 

de la chose donnée», dit Mauss), une propriété immanente à la chose, ou en tout cas appréhendée comme 

telle par les donateurs et les donataires.’’ 
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que uma síntese pelo tempo, fundando a sua relação entre o dar e as trocas, entre o outro 

e o termo do fazer. É pelo meio de uma relação essencial com o tempo que a 

fotossíntese, faz em si a síntese do seu redor. A procura da precisão é a procura do 

limite da natureza, do limite do outro, daí ser exagerada, ornamentada, estranha a si, 

fora-de-si, extraída do seu redor.    

Daí que o outro para quem é o fazer não deixe de apreender o fazer como um 

fazer de outro e, extensivamente de o fazer para outro também. Tocamos aqui talvez 

numa propriedade também imanente da arte, que supera abismos entre o lugar criativo e 

o de espectador. Não interessará só sublinhar essa acção excessiva, essa superacção, 

mas o carácter excessivo e extensivo dessa força, que está presente no momento em que 

do fazer. «A transformação da temporalização em temporização será o movimento do 

desejo da dádiva/contra-dádiva»
39

, a energia que pressiona a necessidade de outro já 

quando terminada a acção, como se a conclusão fosse adiada.  

 

 

 

XXVI   Como será ser árvore? Que será a mistura das acções de uns e outros senão um 

jogo? Há no jogo, como no fazer, um fazer de outro, em que o termo desse fazer é a 

prazo ou, por outras palavras, se repete esforçadamente vez a vez.  

 

[Como será o fazer de um] «bem que não será mais um objecto (um bem dado como uma 

coisa) mas o bem da dádiva, do dar ou do próprio donativo? Como desejar o 

esquecimento? Como desejar não guardar? [Como desejar a enfermidade?] Como desejar 

fazer seu luto (supondo que fazer seu luto, trabalhar o luto, não se torne guardar – e nós 

tocamos aqui no que permanece sem dúvida o incontornável problema do luto, da relação 

entre dádiva e luto, entre o que deverá ser não-trabalho, o não-trabalho da dádiva e o 

trabalho do luto)? 

Como desejar o esquecimento ou a não-guarda da dádiva, se, implicitamente, a dádiva é 

avaliada como bom, ou seja como a própria origem do bom, do bem e do valor? 40
 

                                                           
39

 Jacques Derrida, op. cit, p. 59, trad. livre : ‘‘La transformation de la temporalisation en temporisation 

serait le movement de ce désir du don/contre-don.’’   

40
 Jacques Derrida, op. cit, pp. 53-54, trad. livre de: ‘‘(…) un bien qui ne serait pas un objet (un bien 

donné comme une chose) mais le bien du don, du donner ou de la donation même? Comment désirer 

l’oubli? Comment désirer ne pas garder? Comment désirer faire son deuil (à supposer que faire son deuil, 

travailler au deuil, ne revienne pas à garder – et nous touchons ici à ce qui reste sans doute 

l’incontournable problème du deuil, du rapport entre le don et le deuil, entre ce qui devrait être non-

travail, le non-travail du don et le travail du deuil)? Comment désirer l’oubli ou la non-garde du don, si, 
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Talvez o traçado, o que se identifica, a importância, o peso, seja o ar do bem-      

-fazer e do fazer bem, da origem de um valor. Sublinhando todo o parêntese, que o 

termo de qualquer fazer existe quando uma voz, seja eu, tu ou ele, se desloca na voz de 

outro. Por exemplo no luto e no jogo: quando se pensa por outro, por ti, ou por ele, ou 

eles por nós ou vós por nós. Talvez se pense como quem se coloca, está, põe-se, 

aparece, apresenta-se, no sentido de não esperar mais pela vinda ou, por ter sempre de 

esperar, trabalha este pensamento quase como uma enfermidade. O pensamento não é 

uma interrogação ao tempo:  

– Quanto tempo mais terei de aguardar? 

     

 

 

XXVII  Entre os seres animados pode distinguir-se aqueles nos quais, para além do movimento 

que os faz crescer, age uma força pela qual podem mexer todo ou parte do seu corpo, e 

deslocar-se à sua maneira pelo mundo, - e aqueles nos quais não há outro movimento 

senão a extensão.  

Uma vez libertos da obrigação de crescer, os primeiros exprimem-se de muitas formas, 

sobre mil preocupações de alojamento, de comida, de defesa, de certos jogos enfim 

quando um certo repouso lhes é concedido.  

Os outros, que não conhecem estas necessidades urgentes, não se pode afirmar que não 

têm outras intenções ou vontade senão de se acrescer, mas em todo o caso, toda a vontade 

de expressão da sua parte é impotente, senão para desenvolver seu corpo, como se cada 

um dos nossos desejos nos custasse doravante a obrigação de alimentar e de suportar um 

membro suplementar. Infernal multiplicação de substância na ocasião de cada ideia! Cada 

desejo de fuga carrega-me de um elo novo!
41

 

 

O movimento dos vegetais a acontecer é definitivo. Uma deslocação dos seus 

ramos grossos, para outros ramos delgados, que por sua vez se espessam e dos quais 

                                                                                                                                                                          
implicitement, le don est évalué comme bon, voire comme l’origine même du bon, du bien et de la 

valeur?’’ 
41

 Trad. livre de Faune et flore, p. 83: 

‘‘Parmi les êtres animés on peut distinguer ceux dans lesquels, outre le mouvement qui les fait grandir, 

agit une force par laquelle ils peuvent remuer tout ou partie de leur corps, et se déplacer à leur manière 

par le monde, - et ceux dans lesquels il n’y a pas d’autre mouvement que l’extension.  

Une fois libérés de l’obligation de grandir, les premiers s’expriment de plusieurs façons, à propos de mille 

soucis de logement, de nourriture, de défense, de certains jeux enfin lorsqu’un certain repos leur est 

accordé.  

Les seconds, qui ne connaissent pas ces besoins pressants, l’on ne peut affirmer qu’ils n’aient pas d’autres 

intentions ou volonté que de s’accroître mais en tout cas toute volonté d’expression de leur part est 

impuissante, sinon à développer leur corps, comme si chacun de nos désirs nous coûtait l’obligation 

désormais de nourrir et de supporter un membre supplémentaire. Infernale multiplication  de substance à 

l’occasion de chaque idée! Chaque désir de fuite m’alourdit d’un nouveau chaînon!’’ 
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aparecem novamente outros ramos mais delgados. Uns a partir dos outros, aquilo a que 

a fisiologia chama de divisão das células; uns depois dos outros, de aumento do seu 

volume; e uns pelos outros de sua diferenciação
42

. Não se movem como outros, os 

animais, não retornam a um abrigo, à caça, ao pasto.  

  

 

 

XXVIII   Verifiquemos em qualquer forma produzida um sentido de valor. O processo de 

produção é a sua transformação de matéria em bem, em coisa, de fazer a coisa aparecer. 

O valor da coisa está no entanto enraizado neste sistema de uma possibilidade 

impossível, a possibilidade de trocar e dar ao mesmo tempo. Talvez dar nunca tenha 

estado dissociado da troca
43

, e da mesma forma a troca ainda assim não esteja destituída 

de um dar. O valor que verificamos advém de que o dado é sempre superior ao trocado, 

e por isso se retribui, devolve-se, lê-se, testemunha-se. É o excedente da troca que 

constitui o valor – o que realmente é dado.  

  A produção é o gesto perfeito do dar, diz-se por exemplo: “dar forma” ou “dada 

forma”. Mas provavelmente só os produtos que excedam a sua finalidade, adquirem 

poder de dádiva. O valor do dado é o seu poder de formar ligações com outros gestos 

semelhantes, de receber ou retribuir. As ligações feitas dão a partilha, entre existentes, 

entre separados, um sentir de um ser em comum, através da criação e participação num 

círculo vivo de dádivas
44

.  

    

    

 

XXIX O vegetal é uma análise em acto, uma dialéctica original no espaço. Progressão pela 

divisão do acto precedente. A expressão dos animais é oral, ou mimetizada por gestos que 

se apagam uns aos outros. A expressão dos vegetais está escrita, de uma vez por todas. 

Não há volta a dar, arrependimentos impossíveis: para se corrigir, é preciso acrescentar. 

Corrigir um texto escrito, e publicado, através de apêndices, e assim por diante. Mas, é 

                                                           
42

 Cf B. Meyer, D. Anderson, R. Böhning, D. Fratianne, Introdução à Fisiologia Vegetal, (1960) trad. 

portuguesa S. Amâncio, A. R. Teixeira, C. P. Ricardo, A. Santos, Lisboa, Ed. FCG, s.d., pp. 508-516. 

43
 Marcel Mauss, op. cit, p. 109: ‘‘Foi sobre um sistema de presentes dados e recebidos a termo que se 

edificaram, por um lado, a troca, por simplificação, por aproximações de tempos separados, e por outro, a 

compra e a venda, esta a termo e a contado, e também o empréstimo’’. 

44
 Marcel Mauss, op. cit, p. 81: “No fundo são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as 

coisas nas almas. Misturam-se as vidas e eis como as pessoas e as coisas misturadas saem, cada uma, das 

suas esferas e se misturam: o que é precisamente o contrato e a troca.’’ 
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preciso acrescentar que eles não se dividem até ao infinito. Existe para cada um limite.   

Cada um de seus gestos não deixa somente um traço como no caso do homem e dos seus 

escritos, ele deixa uma presença, um nascimento irremediável, e não separada deles.
45

 

 

 Poder-se-ia reforçar o estar dos ramos, o que exprime, a sua separação, com 

aspectos de um sistema especializado dado pelas ciências. Mas que se avance 

sublinhando que em Ponge se trata de uma expressão escrita dos vegetais perante um 

acto de escrita. Assim como se trata de nós, na linguagem, perante a expressão de eles, 

fauna e flora, da sua oralidade e escrita. O fazer, na presença de ambos, o fazer perante, 

age como um sistema de ambas as expressões, a da escrita e a das plantas, assim como 

fazemos um sistema da dádiva e do fazer, do dado sempre presente ao escrito.  

 

É preciso que a coisa não seja imediatamente e no instante restituída. É preciso o tempo, é 

preciso que ele dure, é preciso que a aguarde – sem esquecer. Isso exige tempo, a coisa, 

mas isso exige um tempo delimitado, nem um instante nem um tempo infinito, mas um 

tempo determinado por um termo, dito de outra forma um ritmo, uma cadência. (…) um 

ritmo que não advém mais a um tempo homogéneo mas que o estrutura originariamente.
46

  

 

De cada vez, o fazer de cada ramo não está pré-determinado. Não há autoridade 

que o submeta ou faça obedecer, de forma a prever completamente o seu movimento. 

Vejamos como o seu rebento é verde e estranho ao resto da árvore - a árvore que se vai 

fazendo incorpora a árvore já feita. Lida com ela como um outro, não o podendo 

substituir, pois cresceria sem raiz, no ar. Mas de alguma forma, a sua expressão contém 

esse desejo – de escapar completamente ao que o engendra.  

   A árvore que se faz nascer da árvore, implica que haja um encontro entre vários 

tempos. Um ramo nasce de outro já crescido. Sobre a inclinação do primeiro, o segundo 

                                                           
45

 Trad. livre de Faune et flore, p. 83: 

‘‘Le végétal est une analyse en acte, une dialectique originale dans l’espace. Progression par division de 

l’acte précédent. L’expression des animaux est orale, ou mimée par gestes qui s’effacent les uns les autres. 

L’expression des végétaux est écrite, une fois pour toutes. Pas moyen d’y revenir, repentirs impossibles: 

pour se corriger, il faut ajouter. Corriger un texte écrit, et paru, par des appendices, et ainsi de suite. Mais, 

il faut ajouter qu’ils ne se divisent pas à l’infini. Il existe à chacun une borne.  

Chacun de leurs gestes laisse non pas seulement une trace comme il en est de l’homme et de ses écrits, il 

laisse une présence, une naissance irrémédiable, et non détachée d’eux.’’ 

46
 Jacques Derrida, op cit, p. 60, trad. livre : ‘‘Il faut que la chose ne soit pas immédiatement et à l’instant 

restituée. Il faut le temps, il faut que ça dure, il faut l’attente – sans oubli. Ça demande du temps, la chose, 

mais ça demande un temps délimité, ni un instant ni un temps infini, mais un temps déterminé par un 

terme, autrement dit un rythme, une cadence. [La chose n’est pas dans le temps, elle est ou elle a le 

temps, ou plutôt elle demande à avoir, à donner ou à prendre le temps – et le temps comme rythme,] un 

rythme qui n’advient pas à un temps homogène mais qui le structure originairement.’’   
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tecerá sua própria inclinação, da qual um terceiro ramo dependerá. O peso e inclinação 

do terceiro farão com que as ligações entre o primeiro e o segundo se fortaleçam ou não, 

ou poderá alterar-se toda a lógica dos três até aí. A árvore faz-se no fazer como um fazer 

de outro.  

 De qualquer forma, num olhar amplo, a divisão entre estes três tempos, não 

significa, linearidade, consequência, causalidade quer na árvore quer na escrita, ao 

contrário do que acontece com a natureza de um produzir, é antes de mais a repetição, o 

ritmo, da árvore e da escrita em três tempos, a árvore projectando-se. Projectar-se e 

fazer-se parecem estar numa relação simultânea, irremediável, quase sinónimos, 

referindo projecto não apenas no sentido de prever, antecipar, calcular, mas também de 

lançar-se, jogar-se, correr riscos, estender-se, cobrir uma área.   

 

 

 

XXX  O que assegurará o sistema do dar, do fazer, da árvore, da escrita, da arte? E se 

falamos do seu assegurar, talvez estejamos a erguer o seu sistema económico? Não será 

assegurar o estabelecer de trocas mínimas, sem excedente? O que será uma economia 

senão um sistema de relações sóbrias entre denominações atribuídas ao que o tempo 

permite aceder no espaço, e vice-versa? Não será a economia também um sistema de 

escrita, que nomeia, excluindo o que não nomeia, o que está à disposição da vida? É dar 

nome, o maior valor e finalidade da economia? Será apenas por um nomear e aceder 

que a vida se dá em espaço e tempo?  

 

 

 

XXXI Nenhum gesto da sua acção tem efeito fora deles próprios. 

A variedade infinita dos sentimentos que faz nascer o desejo na imobilidade deu lugar à 

infinita diversidade das suas formas.  

Um conjunto de leis complicadas ao extremo, quer dizer o mais perfeito acaso, preside à 

nascença, e à distribuição dos vegetais sobre a superfície do globo.  

A lei dos indeterminados determinantes.
47

 

                                                           
47 Trad. livre de Faune et flore, p. 85: 

‘‘Aucun geste de leur action n’a d’effet en dehors d’eux-mêmes.  

La variété infinie des sentiments que fait naître le désir dans l’immobilité a donné lieu à l’infinie diversité 

de leurs formes.  
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A lei (do mais perfeito acaso), aquilo que liga a indeterminação de todos os 

determinantes, é como um apelo à repetição e separação da forma das plantas, sua 

fixação, atracagem de sentimentos, dar-se conta, assegurar-se, mas também por outro 

lado o fazer nascer o desejo. Estamos entre dois tempos, mas numa infinidade de 

sentimentos de quem age, ou complexo extremo, ou acaso. 

  Derrida refere que o dar é também um sistema de escrita, a propósito da citação 

do antropólogo Franz Boas, incluída por Mauss em Ensaio sobre a Dádiva. Boas refere 

que em certo caso de estudo (das tribos do Canada do Noroeste) os “índios” não 

possuiriam «um sistema de escrita» e «para assegurar a transacção, esta era feita em 

público»
48

. É talvez o acto, no que tem de performativo e de registo, prestativo, o 

instrumento de assegurar a dádiva.  

 

Nós vemos assim anunciar-se uma certa relação entre a escrita ou outro seu substituto 

(mas o que é um substituto da escrita senão uma escrita) e o procedimento da dádiva: este 

talvez não se determine somente como o conteúdo ou o tema de um escrito – 

contabilidade, arquivo, memórias, conto ou poema –, mas logo, em si próprio, como a 

marcação de um traço, a dádiva será sempre a dádiva da escrita, de uma memória, de um 

poema ou de um conto, o legado de um texto em todo o caso ; e a escrita não será o 

auxiliar formal, o arquivo externo da dádiva, como este que evoca Boas, mas «qualquer 

coisa» que se liga ao acto mesmo da dádiva, o acto em cada vez no sentido do arquivo e 

da colocação em obra performativa».
49

  

 

Um acto que não negue nem afirme, no sentido de obrigar ou autorizar, mas que 

seja a realização de uma intenção, a acção do desejo, ou projecção sem projecto, o fazer 

e desfazer da expectativa, o desempenho e a capacidade da intenção. 

O crescimento dos ramos pode ser entendido como resultante do movimento da 

                                                                                                                                                                          
Un ensemble de lois compliquées à l’extrême, c’est-à-dire le plus parfait hasard, préside à la naissance, et 

au placement des végétaux sur la surface du globe.  

La loi des indéterminés déterminants.’’ 

48 Marcel Mauss, op. cit, p. 107  
49

 Jacques Derrida, op. cit, p.63, tradução livre:  
‘‘Nous voyons ainsi s’annoncer un certain rapport entre l’écriture ou son substitute (mais qu’est-ce qu’un 

substitut d’écriture sinon une écriture?) et le procès le don: celui-ci ne se détermine peut-être pas 

seulement comme le contenu ou le thème d’un écrit – comptabilité, archive, mémoires, récit ou poème –, 

mais déjà, en lui-même, comme le marquage d’une trace. Le don serait toujours le don d’une écriture, 

d’un mémoire, d’un poème ou d’un récit, le legs d’un texte en tout cas; et l’écriture ne serait pas 

l’auxiliaire formel, l’archive externe du don, comme ce qu’évoque ici Boas, mais «quelque chose» qui se 

lie à l’acte même du don, l’acte à la fois au sens de l’archive et de la mise en œuvre performative.’’ 
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árvore em direcção ao Sol apercebendo-se da resistência do ar em seu redor. A 

projecção de uma copa, ou a extensão e dispersão de um texto, carregam sobre o ar, ou 

sobre a folha branca, uma reflexão da dispersão das suas raízes e vice-versa. Isto é dizer 

que as raízes superficiais (ou profundas) na terra, ou as copas no ar em flecha (ou no ar 

abertas), ambas parecem acontecer em simultâneo, ainda que a mais infantil 

representação da árvore ponha o seu movimento no subsolo entre parênteses, e talvez 

seja revelador de que o que afecta as plantas também nos afecta. O que vem à luz dos 

dias é a realização e o adiamento das plantas (dos escritos). Nós seremos também 

interrupções e reflexões de luz? Daí que o que se dá à leitura, o arquivo de algumas 

árvores, a sua estrutura possível, é apenas um reflexo da energia consumida, o legado ou 

herança, do seu movimento pelo solo, pelo ar, por tudo o que está ao redor.  

 

 

 

XXXII  Falta ainda falar das árvores que talvez possuam uma característica diferente no 

seu crescimento em relação ao que até aqui é apontado como o essencial da flora. Ao 

contrário de um crescimento extensivo, em que para se emendar é necessário 

acrescentar, há o caso dos pinheiros – abrangível a toda a família das pináceas – que se 

libertam de partes suas, os ramos mais baixos, junto ao solo, caindo por secura, a favor 

de um crescimento em altura. E não só cada pinheiro se desliga dessa parte, como 

também o faz em conjunto no pinhal:  

No pinheiro são abolidas as suas expansões sucessivas (no pinheiro dos bosques, 

especialmente) que felizmente corrige, libertando-se da maldição habitualmente sofrida 

pelos vegetais: ter que viver eternamente com o peso de todos os seus gestos desde a 

infância. – a essa árvore mais do que qualquer outra é permitido separar-se dos seus 

desenvolvimentos antigos. É-lhe permitido esquecer. É verdade que os 

desenvolvimentos seguintes se assemelham muito aos antigos caducos. Mas não 

importa. O prazer está em abolir e recomeçar. E depois é sempre mais acima que isso se 

passa. Parece que se ganhou qualquer coisa.
50

 

 

Sempre como um esquecimento e a favor da verticalidade - «sempre mais 

acima».  

Talvez pareça que os seus desejos sejam quase animais, quase sincronizados 

                                                           

50 Francis Ponge, ‘‘Le carnet du boit de pins’’, in La rage de l’expression, edition Mermod, 1952, p. 116, 

tradução portuguesa «o Caderno do Pinhal» por Leonor Nazaré, Hiena Editora, 1986, p. 49.   
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com os de um animal, tanto pelo seu movimento excrescente vertical, como pela 

observação da sua casca e espessura de ramos abertos. Mas os pinheiros são ainda 

assimétricos, sem boca, sem testa, apenas as suas folhas lembram forma de cabelos: 

 

 Se as folhas parecem penas, as agulhas dos pinheiros parecem antes pêlos.  

Pêlos duros como dentes de um pente. Pêlos de escova mas duros como dentes de pente.  

Será que vivo no interior da fábrica de escovas (escova, pente e cabelos) duma odorífera 

gigante ruiva... (...)
51

 

 

 E em vez de crescerem acrescentando, excrementam o odor propagativo 

da resina. Talvez seja exagerado falar do pinheiro como o maior animal do 

universo da flora, mas a sua relação com a fauna é antiquíssima, distinta. Esta 

árvore não complexificou as suas formas, por isso talvez seja mais complexa a sua 

relação com o meio animal. Não há prova que justifique essa abertura permanente 

à vida, exageradamente repetida de forma idêntica, variante “jurássica” da 

primeira vegetação, quase fóssil, quase pedra, quase estátua, ou bosque de 

estátuas.  

 Se tudo tem o seu desejo, o pinheiro deseja um contacto animal. Talvez 

não tanto o toque, a carícia, o abraço, cumprimento, mas deseja ser abrigo para o 

animal, que algo se torne animal. Um som de chamamento que o vento faz nas 

suas folhas e ramos, por vezes muito altos, no dobrar das cumeeiras dos montes, 

parece orientar dizendo: – Aqui – Ali – ao mesmo tempo, orientando para o seu 

espaço entre espaço, para circulação, para movimento.  

 

 praça sobreaquecida
52

 

  

 O movimento vertical que nos liberta, mais abaixo, a circulação, abre à 

vida, não só o espaço das aves, o espaço dos que se deslocam pelo solo, 

impregnando-o de um ar diferente, um odor, um suor, um “ar-condicionado”, 

abrigado. A verticalidade parece ainda assim desenvolver um «elo novo», um elo 

fora do seu propósito (o céu), o elo com os animais terrenos. Os pinheiros são 

quase políticos.  
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 Francis Ponge, op. cit, p. 21.  

52  Francis Ponge, op. cit, p. 26 
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 O que serão praças senão o entroncamento de todos os caminhos da 

cidade e o que será o primeiro espaço à beira da nossa casa senão o 

entroncamento de todas as casas? 

 Talvez a água que se demora no seu interior, mais lenta do que a 

velocidade mais lenta das águas profundas dos oceanos, lentidão quase imóvel, 

coluna de água fixa no interior do pinheiro, no xilema, lhe assegure mais 

facilmente a sobrevivência, não perdendo o ritmo da água na oscilação entre os 

dias e as noites, reservando para o ciclo das estações a maior perda, o pinheiro 

amputa-se, livra-se de elementos a favor do céu.  

 As cicatrizes dos seus ramos amputados – que por caírem nunca 

desfazem a figura capital do seu tronco principal, “a vara espetada no chão” – 

parecem olhos esculpidos. No casco, no círculo ferido do ramo, a pupila e íris de 

uma estátua.  

 Terão os nossos “antepassados” perdido os membros e nós, por eles, o 

sentido da palpabilidade do mundo a favor do sentido da projecção do mundo? 

Quem toca não projecta, quem projecta não toca.  
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À NOITE (pós-escrito) 
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XXXIII  AINDA QUE O SER VEGETAL QUEIRA SER DEFINIDO DE PREFERÊNCIA 

PELOS SEUS CONTORNOS E PELAS SUAS FORMAS, HONRAREI PRIMEIRO 

NELE UMA VIRTUDE DA SUA SUBSTÂNCIA: A DE PODER CONCRETIZAR A 

SUA SÍNTESE À CUSTA SOMENTE DO MEIO INORGÂNICO QUE O RODEIA. 

TUDO EM REDOR DELE NÃO É MAIS QUE UMA MINA ONDE O PRECIOSO 

VEIO VERDE EXTRAI COM QUE ELABORAR CONTINUAMENTE O SEU 

PROTO-PLASMA, NO AR PELA FUNÇÃO CLOROFILINA DAS SUAS FOLHAS, 

NO SOLO PELA FACULDADE ABSORVENTE DAS SUAS RAÍZES QUE 

ASSIMILAM OS SAIS MINERAIS. DE ONDE A QUALIDADE DESTE SER, 

LIBERTO AO MESMO TEMPO DE TODAS AS INQUIETAÇÕES DOMICILIÁRIAS 

E ALIMENTARES PELA PRESENÇA EM SEU REDOR DE UM RECURSO 

INFINITO DE ALIMENTOS: A imobilidade.
53

 

 

   Porque mexem? Agora, com o céu escuro, uma luz negra mostra-se familiar aos 

seus ramos. As árvores são os tentáculos do céu noturno, chuva petrificada ou negro 

injectado no solo. Imperceptível, uma nuvem muda de direcção. As árvores, à noite, são 

outra representação de si, despojada do seu valor bondoso. Dormem criaturas dentro 

delas. As árvores deverão estar dormindo, ou talvez não. 

 Mantenho os olhos despertos para que as árvores emanem a luz que não 

recebem. À noite mexem-se. Tal é impossível. Seus ramos estão negros. Sondo todos os 

ramos negros do mundo: vejo-os na contra-luz do luar, de um candeeiro, da luz 

reflectida de um prédio. Aí, os contornos das árvores. 

 Mexem-se. A sua outra representação não está mais presa à utilidade que lhe 

dou. A beleza dos frutos, o oxigénio que emana, a madeira que segura a folha, perde 

valor. Da noite só sabemos que emanam o gás carbónico que também exalamos. 

Descontraem como nós. À noite os animais e as plantas confundem-se. Outras coisas se 

confundem com a árvore e vice-versa. Não será a acção da noite, acima de tudo? 

 Os animais à noite sabem-se mais fracos, cansados, dizemos, ou seja, à beira das 

suas reservas de energia do dia. Ver estas árvores no escuro, como é próprio do verbo 

ver, é ver mais do que vemos durante o dia.  Olhar bem no escuro, no não saber de um 
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 Este troço do texto encontra-se no original em letras maiúsculas, correspondendo aos dois últimos 

parágrafos do texto em leitura, trad. livre de Faune et flore, p. 86: 

‘‘BIEN QUE L’ÊTRE VÉGÉTAL VEUILLE ÊTRE DÉFINI PLUTÔT PAR SES CONTOURS ET PAR 

SES FORMES, J’HONORERAI D’ABORD EN LUI UNE VERTU DE SA SUBSTANCE: CELLE DE 

POUVOIR ACCOMPLIR SA SYNTHÈSE AUX DÉPENS SEULS DU MILIEU INORGANIQUE QUI 

L’ENVIRONNE. TOUT LE MONDE AUTOUR DE LUI N’EST QU’UNE MINE OÙ LE PRÉCIEUX 

FILON VERT PUISE DE QUOI ÉLABORER CONTINÛMENT SON PROTO-PLASME, DANS L’AIR 

PAR LA FONCTION CHLOROPHYLLIENNE DE SES FEUILLES, DANS LE SOL PAR LA 

FACULTÉ ABSORBANTE DE SES RACINES QUI ASSIMILENT LES SELS MINÉRAUX. D’OÙ LA 

QUALITÉ ESSENTIELLE DE CET ÊTRE, LIBÉRÉ À LA FOIS DE TOUS SOUCIS DOMICILIAIRES 

ET ALIMENTAIRES PAR LA PRÉSENCE À SON ENTOUR D’UNE RESSOURCE INFINIE 

D’ALIMENTS: L’immobilité.’’ 
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fazer perfeito, permanece ainda assim como um querer ver vendo. A energia deste 

movimento transforma o nosso aparelho visual numa máquina que atribui factos 

invisíveis, sem terreno, impalpáveis, uma fábula.  

 No entanto, no inconcreto que cresce e oscila por todo o lado, permanecemos 

diante do concreto. Os contornos dos ramos replicam-se nas paredes dos prédios; a 

árvore, a projecção da árvore, sua sombra, não mais nos serve de abrigo mas simula ser 

árvore também. Não há um discernir, não há um saber conclusivo, pelo qual se afirmaria 

que a árvore seria ou serviria isto ou aquilo. 

 À noite diante da árvore a nossa energia ocupa-se de uma observação mais 

reflexiva. A vida ainda não cessou, antes pelo contrário. Imersa em incerteza, agita-se 

em gestos breves.  

 E as criaturas que na árvore dormem, fundem-se nos troncos, e talvez por isso 

digamos que a árvore dorme como nós. Mas sofre de um certo sonambulismo, como 

nenhum outro animal, que pudesse dormir em pé, descansando sem descanso. 

 Eis o que o ar lhe faz: parecer um animal que dorme em pé, como se de um 

cavalo se tratasse. O movimento da morte, a queda da árvore, a do cavalo, é a perda da 

capacidade maior, de maior valor – a morte por decapitação. A extinção do seu fazer, o 

termo do seu adiamento, o termo definitivo, a acção que nada dá.  

 Uma dureza de movimentos externos às próprias plantas. Talvez a dureza se 

desfaça, porque apontamos para a projecção da sombra, do seu efeito na água, e vem o 

nome árvore ainda que encoberto e pesado, sob o efeito de uma negritude.   

 

 

 

XXXIV  Nestas manchas de escrita vejo nada, a nada se parecem, a nada com vida. 

Porque não são padrões de uma certa pulsação de vida? Vida e padrão parecem-me 

rivais. A um padrão procura-se subentender uma espécie de gesto que repete o mesmo – 

uma multidão fazendo um gesto. Por exemplo, na repetição do mesmo gesto, o símbolo 

e afirmação do Autor que repete o mesmo gesto em tudo o que faz. Talvez os padrões de 

maior complexidade originem o acaso, e poderei talvez chamar-lhes vida.  
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XXXV  Aguardando o romper do dia. Aguardando o cair da noite:  

 - Para a manhã, que chega em poucas horas, espero estar a dormir, e espero, ao 

despertar, que meus olhos se deixem cegar. Cegar-me pela luz, por discernir, no sentido 

e esforço em separar, discriminar, distinguir. Espero uma irritação vulgar nas abas do 

rosto, o canto dos olhos encharcado.   

Onde está a vida? Onde estão todos? De súbito, tomado pelo momento, apresso-

me. Sinto que afinal dormi. Um desejo de bom dia, de um vigor de uma conversa: a 

humanidade existe à luz do dia. Como se esqueceu o dia de ontem, o acordar do dia de 

ontem? Como se apagou o varrimento da luz da manhã de ontem, como secou o inchaço 

dos olhos do mundo? Do custo de discernir? Do peso de pesar, de separar? No cumprir 

de um dia, o esquecimento, o poder arrancar um braço ao apertar a mão, no 

cumprimento de um bom dia. 

Já quando chego a casa, minha prova de amor, como qualquer outra prova de 

emoção, é inútil. Agora estou calmo, a face está seca, o amor seco. Sou, isso basta.  

Haverá voz mais certa que a minha? Aguardo e nada acontece. Deixo-me mudo, 

e no silêncio passeio até ao retomar da prolixidade do mundo.  

 

 

 

XXXVI Os vegetais a noite. 

A exalação do ácido de carbono pela função clorofilina, como um suspiro de satisfação 

que durasse horas, como quando a mais grave corda dos instrumentos de cordas, a mais 

lassa possível, vibra no limite da música, do som puro, e do silêncio.
54

  

 

Como estão deitadas as plantas quando dormem? O seu silêncio faz-me mais 

sentido durante a noite. Nestas horas, não lhes dirijo sequer um olhar de simpatia ou 

compreensão, a minha vigília passa-lhes ao lado.  

Ainda lá estou, na noite, agora que os outros empurram a caneta, não sinto nem 

hora, nem lugar, não sinto o mundo. No seu silêncio, o meu, na sua ausência, a minha. 
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  Trad. livre de Faune et flore, p. 85:  

‘‘Les végétaux la nuit.  

L’exhalaison de l’acide carbonique par la fonction chlorophyllienne, comme un soupir de satisfaction qui 

durerait des heures, comme lorsque la plus basse corde des instruments à cordes, le plus relâchée possible, 

vibre à la limite de la musique, du son pur, et du silence.’’  
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Todos os que já não nos vêem estão connosco, que já não os vemos. Os olhos 

rebentando em maus hábitos, em não ver de olhos abertos.  

Pois que no momento antes deste é-me impossível falar de vós, os outros, como 

os ausentes. Resigno-me ao silêncio das plantas como à vossa ausência, alivio o inchaço 

dos olhos todas as manhãs, não convosco, mas na rua. Todos os que já não nos vêem 

acabaram todos os dias por pesar-nos ao acordar, como o ar resistindo ao erguer de 

quem desperta. Mas no fundo da madrugada, o peso de não existirem escoa, ou como se 

derretesse. Há a leveza de estarem presentes.   
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O MAR 
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PRIMEIRA PARTE 

 

XXXVII Abaixo de mim, sempre mais abaixo de mim encontra-se a água. É sempre de olhos 

baixos que eu a olho. Como o solo, como uma parte do solo, como uma modificação do 

solo. 

Branca e brilhante, informe e fresca, passiva e obstinada no seu único vício: a gravidade; 

dispondo de meios excepcionais para satisfazer seu vício: contornando, transparecendo, 

erodindo, filtrando.  

No interior de si-própria esse vício também se joga: desaba sem cessar, renuncia a cada 

instante a qualquer forma, não tendendo senão a humilhar-se, debruça-se sobre o solo, 

quase cadáver, como os monges de certas ordens. Sempre mais abaixo: tal parece ser sua 

divisa: o contrário de excelsior. 
55

 

 

 A humilhação da água é a sua devoção à miséria, de não poder guardar ou 

acumular, não ter qualquer capacidade que não seja a da sua substância (congelar-se, 

evaporar-se, condensar-se ou derreter-se). Ela não é senão o produto ou excrescência de 

um globo vivo. E talvez seja na maior acumulação de si, ainda levando o vício ao 

extremo, no mar, que faz com que, exprimindo a divisão de outros grandes elementos 

do globo, como o céu, o solo, demonstre no limite das suas capacidades que nada a 

separa de si.  

 Mergulhemos também nós como «monges», de costas para o céu, de costas para 

as entidades superiores, mergulhemos nos sítios mais baixos e abandonemos a 

expectativa formada de fugir à nossa propriedade, ou seja, de tomar o mar como uma 

barreira, forçando-lhe a opacidade da sua superfície, representando-o somente pela linha 

de horizonte.  

 Talvez o vício, o ter um só desejo, injustificável, seja o que opera por trás da 

descoberta de «meios excepcionais» para o satisfazer, os instrumentos do perfazer e do 

fazer, os instrumentos próprios e a busca de todos os outros: fazer transparecer, erodir, 

contornar, filtrar.  
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  Em diante prosseguimos com a citação, tradução e leitura do texto de Francis Ponge, ‘‘De l’eau’’, in Le 

parti pris des choses,s.l., Ed. Gallimard, 1942, pp. 61-63. Para uma leitura da tradução completa cf 

Apêndice II. tradução livre, p. 61: 

‘‘Plus bas que moi, toujours plus bas que moi se trouve l’eau. C’est toujours les yeux baissés que je la 

regarde. Comme le sol, comme une partie du sol, comme une modification du sol.  

Elle est blanche et brillante, informe et fraîche, passive et obstinée dans son seul vice : la pesanteur ; 

disposant de moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice : contournant, transperçant, érodant, filtrant.  

A l’intérieur d’elle-même ce vice aussi joue : elle s’effondre sans cesse, renonce à chaque instant à toute 

forme, ne tend qu’à s’humilier, se couche à plat ventre sur le sol, quasi cadavre, comme les moines de 

certains ordres. Toujours plus bas : telle semble être sa devise : le contraire d’excelsior.’’ 
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 Assim de «olhos baixos» alguém olha o mar, ou na tentativa de reter a 

transparência, ou de descobrir no reflexo tanto a liquidez do céu como a liquidez do 

próprio rosto. Talvez a arte de olhos baixos ocupe a vida de misérias, de 

improdutividades, a quem a faz, mas neste sentido alguém obedecerá sempre no seu 

movimento a uma projecção sem demanda nem ordem, a uma concretude do seu desejo, 

excreção de si, à vontade de prodígio.   

 

 

 

XXXVIII   Poderá quase dizer-se que a água é louca, por causa dessa histérica necessidade 

de não obedecer senão ao seu peso, que a possui como uma ideia fixa.  

Certamente, tudo no mundo conhece essa necessidade, que sempre e em todo o 

lado deve ser satisfeita. Esse armário, por exemplo, mostra-se bastante teimoso 

no seu desejo de aderir ao solo, e se se encontrar um dia em equilíbrio instável, 

preferirá antes desfazer-se que resistir-lhe. Mas enfim, em certa medida, joga 

com o peso, desafia-o: não mergulha com todas as suas partes, sua cornija, suas 

molduras não se lhe moldam. Existe nele uma resistência em proveito de sua 

personalidade e de sua forma.
56

  

 

 Em sentido oposto há tudo o que não é líquido, o que prefere ou está obrigado a 

ser servil a factores que não a si próprio. Um pouco o resultado de ser-se firme como um 

«armário» e não firme como uma árvore. O armário é somente o «desejo de aderir ao 

solo», de não sair nunca do seu sítio, que na queda se expressa desfazendo-se. Pois ele 

existe só se o mundo lhe garantir que permanecerá estanque, que nada lhe fará senão 

movê-lo com cuidado ou polir-lhe as arestas. O armário feito da “fossilização” das 

árvores, é a imagem do perfazer que não deseja mais do que perfazer, incapaz de 

reconhecer outro senão si mesmo em função de outro. O armário é incapaz de resistir, 

sendo que se está a separar a resistência da firmeza. Um rosto que se abre e se fecha 

com o mesmo discurso, muitas vezes absorvido por outros, pela sua utilidade, como 

                                                           

56 Tradução livre, De l’eau, pp. 61 e 62: 

‘‘On pourrait presque dire que l’eau est folle, à cause de cet hystérique besoin de n’obéir qu’à sa 

pesanteur, qui la possède comme une idée fixe.  

Certes, tout au monde connaît ce besoin, qui toujours et en tous lieux doit être satisfait. Cette armoire, par 

exemple, se montre fort têtue dans son désir d’adhérer au sol, et si elle se trouve un jour en équilibre 

instable, elle préférera s’abîmer plutôt que d’y contrevenir. Mais enfin, dans une certaine mesure, elle 

joue avec la pesanteur, elle la défie : elle ne s’effondre pas dans toutes ses parties, sa corniche, ses 

moulures ne s’y conforment pas. Il existe en elle une résistance au profit de sa personnalité et de sa 

forme.’’ 
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utensílio, como infraestrutura. Embora, a madeira de que é feito, ainda tenha impressa a 

vida da árvore, distancia-se num aspecto, a sua queda é a queda estrita de um objecto, e 

ao desfazer-se deixa de ser armário, caindo-lhe também o nome, a sua verdade 

instituída.  

 A expressão seca é a da sobriedade enquanto a expressão da água é a da loucura. 

Os defeitos do armário são de fabrico, o da ineficiência, e a cada um deles pode indicar-

se um melhoramento. O armário não consegue no entanto melhorar-se a si mesmo. Só 

alguém que lhe reconhece função o pode fazer. Poder-se-á mesmo pensar que um 

armário ou qualquer objecto possa ser propriedade de uns, ou produto de uns para 

outros, e que de alguma maneira se deseja manter como apropriável. Ao armário só o 

ciclo do uso é possível. O armário está fora das tempestades, do dia e da noite, do 

nascimento e da morte. Só é possível expressar-se sendo manuseado. Possível de ser 

reproduzido, ou de servir um ou muitos, não parece ser mais do que um instrumento, 

sujeito a um desgaste pelo uso ou melhoramento. Todos os instrumentos estão para o 

proveito de quem os usa, de quem mantém a sua «forma», sendo a personalidade de 

cada instrumento o seu maior valor como acontece com cada peça num jogo de 

tabuleiro.  

 

 

 

XXXIX LIQUÍDO é por definição aquilo que prefere obedecer à gravidade, em vez de manter a 

sua forma, aquilo que recusa toda a forma para obedecer à sua gravidade. E que perde 

toda reunião por causa dessa ideia fixa, desse escrúpulo doentio. Desse vício, que o torna 

rápido, precipitado ou estagnante; amorfo e feroz, feroz perfurante, por exemplo; astuto, 

filtrante, circulante; se bem que se pode fazer dele o que se quiser, e conduzir a água 

dentro de tubos para a fazer de seguida jorrar verticalmente para gozar enfim da sua 

forma de se desfazer em chuva: uma verdadeira escrava.
57  

 

Ao contrário das árvores que têm a sua pose fixa, imóvel, a água recusa manter a 

forma, recusa a imobilidade, deseja sempre o movimento, e mesmo quando 

                                                           

57  Tradução livre, De l’eau, p. 62: 

‘‘LIQUIDE est par définition ce qui préfère obéir à la pesanteur, plutôt que maintenir sa forme, ce qui 

refuse toute forme pour obéir à sa pesanteur. Et qui perd toute tenue à cause de cette idée fixe, de ce 

scrupule maladif. De ce vice, qui le rend rapide, précipité ou stagnant ; amorphe et féroce, féroce 

térébrant, par exemple ; rusé, filtrant, contournant ; si bien que l’on peut faire de lui ce que l’on veut, et 

conduire l’eau dans des tuyaux pour la faire ensuite jaillir verticalement afin de jouir enfin de sa façon de 

s’abîmer en pluie : une véritable esclave.’’ 
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aparentemente se satisfaz e se entrega à imagem do mar, ainda se nota que nunca pára. 

Assim se vê a impressão do céu no mar e a mancha solar que muda de forma, como se 

todos os possíveis alinhamentos, de estrelas, nuvens, pássaros, ou mesmo o azul, se 

sobrepusessem na mesma superfície.  

Esse plano impresso diz mais sobre a qualidade da renúncia da água à 

imobilidade do que das características do céu, do que ele projecta. A água, pelo reflexo, 

dita pouco sobre a substância reflectida e quase sempre o faz em tom aquoso. Seja luz, 

mulher ou homem, deus ou escravo, todos estão sujeitos a imprimir-se pela sua liquidez, 

a revelar-se líquidos.  

 

 

 

XL …Todavia o sol e a lua têm ciúmes dessa influência exclusiva, e tentam exercitar-se sobre 

ela quando acontece ela oferecer a tomada de grandes extensões, sobretudo se aí está em 

estado de mínima resistência, dispersa em poças finas. O sol então exige-lhe um maior 

tributo. Força-a a um ciclismo perpétuo, trata-a como um esquilo na sua roda.
58

 

 

Se ambos estamos presos ao mesmo vício, encontraremos brevemente outros 

como água em busca de satisfação semelhante. Encontrar outro vicioso na procura da 

satisfação do seu vício, tal como hipoteticamente se coloca a possibilidade da 

coesividade da água nas árvores, responsável por ascender das raízes às folhas mais 

altas
59

. E apesar de as montanhas não escaparem aos nossos passos e carícias, é na 

baixeza do globo, nas «grandes extensões», que encontramos a nossa semelhança: fixa, 

imóvel, hipnotizada, suspensa no seu vício, fora de si e ao mesmo tempo sem escapar à 

sua substância. 

Falamos então ao nível da água do mar, de corpo imerso, com os olhos por vezes 

centímetros acima da sua superfície, por vezes abaixo. Aí talvez nós, em plena 

satisfação, sintamos outros vícios à flor da pele, talvez não mais o toque da água, por 

                                                           

58 Tradução livre, De l’eau, p. 62: 

‘‘... Cependant le soleil et la lune sont jaloux de cette influence exclusive, et ils essayent de s’exercer sur 

elle  lorsqu’elle se trouve offrir la prise de grandes étendues, surtout  si elle y est en état de moindre 

résistance, dispersée en flaques minces. Le soleil alors prélève un plus grand tribut. Il la force à un 

cyclisme perpétuel, il la traite comme un écureuil dans sa roue.’’  

59
 Ver Teoria da coesão da água que explica o sistema de transporte da água no interior das plantas a 

partir da coesão própria das moléculas de água, sua adesão às paredes dos vasos xilémicos e 

complementada com a perda de água através da sua evaporação, cf pp. 169-171, B. Meyer, D. Anderson, 

R. Böhning, D. Fratianne, Introdução à Fisiologia Vegetal, (1960) trad. Portuguesa. S. Amâncio, A. R. 

Teixeira, C. P. Ricardo, A. Santos, Lisboa, Ed. FCG, s.d.. 
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nela estarmos penetrados, mas o que a ambos é exterior, por exemplo mais sensíveis à 

presença do sol e do vento. 

No mar, por muito que a água se mova e nós por ela, estamos sujeitos ao mesmo 

desaparecimento/evaporação ou varrimento/ondulação. Sentimos a pressão do que 

compõe os dias e talvez reste imitá-la, nivelando por marés e ondas, ascendendo e 

descendendo por nuvens e chuva. Mas se estivermos como uma poça fina ao sol do 

meio-dia, sabemos que o nosso desaparecimento se aproxima. E a nossa transparência, 

nosso brilho e clareza, fará com que a nossa expressão seja a do fundo, aproximando-se 

do brilho pétreo do cadáver durante um cortejo fúnebre.  

É então que a força do dia e da noite ritma o nosso vício, o nosso movimento 

ondulatório. Da curva que o sol faz no céu, retiramos o molde da nossa curva, fazemos 

o nosso movimento. Todos em simultâneo, uma massa expressando-se sempre 

retardadamente (délai), por réplicas ondulantes da mesma curva solar. Do aparecer, de 

atingir a máxima intensidade, ao devolver-se em queda à frieza nocturna. O «ciclismo 

perpétuo» do nosso clima, do nosso trabalho.  

  

 

 

XLI  A água escapa-me…foge-me por entre os dedos. E mais ainda! Isto nem é tão claro 

(como um lagarto ou uma rã): ela deixa-me nas mãos traços, manchas, relativamente 

lentas a secar ou que é preciso enxugar. Ela escapa-me e contudo marca-me, sem que eu 

possa fazer grande coisa.    

Ideologicamente é a mesma coisa: escapa-me, escapa a toda a definição, mas deixa no 

meu espírito e sobre este papel traços, manchas informes. 
60

 

 

A água é o outro por excelência, talvez amiga, amor, lágrima, beijo, sexo, banho, 

que deixa marcas por um tempo, deixa um certo grau de humidade. O traço da vida é 

aquoso. O desaparecido com o qual se dialoga, se interroga, se aguarda, se confessa. 

Carinhoso ou torrencial? O outro por excelência indefinível, o outro livre, o amigo 

                                                           

60  Tradução livre, De l’eau, p. 62: 

‘‘L’eau m’échappe… me file entre les doigts. Et encore ! Ce n’est même pas si net (qu’un lézard ou une 

grenouille) : il m’en reste aux mains des traces, des taches, relativement longues à sécher ou qu’il faut 

essuyer. Elle m’échappe et cependant me marque, sans que j’y puisse grand-chose.  

Idéologiquement c’est la même chose : elle m’échappe, échappe à toute définition, mais laisse dans mon 

esprit et sur ce papier des traces, des taches informes.’’ 
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extraordinário, que a nós não deixa mensagem nem certeza senão a do informe, a de 

algo por dizer, de sempre haver algo mais por dizer.  

O luto, a familiaridade cadáver, evidencia a performatividade da linguagem, 

possibilidade de fazer o impossível, que talvez não seja mais do que o registo feito e 

desfeito do rosto, do fazer e do perfazer, o retrato do fazer improdutivo, vermo-nos 

como outros, indefinidos. 

Muitas vezes, assemelha-se ao que se reflecte. Por isso, do que se sofre, pela 

mesma via se faz sofrer. A água sofre também connosco, com as nossas guias, canais e 

açudes. Sofre sempre jocosa, sempre pronta a transbordar, como o mergulhador a 

transborda num mergulho.  

 

 

 

XLII Inquietude da água: sensível à mínima mudança da declividade. Saltando as escadas com 

os dois pés ao mesmo tempo. Jogadora, pueril de obediência, voltando imediatamente 

quando é chamada pelo mudar da pendente para este lado. 
61

 

 

A água é precipitada, sensível a qualquer movimento em seu redor, pois a ele se 

«agarra, contorna, penetra». Rende-se por obedecer ao peso, uma rendição que faz de si 

ser aquilo que é – somente obediência a si, ao seu peso. Mas se é sensível, tudo o que 

lhe é exterior pode por vezes pensar que ela obedece. Mas quem ocupa o tempo em 

canalizar, guiar a água, não faz mais do que guiar-se, canalizar-se, para estar uma e 

outra vez perante a rapidez e lentidão do agarrar-se e arrastar-se aos planos mais baixos 

do mundo, às vertentes mais baixas – uma espécie de reflexão.  

 A água é arrastamento e projecção do movimento gravítico de todos os corpos 

em direcção ao centro do globo terrestre. Tal pode ser dito diante do Mar. Um 

movimento idêntico deixa atrás de si o vestígio, o rastro do seu passo, e por isso se 

adivinha muitas vezes por onde se projectará, em que a previsão é de tal forma precisa 

em que o projectado e concretizado se misturam. No entanto, fixando de «olhos baixos» 

a água, verá tanto o seu reflexo animado de um ar servil como se verá animado por um 

precipício. 

                                                           

61 Tradução livre, De l’eau, p. 63: 

‘‘Inquiétude de l’eau : sensible au moindre changement de la déclivité. Sautant les escaliers les deux pieds 

à la fois. Joueuse, puérile d’obéissance, revenant tout de suite lorsqu’on la rappelle en changeant la pente 

de ce côté-ci.’’ 
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 O movimento da água será o reflexo do nosso movimento? Em jactos, quedas, 

rápidos, remansos, ondas, lagos, charcos, poças, nuvens não veremos aí também o 

movimento das nossas emoções? A nossa assimilação, escape e suspensão na 

atmosfera? Não veremos que no tempo e espaço estamos sujeitos da mesma forma ao 

que está sujeita a água, a um peso ou gravidade viciosos? Não seremos por isso 

jogadores dessa força? Não faremos do nosso movimento também o galope e girar da 

pressão que nos rodeia? Somos água? Em quê? Nas palavras, no que fazemos, dizemos, 

escrevemos?  

 

 

 

XLIII   Mistério do movimento lento dos oceanos, quase humano, surgido por 

arrefecimento e evaporação excessivos das águas superficiais que, agravadas pela sua 

salinidade, descem às correntes profundas dos oceanos (termossalinas)
62

, caminhando 

pelo globo lentamente a um centímetro por segundo.  

  O mesmo mistério, a mesma lentidão mas na vertical: uma corrente aquífera 

ascendente e descendente no interior da árvore (xilema e floema). Será esta corrente 

responsável pelo crescimento em altura das árvores, por transportar a água do solo às 

folhas mais distantes? Uma força não mecânica mas que sustenta tudo o que é 

considerado sistema na árvore, desde o seu crescimento, fotossíntese, absorção de água, 

transpiração? A árvore só aproveita uma ínfima parte da água deslocada para o seu 

crescimento, floração e fotossíntese e todo o restante é evaporado. Depois de acumular 

água durante a tarde até à noite, começa, pouco antes do nascer do Sol, a perder água e 

atinge o máximo da sua secura ao meio-dia. Uma enorme perda, como se poderia 

assemelhar a transpiração da árvore durante os dias ao fazer da escrita ligado pelos dias?  

  Os movimentos - horizontal das correntes profundas e vertical no interior dos 

xilemas das árvores - poderiam estar compassados com a lentidão na escrita. Como se a 

escrita apenas de água se tratasse. Como se houvesse uma evaporação constante do que, 

no momento antes de escrever, ainda não está escrito, uma impressão gasosa que sai 

fora do círculo do jogo. Talvez seja o que me leva a escrever assim. A evaporação, uma 

exagerada produção alegórica de nuvens e de ineficácia que tantas vezes age na escrita, 
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 Sobre o transporte de água nos oceanos, Cf WILLIAMS, Richard G., FOLLOWS, Michael J., Ocean 

Dynamics and the Carbon Cycle: Principles and Mechanisms, Cambridge University Press, 2011. p.18.  
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pelo movimento apical, pela busca de sentido, de haver uma eficácia, que com poucas 

palavras e em grandes perdas, transpirações, o pouco que cresce, o faz no sentido de 

algo que se forma a partir do escrito. No que está escrito aqui haverá então todo esse 

espaço por emendar, que poderia ser apenas uma definição de espaço: o lugar, sua 

densidade, resistência, desperdício, excessiva perda de algo que é absorvido e libertado, 

o que está fora da sua função produtiva.  

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

XLIV   No areal ou junto das rochas, deitado na areia, de pés mergulhados na água ou 

mergulhando, muitas coisas, muito do mundo, urbano, rural, mar, céu, vem à nossa 

presença. Reconduzimo-nos à palpabilidade das grandes massas, das multidões, do mar 

e dos continentes. Nas praias abrem-se em feridas e falam, por traços de linhas escassas 

e intensas, ora pronunciando o seu futuro ora erodindo o passado.  

 Mal-interpretamos o termo arealidade (aréalité) de Jean-Luc Nancy
63

 

propositadamente (maldosamente), num escrever mais penoso forçando um terceiro 

sentido. Arealidade como carácter ou personagem de areal, ténue ou paralelo do real, 

que no nosso contexto nos serve bem a apropriação do termo, no sentido de haver um 

universo paralelo gerado pelo contacto entre o mar e a terra. A área onde ambos se 

pressionam, a praia, que possui arealidade ou a qualidade específica de uma zona 

gerada de duas realidades rivais misturadas. O que será a areia senão um corpo amorfo 

como a água e seco ao mesmo tempo como as rochas? Um universo paralelo, arreal ou 

realidade baixa, o seu ponto de relaxamento mas de expressão máxima (tal existe?), em 

traços nus, a olho vivo e ao toque, estando em conjunto as propriedades das profundezas 

do mar e os extratos ígneos dos continentes? Um desenho do ofuscamento do papel 

branco ao meio-dia e da obscuridade total da meia-noite? Há um sentido glorioso de 

seguir o caminho da luz, com a sua sombra, escrevendo por muito ou pouco tempo, 

sobre o reflexo da luz a letras negras mais ou menos vincadas. 
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 Jean-Luc Nancy, Corpus, trad. Portuguesa Tomás Maia, col. Passagens, ed. Vega, 2000, pp. 42-43: 

‘‘«Arealidade» é uma palavra em desuso que indica a natureza ou a propriedade de área. Por um mero 

acaso, a palavra presta-se também a sugerir uma falta de realidade ou, melhor, uma realidade ténue, 

ligeira, suspensa: a realidade da distância que localiza um corpo ou que está num corpo.’’  
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XLV  A arealidade é «a potência máxima do existir, na extensão total do seu 

horizonte»
64

. É a «pesagem» do corpo, o seu sentido na própria extensão, sem filtro ou 

mediação, entre o «seu máximo infinito da existência com o infinito absoluto do 

horizonte da arealidade»
65

. Consiste na própria definição de superfície ou área sobre 

pressão ou força de qualquer corpo. Há uma articulação enunciada por Nancy entre o 

corpo, a arealidade (sua extensão), a imagem como constituição, a técnica (techné) 

como criação ou produção, e a glória (a variação da intensidade da vinda do corpo, o 

ritmo, o compasso, a «plástica» do aparecimento de algo)
66

.  

  Talvez sejamos demasiado evocativos, ou possamos estar a pressionar uma 

mistificação da realidade, mas o mar mostra-se como expansão da própria escrita, ou do 

fazer, ou do produzir. A pressão da caneta, a sombra a aproximar-se e a dirigir-se à 

ponta da caneta, tal imagem do aparecer, a mistura de matéria e glória. Não é aqui o 

lugar de explorar os termos do «corpo», mas os da produção. Mas não será o mesmo?  

 

 

 

XLVI  O corpo é a própria plasticidade da expansão, da extensão segundo a qual têm lugar as 

existências. (...) [O corpo constitui imagem, não é a imagem de] “apresentação” visível 

(e/ou inteligível) de seja o que for.
67

  

 

Desloquemos todo este encadeamento para a nossa escrita. 

 

A arealidade faz-se: «não como uma ideia dada à minha visão de sujeito pontual (...) mas 

tangente aos meus próprios olhos, como a sua arealidade, eles [os corpos] próprios vindo 

a esta vinda, espaçados, espaçando, eles próprios um ecrã, e menos “visão” que video 

(não “video”= “eu vejo”, mas o vídeo como um nome genérico para a techné da vinda à 

presença. A techné: a “técnica”, a “arte”, a “modalização”, a “criação”)»
68

.  

 

A imagem que o corpo constitui é mais uma extensão do ver do que o ver 

isolado como acção de mirar ou contemplar. Talvez seja um vício do ver, uma 
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 Jean-Luc Nancy, op. cit, p. 43.  

65
 Jean-Luc Nancy, ibidem.   

66
 Jean-Luc Nancy, op.cit, passim, pp. 60-91, explicitação desta ampla relação. 

67
 Jean-Luc Nancy, op. cit, pp. 62-63. 

68
 Jean-Luc Nancy, op. cit, p. 63. Sublinhamos o termo “modalização”, a forma de dirigir e introduzir-se a 

outro, de se apresentar, o modo de expor, e a sua colocação ao lado da técnica, da arte, e da criação.  
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gravidade da vista, aquilo que a imagem dá ao corpo, matéria pueril, presença do 

desejo.  

 

 A criação é a téchné dos corpos (...). O nosso mundo é o mundo da técnica, o mundo no 

qual o cosmos, a natureza, os deuses, o sistema completo na sua articulação íntima se 

expõe como técnica: o mundo de uma ecotecnia. A ecotecnia funciona com aparelhos 

técnicos, ligando-nos a eles por todos os lados. Mas aquilo que ela faz são os nossos 

corpos, que ela põe no mundo e liga a esse sistema, os nossos corpos que ela assim cria 

mais visíveis, mais proliferantes, mais polimorfos, mais pressionados, mais em “massas” 

e em “zonas” como jamais estiveram até agora.
69 

 

É preciso que a improdutividade se faça através de uma palpabilidade mais lenta, 

de um sentir a possessão do desejo no momento anterior a formar-se, sentir lentamente a 

sua concreção mais do que a sua concretização, é preciso dar-se pelo desejo, aperceber-

se dele. É preciso que o improduto não seja mais do que a exposição do trabalho do 

desejo, dando-lhe a expressão de uma excreção demorada e sem a pressa da satisfação. 

É preciso que o desejo seja desejo, que escape à realidade, ao produto sólido, o 

consumível, e se verta na vida, talvez em movimento, talvez a consumação, talvez. 

 

 

 

TERCEIRA PARTE 

 

 

XLVII  Arealidade maciça é feita de extensão não de concentração, feita do que é extenso, não 

do que fundamenta; na verdade o seu princípio não é o de pesar mas de ser pesada.
70

 

 

Na película das ondas sobre a areia se espelha também o céu, rosa, quente, azul 

claro. Assim também as faixas de quartzo que rasgam granitos e arenitos, brilham com a 

mesma intensidade que a espuma e a crista das ondas. Os corpos, libertos de um estado 

qualquer (homogéneo), agem, inexplicavelmente expondo o que são – sequências e 

ciclos obscurecidos –, estando como que em derrocada ou varrimento iminentes.  
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 Jean-Luc Nancy, op. cit, p.87. 

70
 Jean-Luc Nancy, op. cit, p.92. 
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Qualquer um, mergulhado nesta extensão, nestas praias, poderá sentir de alguma 

forma a abertura do continente e do mar como a sua. Talvez seja diferente de estar de 

frente para o mar, talvez aí se sinta a sublimação, o sentimento idêntico ao dos píncaros 

das montanhas.  

 

 

 

XLVIII  A imagem do mar e o mar em si são coisas distintas? Referimo-nos à imagem, 

não exclusivamente a uma percepção visual mas num sentido mais profundo, da 

contemplação, do pesar, do considerar, numa tradução desleixada entre duas línguas, do 

guardare, guardar, reter, albergar, assegurar. Mar e imagem do mar estão ligados na 

mesma extensão, no mesmo peso, na mesma gravidade viciosa dos líquidos, das 

multidões. 

O mar é uma banalização da propriedade da água. Se uma das suas propriedades 

principais é a da obediência ao seu peso, mar é banalizar o obedecer. Isto evidencia-se 

assim que afastamos os olhos do brilho solar detido pelo mar, em direcção à sua 

expressão mais opaca. Aí, onde a linha de horizonte aparece absurdamente mais 

vincada, onde a sua expressão é menos ondulada, perde a expressão do seu sítio. 

Imagem que talvez nos tenhamos habituado a rejeitar, como se o mar nos aguardasse 

feito um silencioso assassino. No mar a água é toda idêntica, movendo-se inteira, 

precipitando-se indecifrável, caminhando pelo passo miúdo de um gigante. Mas mesmo, 

onde a sua expressão é mais inconformista, nas tempestades, é-lhe dada uma certa 

banalidade, pois as tempestades fazem parte de si, o mar é-lhes indiferente.  

Parece formular-se: onde se dá uma consideração de banal deu-se uma 

homogeneização; onde se dá uma indiferença na diferença, ou seja, conformismo da 

diferença, deu-se uma banalização. 71 
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 Meditação alargada sobre “banal”, “excepcional”, “substituível”, “modelo” e “reprodução”. Cf Jean-

Luc Nancy, op. Cit, pp. 90-91. “Existem dois registos de banalidade dos corpos: a do modelo (as revistas, 

a canonização dos corpos afuselados, aveludados) – e a do não-importa-quem (um corpo qualquer, 

disforme, arruinado, gasto)”. O banal parece residir na conjunção das seguintes pulsões homogeneizantes: 

o modelo, uma pressuposição qualquer que se impõe e faz tudo ser idêntico entre si; e a reprodução, que 

ao facilitar a assimilação, nivela as diferenças, faz as diferenças degradarem-se. Isto é, as massas estão 

por condição sujeitas a uma homogeneização, a um aspecto (fracção) do banal. Por um lado é o modelo o 

o meio e técnica da massa (instrumento, técnica) por outro é a reprodução, que degrada as diferenças, 

para que se constitua como tal.  
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XLVIX   Arriscamo-nos neste apontamento a deixar de falar do mar por momentos para 

falar especificamente das multidões, de uma massa global, da sociedade, destas vidas, 

ligadas e desligadas por técnicas e tecnologias, em pressão e depressão, por écrans e 

mensagens, actuantes e operantes por relatórios, requisições, nomeações, afazeres, 

comunicados, declarações, nos projectos, pelas redes, plataformas, burocracias, 

instituições, gabinetes, ministérios, nos restaurantes e cantinas, nos hospitais e escolas, 

lares e salas de espera, repartições, escritórios, lojas, nas ruas e nos transportes, nos 

parques e nas praças das cidades. Vidas: coladas e descoladas umas das outras, mas 

sempre uma e mais uma, e outra e outra e outra. Todas poderão estar à procura de algo 

fora do seu ser massivo, e ao mesmo tempo constituindo-o. O que significa então 

assimilar no contexto específico do ser massivo, em que o desejo de algo exterior à 

massa faça desse movimento uma inevitabilidade? Como poderá alguém responder 

alguma vez a esta pergunta?
72

  

Tableaux-vivants, ecrã, ou um meio qualquer, a techné talvez, faz assemelhar 

actor e audiência – através de um teste, uma modalização, de uma comprovação de 

atitude, ou por outras palavras da personalidade. A techné não altera nem desestabiliza, 

pressupõe apenas rotatividade. Actor e audiência girando sobre os seus meios, 

atestando-os, partilhando-os, alimentando-se e expelindo-se mutuamente, assimilando-

se e produzindo-se.    

 

 

 

L  Os movimentos massivos em conjunto, enquanto desenhados como fábulas de 

trocas, harmónicas, não terão um tempo idêntico ao dessa troca directa, do impaciente, 

mas o da espera pelo seu tempo. Ou noutras palavras, o mar terá de aguardar a sua 

evaporação e transformação em nuvens para se ver transformado e tornado em mar, ao 

ritmo das correntes oceânicas agarradas desde as suas profundezas, ao efeito da 

atmosfera, ao da lua e do sol. E o sol, o perfeito exterior a todos, submete as massas do 

globo ao ciclo do dia e da noite, da intensidade de calor das tardes e gelo das 
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 Alguns aspectos acerca desta assimilação podem ser observados. Retomemos nesta nota o Modelo e a 

reprodução. Sobrepõem-se, acentuando-se mutuamente, misturando-se ao ponto de nada ser 

absolutamente distinguível. É no globo onde se fixam os movimentos massivos, desabrigados uns dos 

outros e do seu conjunto, mas não isolados dos meios técnicos que se constitui uma ou outra massa. A 

assimilação é total, pois os seus impulsionadores não estão somente espalhados por todo o globo, eles 

próprios são tecnologias que transformam tudo em tecnologia sempre capazes de orientar, desviar, focar a 

banalidade e a excepcionalidade dos seus produtos.  
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madrugadas, ao ciclo das estações. Todas as massas por um lado são dele seu fruto, por 

outro dele estão à mercê. 

 

 

 

LI   Onde estão os corpos antes de tudo? Estão antes de tudo a penar no trabalho.
73

 

 

  Que desejam os que são esmagados pelo trabalho? Já não se desejam uns aos 

outros. Antes de mais desejam ver-se livres do trabalho, de sobreviver às partes do seu 

sistema, de deixar de ser uma das partes do sistema, ou não. Talvez não sejam um 

produto do esmagamento do trabalho mas dos dias, do esforço dos dias. 

  O sentido da tradução da a(r)realidade, falseado por um atributo da areia, por 

má conduta, desrespeito, faz a leitura convergir corpo, peso, produto, resto, sobra – faz 

excrescer. O que resta do trabalho, do esforço, no volume de energia despendido por um 

tempo e numa área, é pelo mar e pelo continente deixado ao areal. Enquanto no 

epicentro da massificação se tutela os elementos (vida, água, vegetal, animal, escrita, 

fazer, dar), no areal estão desligados, deixados sem capacidade de se absorverem entre 

eles. Na largura das praias estende-se o resultado inacabado do que o mar, o continente, 

o ar digerem. As forças já cansadas, diminuídas, quase imóveis, no abandono. 

 

Imaginemos todas as coisas, seres e pessoas, regressando ao nada. O que resta depois 

desta destruição imaginada não é algo, mas o facto que há. A ausência de tudo regressa à 

presença, como o lugar onde o fundo se largou de tudo, uma densidade atmosférica, uma 

plenitude do vazio, ou o murmúrio do silêncio. Há depois da destruição das coisas e dos 

seres, o impessoal “campo de forças” do existir.
74

 

 

 Nós amargurados na praia. Como pode o mar, o gigante, expor-se, cansado, 

infatigavelmente, quase imóvel mas sem cessar, ao segundo de cada onda, de cada 

concha, de cada duna? 
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 Jean-Luc Nancy, op. cit, p. 107.  

74
 Emmanuel Levinas, Time and the Other, tradução livre da trad. Inglesa por Richard A. Cohen, do 

original Le temps et l’autre in J. Whal, Le Choix, Le monde, L’existence (grenoble-paris:Arthaud,1947), 

ed. fata morgana, 1979. P. 46-48.   
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LII   Se é o desejo
75

 que faz pensar o impossível, sair do que se produz faz o 

impossível agir. O desejo é estar além do ciclo de produção, assim como a saída da 

produção tem algo de expulsão do corpo macerado, mastigado, digerido, expulso e 

posto à semelhança dos objectos.  

O corpo deseja antes de tudo livrar-se. O esmagamento e a assimilação são 

incontornáveis. É preciso atentar demoradamente no momento do cansaço, depois de 

penar, do depenado, sem penas, despido, sem protecções, sem palavras. Será mesmo 

cansaço? 
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 Mas não estará o desejo ligado a algo determinado, ao objecto de desejo, algo de real e concreto? Cf  

Hanna Arendt, Der Liebesbegriff Bei Augustin,(1929),  O conceito de amor em Santo Agostinho, trad. 

Port. Alberto Pereira Dias, ed. Instituto Piaget, s.d. pp. 17-25: “Todo o desejo está ligado a qualquer coisa 

que deseja. É este objecto de desejo que, antes de mais, fez nascer o desejo, estimulou-o, deu-lhe a sua 

direcção. É determinado por aquilo que o determina, pelo que é predestinado ao seu fim. Não encontra 

este determinado espontaneamente; é-lhe sempre dado antecipadamente; o desejo dirige-se para um 

mundo conhecido.”  
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O CÉU (pós-escrito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 
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LIII  (…) Diana nua, Diana corando, Diana maculada, Diana lavando-se – tantos simulacros 

abomináveis que se tratava de destruir; restava o último: o crescente lunar, ao qual ele 

queria dar uma nova versão, demonstrar a impostura do seu falacioso brilho irradiante: 

nesse caso Actéon desconfiava dessa fácil promoção de uma realidade sensível à classe de 

uma verdade espiritual; desmascarado pela divindade, por ter querido guardar a faculdade 

de dizer, Actéon devia justificar a sua non-cérvidité como amor da própria verdade. Nem 

caçador nem veado, mas tendo contudo horror ao culto das imagens, Actéon descobre-se 

iconoclasta, na presença de Diana, ou melhor: fazendo frente às costas de Diana, de Diana 

tal como os poetas no-la descrevem, tal como os escultores a representam – e Actéon 

desejava agora esse ídolo a que consagrava simultaneamente o objecto da sua paixão e a 

sua própria rejeição (…) 
76

 

  

  - Chegaram as nuvens. – Onde muitas vezes as vejo correm sempre no sentido 

contrário do que escrevo. De lá para cá, por isso digo: chegaram as nuvens. Pequenos 

cumulus, recortados do fundo do céu, vão fugindo, num voo rasante, mas cada vez mais 

acima. De lá para cá, de baixo para cima, da direita para a esquerda. São variações de 

um azul negro, sem contornos, precisos, surgindo do escuro. Adensam-se cada vez mais, 

como se nos olhos tocassem, como se espumassem dos olhos.     

  No meio das nuvens, a nascente, uma agulha reluz do fundo como um animal 

cerra o dente. No momento em que tudo se esquece, o astro parece, no seu fulgor, 

prolongar o ânimo da noite. Nada está perdido e nunca anoitece nem amanhece. Estrela 

da manhã qual o teu nome? Ver-te não é acordar, é perceber que nunca me deitei e 

estarei sempre sozinho. Prazer. A um palmo acima da linha de horizonte, com o sol 

tapado do teu lado esquerdo, escrevo, enquanto os pássaros gritam, num segundo, todas 

as vezes que cada onda quebrou na costa no dia passado.     

  Vapor de água, uma nuvem sobe, atravessa a atmosfera, desfaz-se em chuva, 

aparece e desaparece entre o mar e o sol. Pela chuva, a água, na ascensão e queda, 

torna-se elementar. Fixa ao tempo, a água desloca-se, transforma-se, em fuga e em 

nascimento, sempre ligada a si por um ciclo - é elemento.  

  Desato a escrita, o branco da folha ou o azul do céu, desato os membros. 

Pensam, riscam, tanto ou mais que os olhos (que também são membros). No risco, o 

único atributo que se reserva de caçador – a astúcia. No risco, o desvio da função de um 
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 Pierre Klossowski, Le Bain de Diane, O Banho de Diana, trad. port. Fernando Luís, Ed. Cotovia, 1989, 

pp. 69-70. 
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ver vergado à imagem, desenho idólatra, de copiar a vida para viver, ver no céu a figura 

da sua idolatria, seu estado de alma e destino do seu perfazer. No risco, traço e 

liberdade, a rejeição do objecto a traçar, do que deseja, ainda traçando-se. Desafia 

desafiando-se, desfazendo o que a imagem constituiu, dá dando-se.  

 

  

 

LIV  A idolatria trabalha a impressão de um fazer perfeito, é discípula do perfeito, do 

dever cumprido, de um fazer à medida. «É preciso que o copista se discipline ele 

próprio»
77

. A figura do copista personifica as distinções e fusões entre fazer e perfazer. 

«Como se aprende música cantando músicas belas, sem ser de outra forma, assim se 

aprenderá a desenhar copiando belos desenhos, sem ser de outra forma»
78

.
 
Talvez 

discipline a sua disciplina «e aprenda esta dança da mão que é aqui o grande segredo»
79

. 

Talvez a dança surja dum gesto de delírio, das compulsões do caçador perante o animal 

caçado, da fome que está prestes a cessar. Mas a dança também está absorvida por todos 

os que nela participam. A dança entendida como a performatividade e jogo do aparecer 

e do desaparecer do traço. «Pois ele não se satisfaz em amar e em esperar, e a primeira 

experiência o faz ver, pela sua marca brutal, despossuída, intemperada, que suja a coisa 

amada. É preciso aprender também a amar, que é respeitar.»
80

 É preciso provavelmente 

saber do outro, do peso do outro, sem lhe cair em cima.  

Isto quer dizer que do «objecto vivo não se ensinará nunca o suficiente; pois que 

a observação não modera o gesto, mas ao contrário é o gesto quem medeia a 

observação.»
81

 A acção faz a observação, por pesar em si o outro, o dar do movimento, 

o receber do movimento do outro, parece agora o movimento dos dois, de toda a roda.  

                                                           
77

 ALAIN, “Dessiner”, in Propos sur l’esthétique, Paris, Presses Universitaires de France, 1962. p.97, 

tradução livre : ‘‘(…) il faut alors que le copiste se discipline lui-même (…)’’ 

78
Alain, ibidem, tradução livre : ‘‘Comme on apprend la musique en chantant de belles musiques, non 

autrement, ainsi on apprendra à dessiner en copiant de beaux dessins, non autrement.’’ 

79
 Alain, ibidem, tradução livre : “[il faut alors que le copiste se discipline lui-même] et apprenne cette 

danse de la main qui est ici le grand secret.’’ 

80
 Alain, ibidem, tradução livre : “Car il ne suffit pas d'aimer et d'espérer, et la première expérience le 

fait voir, par ce trait brutal, appuyé, intempérant, qui salit la chose aimée. Il faut apprendre aussi à aimer, 

qui est respecter.’’  

81
  Alain, op. cit, p. 98, tradução livre : ‘‘l'objet vivant n'apprendra jamais assez ; car l'observation ne 

tempère pas le geste ; mais au contraire c'est le geste qui tempère l'observation.’’ 
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«Retém o gesto, se queres conhecer. Escuta, se queres cantar. É bárbaro, sem 

maldade alguma, é a força encadeada que pesa sobre o lápis.»
82

 Da mesma forma aqui 

se copiou o texto. O traço do improdutor é talvez o do amante, ainda que o seja em 

bruto, despreocupado quanto ao querer e vontade do parceiro, que na dança pouco 

importará o verdadeiro saber dançar, apenas o sentir do desenho de ambos, confiado e 

desconfiado por cada um, na sua vez de dar um passo.  

 

 

 

LV  «Bárbaro também este olhar que queria mudar o ser. De que é que esta marca 

nos adverte, nestes belos desenhos onde a mão pensa ainda mais que o olho, 

desemaranhando o fio livre das acções»
83

. O gesto nu, perseguidor de movimento, 

parece destruir um qualquer olhar, banal, através de um outro olhar. Um outro olhar, 

talvez gesticulando o que tem de estar e o que está.  

O gesto persegue o movimento como as marés perseguem o movimento da lua, 

ou as árvores a luz solar e a água. Ou o caçador, um perseguidor de ofício, tomando os 

passos da sua presa como seus. A linha «exprime o movimento, como a marca exprime 

o gesto que corre atrás do movimento»
84

. Toda a impressão que se faz no desenho vem 

do retardamento e adiantamento do movimento.  

 

 

 

LVI  Uma linha da esquerda para a direita seria, se fosse escrita, como esta linha que 

se interrompe ou continua. Encontraria o branco, mais ou menos iluminado da folha. 

Encontrá-lo-ia talvez como o chão encontra os passos, em que a sombra da esferográfica 

vai escurecendo e ganhando definição ao ponto máximo no momento em que pressiona 

o papel e se desata a escrita, em que o pé assenta no pavimento. Por vezes levantar-se-ia 

o branco por ela e a linha deixaria de aparecer, assim como a luz engoliria a sombra. 

Mas momentos depois, procurando as suas direcções interrompidas, com os olhos fixos, 

                                                           
82

 Alain, ibidem, tradução livre : “Retiens le geste, si tu veux connaître. Écoute, si tu veux chanter. Ce qui 

est barbare, sans méchanceté aucune, c'est la force enchaînée qui pèse sur le crayon.’’ 

83
 Alain, ibidem, tradução livre : “Barbare aussi ce regard qui déjà voudrait changer l'être. De quoi ce trait 

nous avertit, en ces beaux dessins où la main pense encore mieux que l'œil, démêlant le libre fil des 

actions’’ 
84 Alain, op. cit, p.96, tradução livre : “[Mais la ligne] exprime le mouvement, comme le trait exprime le 

geste qui court après le mouvement.’’ 
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num qualquer movimento seu inacabado, a linha reapareceria. Sempre reaparecendo de 

um lado para outro, da mesma vontade, de interromper o que interrompe, mesmo 

sabendo que não durará e que não será nem a primeira nem a última vez.  
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CONCLUSÃO 

 

Nota geral  

Como seria se tudo o que está escrito até este momento não passasse do limite 

desta mesma questão? Tal seria imposto como um fim para o fim – a proposta é 

impossível porque o que está escrito está dado. Em qualquer imposição algo fica ainda 

no ar, sendo que o ar é o que resta de todas as imposições da terra e dos seus seres. Esse 

algo talvez pudesse permanecer “ao fim e ao cabo” intacto numa só palavra até aqui 

indecifrável: o excedente. O que é o excedente? O que é excedente?  

 O excedente ainda se encontra ligado ao nervosismo e ansiedade das 

propriedades da linguagem da produção económica. O excedente é sempre nestes casos 

silenciado, sistematizado, acumulado e estritamente entregue ao consumo, não pela via 

da sua destruição mas para servir como combustão de um crescimento e proliferação 

feroz de um sistema que pela produção tentará eliminar os seus excedentes, preferindo 

sempre o caminho idêntico.  

 Mas se o termo excedente atravessa os apontamentos como indecifrável, não 

estaremos a falar do mesmo? Recapitulando, o que permite a suplementaridade com o 

peso ou força de algo que está interdito a acumular e que fará com que a acção seja 

sempre impossível de se rever no mesmo sistema que a formula – como por exemplo a 

utilização da expressão nós, ou a prodigalidade do crescimento das plantas. Da mesma 

forma, é impossível convencionar a sua existência, ou seja, ditar se o excedente existe 

ou não, pois estará sempre sobre um deslizamento de energia (desejo), de equilíbrios e 

desequilíbrios, confecção/concepção de aparências. O excedente manifesta-se na sua 

destruição ou pelo ser impregnante que a pratica. O carácter desse deslizamento, é o de 

um movimento monstruoso, demasiado na mesma expressão, maniento, louco. Trata-se 

de mais do de que uma posse estanque, esse peso é uma possessão tóxica, que só trará o 

seu valor quando dado, como se de boca em boca, à destruição específica que 

transmitirá o seu carácter performativo, poético, político.   

 Será o afastamento da produtividade uma aproximação à improdutividade? Não 

será a possibilidade do desaparecimento de um objecto/ser económico, o seu escapar da 

alçada e vigilância da escassez? Ou de outra forma não quererá a economia, a bem da 

prioridade da sua disciplina, afastar-nos da discussão dos excedentes, preocupando-nos 

com aspectos relativos a uma retenção prolongada e cobrança imediata?  
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APÊNDICE A 

 

Tradução completa de Faune et flore, de Francis Ponge 

Com a revisão de Silvina Rodrigues Lopes 

 

 

FAUNE ET FLORE 

 

La faune bouge, tandis que la flore se déplie à œil.  
Toute une sorte d’êtres animés est directement assumée par le sol.  

Ils ont au monde leur place assurée, ainsi qu’à l’ancienneté leur décoration.  

Différents en ceci de leurs frères vagabonds, ils ne sont pas surajoutés au monde, importuns au sol. Ils n’errent pas à la 
recherche d’un endroit pour leur mort, si la terre comme des autres absorbe soigneusement leurs restes.  

Chez eux, pas de soucis alimentaires ou domiciliaires, pas d’entre-dévoration: pas de terreurs, de courses folles, de 

cruautés, de plaintes, de cris, de paroles. Ils ne sont pas les corps seconds de l’agitation, de la fièvre et du meurtre .  
Des leur apparition au jour, ils ont pignon sur rue, ou sur route.  Sans aucun souci de leurs voisins, ils ne rentrent pas les 

uns dans les autres par voie d’absorption. Ils ne sortent pas les uns des autres par gestation.  

Ils meurent par dessiccation et chute au sol, ou plutôt affaissement sur place, rarement par corruption. Aucun endroit de 
leur corps particulièrement  sensible, au point que percé il cause la mort de toute la personne. Mais une sensibilité relativement plus 

chatouilleuse au climat, aux conditions d’existence.  

 
 Ils ne sont pas… Ils ne sont pas… 

Leur enfer est d’une autre sorte 

 
Ils n’ont pas de voix. Ils sont à peu de chose près paralytiques. Ils ne peuvent attirer l’attention que par leurs poses. Ils  

n’ont pas l’air de connaître les douleurs de la non-justification. Mais ils ne pourraient en aucune façon échapper par la fuite à cette 

hantise, ou croire y échapper, dans la griserie de la vitesse. Il n’y a pas d’autre mouvement  en eux que l’extension. Aucun geste, 
aucune pensée, peut-être aucune désir, aucune intention, qui n’aboutisse à un monstrueux accroissement de leur corps, à une 

irrémédiable excroissance.  

Ou plutôt, et c’est bien pire, rien de monstrueux par malheur: malgré tous leurs efforts pour «s’exprimer», ils ne 
parviennent jamais qu’à répéter un million de fois la même expression, la même feuille. Au printemps, lorsque, las de se contraindre 

et n’y tenant plus, ils laissent échapper un flot, un vomissement de vert, et croient entonner un cantique varié, sortir d’eux-mêmes, 

s’étendre à toute la nature, l’embrasser, ils ne réussissent encore que, à des milliers d’exemplaires, la même note, la même mot, la 
même feuille.  

L’on ne peut sortir de l’arbre par des moyens d’arbre.  

 
 

 

 

(tradução) 

FAUNA E FLORA 
 

A fauna move-se, enquanto que a flora se desdobra aos olhos.  

Toda uma porção de seres animados é directamente assumida pelo solo.  
Eles têm no mundo o seu lugar assegurado bem como na antiguidade a sua decoração.   

Diferentes nisso dos seus companheiros vagabundos, eles não são acrescentados ao mundo, importunos ao solo. Eles 

não erram à procura de um sítio para a sua morte, se a terra como outros absorve cuidadosamente os seus restos.  
Entre eles, não há preocupações alimentares ou domiciliárias, não há entre-devoração: nada de terrores, de corridas 

loucas, de crueldades, de lamentos, de gritos, de palavras. Eles não são os segundos corpos da agitação, da febre e do assassínio.  

Desde a sua aparição ao dia, têm morada na rua ou na estrada. Sem nenhuma preocupação com os seus vizinhos, não 
entram uns nos outros pela via da absorção. Não saem uns dos outros por gestação.  

Morrem por seca e queda no solo, ou antes por enfraquecimento no lugar, raramente por corrupção. Sem qualquer 

sítio em seu corpo particularmente sensível que, ao ponto de atravessado, causar a morte de toda a pessoa. Mas uma sensibilidade 

relativamente mais susceptível ao clima, às condições de existência.  

 

Eles não são…Eles não são… 
O seu inferno é de um outro tipo.  

 

Não têm voz. Por pouco são quase paralíticos. Não podem atrair a atenção senão pelas suas poses. Não têm o ar de 
conhecer as dores da não-justificação. Mas não poderiam escapar de modo algum, pela fuga a esta assombração, ou crer escapar-

lhe, na embriaguez da velocidade. Não há outro movimento neles que não seja a extensão. Nenhum gesto, nenhum pensamento, 

talvez nenhum desejo, nenhuma intenção, que não leve a um crescimento monstruoso do seu corpo, a uma irremediável 
excrescência.  

Ou antes, e é bem pior, nada de monstruoso por infortúnio: apesar de todos os seus esforços para «se exprimir», 

nunca conseguem senão repetir um milhão de vezes a mesma expressão, a mesma folha. Na primavera, quando cansados de se 
conter e não aguentando mais, eles deixam escapar uma vaga, um vómito de verde, e crêem entoar um cântico variado, sair de si 

próprios, espalhar-se por toda a natureza, abraçá-la, não atingem senão, em milhares de exemplares, a mesma nota, a mesma 

palavra, a mesma folha.  
Não se pode sair da árvore pelos meios da árvore.  



 

ii 

 
 

 

 «Ils ne s’expriment que par leur poses.» 
Pas de gestes, ils multiplient seulement leurs bras, leur mains, leur doigts, - à la façon des bouddhas. C’est ainsi qu’oisifs, 

ils vont jusqu’au bout de leurs pensées. Ils ne sont qu’une volonté d’expression. Ils n’ont  rien de cache pour eux-mêmes, ils ne 

peuvent garder aucune idée secrète, ils se déploient entièrement, honnêtement, sans restriction.  
Oisifs, ils passent leur temps à compliquer leur propre forme, à parfaire dans le sens de la plus grande complication 

d’analyse leur propre corps. Où qu’ils naissent, si cachés qu’ils soient, ils ne s’occupent qu’à accomplir leur expression: ils se 

préparent, ils s’ornent, ils attendant qu’on vienne les lire. 
Ils n’ont à leur disposition pour attirer l’attention sur eux que leurs poses, que des lignes, et parfois un signal 

exceptionnel, un extraordinaire appel aux yeux et à l’odorat sous forme d’ampoules ou de bombes lumineuses et parfumées, qu’on 

appelle leurs fleurs, et qui sont sans doute des plaies.  
Cette modification de la sempiternelle feuille signifie certainement quelque chose.  

 

* 
 

Le temps des végétaux: ils semblent toujours figés, immobiles. On tourne le dos pendant quelques jours, une semaine, 

leur pose s’est encore précisée, leurs membres multipliés. Leur identité ne fait pas de doute, mais leur forme s’est de mieux en 
mieux réalisée.  

La beauté des fleurs qui fanent: les pétales se tordent comme sous l’action du feu: c’est bien cela d’ailleurs: une 

déshydratation. Se tordent pour laisser apercevoir les grains à qui ils décident de donner leur chance, le champ libre.  
C’est alors que la nature se présente face à la fleur, la force à s’ouvrir, à s’écarter: elle se crispe, se tord, elle recule, et 

laisse triompher la graine qui sort d’elle qui l’avait préparée.  

 
* 

 

Le temps des végétaux se résout à leur espace, à l’espace qu’ils occupent peu à peu, remplissant un canevas sans doute  à 
jamais déterminé. Lorsque c’est fini, alors la lassitude les prend, et c’est le drame d’une certaine saison.  

Comme le développement de cristaux: une volonté de formation, et une impossibilité de se former autrement que d’une 

manière.  
 

 

 
 

 

(tradução) 

 

«Eles não se exprimem senão pelas suas poses.»  

Nada de gestos, multiplicam apenas os seus braços, as suas mãos, seus dedos – à maneira dos budas. É assim que 

ociosos, vão até ao termo dos seus pensamentos. Não são mais que uma vontade de expressão. Não têm nada de escondido de si 

próprios, não podem guardar nenhuma ideia secreta, implantam-se inteiramente, honestamente, sem restrição.  
Ociosos, passam o seu tempo a complicar a sua própria forma, a perfazer, no sentido da maior complicação de 

análise, o seu próprio corpo. Onde quer que nasçam, por mais escondidos que estejam, não se ocupam senão a concretizar a sua 

expressão: preparam-se, adornam-se, esperam que venham lê-los. 
Não têm à sua disposição para atrair a atenção sobre eles senão as suas poses, senão linhas, e por vezes um sinal 

excepcional, um extraordinário apelo aos olhos e ao odor sob a forma de ampolas ou de bombas luminosas e perfumadas, a que 

chamamos as suas flores, e que são sem dúvida feridas.  
Esta modificação da sempiterna folha significa certamente qualquer coisa.  

 

* 
 

O tempo dos vegetais: parecem sempre fixos, imóveis. Vira-se as costas por alguns dias, uma semana, a sua pose 

precisa-se ainda, os seus membros multiplicados. A sua identidade não traz dúvida, mas a sua forma é cada vez melhor realizada.   
A beleza das flores que fanam: as pétalas torcem-se como sob a acção do fogo: é isso mesmo: uma desidratação. 

Torcem-se para deixar aperceber as sementes a quem decidem dar a sua oportunidade, o campo livre.  

É então que a natureza se apresenta à flor, a força de se abrir, espalhar-se: estremece, torce-se, recua e deixa triunfar 
a semente, que sai dela, que ela tinha preparado.  

 

* 
 

O tempo dos vegetais resolve-se no seu espaço, no espaço que ocupam pouco a pouco, preenchendo uma tela sem 

dúvida para sempre determinada. Quando acaba, então a lassitude toma-os, e é esse o drama de uma certa estação.  
Como o desenvolvimento de cristais: uma vontade de formação, e uma impossibilidade de se formar de outro modo 

que de uma maneira.   

 
 

 

 
 

 

 
 



 

iii 

Parmi les êtres animés on peut distinguer ceux dans lesquels, outre le mouvement qui les fait grandir, agit une force par 
laquelle ils peuvent remuer tout ou partie de leur corps, et se déplacer à leur manière par le monde, - et ceux dans lesquels il n’y a 

pas d’autre mouvement que l’extension.  

Une fois libérés de l’obligation de grandir, les premiers s’expriment de plusieurs façons, à propos de mille soucis de 
logement, de nourriture, de défense, de certains jeux enfin lorsqu’un certain repos leur est accordé.  

Les seconds, qui ne connaissent pas ces besoins pressants, l’on ne peut affirmer qu’ils n’aient pas d’autres intentions ou 

volonté que de s’accroître mais en tout cas toute volonté d’expression de leur part est impuissante, sinon à développer leur corps, 
comme si chacun de nos désirs nous coûtait l’obligation désormais de nourrir et de supporter un membre supplémentaire. Infernale 

multiplication  de substance à l’occasion de chaque idée! Chaque désir de fuite m’alourdit d’un nouveau chaînon! 

 
* 

 

Le végétal est une analyse en acte, une dialectique originale dans l’espace. Progression par division de l’acte précédent. 
L’expression des animaux est orale, ou mimée par gestes qui s’effacent les uns les autres. L’expression des végétaux est écrite, une 

fois pour toutes. Pas moyen d’y revenir, repentirs impossibles: pour se corriger, il faut ajouter. Corriger un texte écrit, et paru, par 

des appendices, et ainsi de suite. Mais, il faut ajouter qu’ils ne se divisent pas à l’infini. Il existe à chacun une borne.  
Chacun de leurs gestes laisse non pas seulement une trace comme il en est de l’homme et de ses écrits, il laisse une 

présence, une naissance irrémédiable, et non détachée d’eux.  

 
* 

 

Leurs poses, ou «tableaux-vivants»: 
Muettes instances, supplications, calme fort, triomphes.  

L’on dit que les infirmes, les amputés voient leurs facultés se développer prodigieusement: ainsi des végétaux: leur 

immobilité fait leur perfection, leur fouillé, leurs belles décorations, leurs riches fruits.  
 

* 

 
Aucun geste de leur action n’a d’effet en dehors d’eux-mêmes.  

 

 
 

 

 

(tradução) 

 
Entre os seres animados pode distinguir-se aqueles nos quais, para além do movimento que os faz crescer, age uma 

força pela qual podem mexer todo ou parte do seu corpo, e deslocar-se à sua maneira pelo mundo, - e aqueles nos quais não há 

outro movimento senão a extensão.  

Uma vez libertos da obrigação de crescer, os primeiros exprimem-se de muitas formas, sobre mil preocupações de 

alojamento, de comida, de defesa, de certos jogos enfim quando um certo repouso lhes é concedido.  

Os outros, que não conhecem estas necessidades urgentes, não se pode afirmar que não têm outras intenções ou 
vontade senão de se acrescer, mas em todo o caso, toda a vontade de expressão da sua parte é impotente, senão para desenvolver 

seu corpo, como se cada um dos nossos desejos nos custasse doravante a obrigação de alimentar e de suportar um membro 

suplementar. Infernal multiplicação de substância na ocasião de cada ideia! Cada desejo de fuga carrega-me de um elo novo! 
 

* 

 
O vegetal é uma análise em acto, uma dialéctica original no espaço. Progressão pela divisão do acto precedente. A 

expressão dos animais é oral, ou mimetizada por gestos que se apagam uns aos outros. A expressão dos vegetais está escrita, de uma 

vez por todas. Não há volta a dar, arrependimentos impossíveis: para se corrigir, é preciso acrescentar. Corrigir um texto escrito, e 
publicado, através de apêndices, e assim por diante. Mas, é preciso acrescentar que eles não se dividem até ao infinito. Existe para 

cada um limite.   

Cada um de seus gestos não deixa somente um traço como no caso do homem e dos seus escritos, ele deixa uma 
presença, uma nascença irremediável, e não separada deles.  

 

* 
As suas poses, ou «tableaux-vivants» 

Mudas instâncias, súplicas, grande sossego, triunfos.  

Diz-se que os enfermos, os amputados vêm as suas faculdades desenvolver-se prodigiosamente: assim com os 
vegetais: a sua imobilidade faz a sua perfeição, sua folhagem, suas belas decorações, seus frutos ricos. 

 

* 
 

Nenhum gesto da sua acção tem efeito fora deles próprios. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

iv 

La variété infinie des sentiments que fait naître le désir dans l’immobilité a donné lieu à l’infinie diversité de leurs 
formes.  

 

* 
 

Un ensemble de lois compliquées à l’extrême, c’est-à-dire le plus parfait hasard, préside à la naissance, et au placement 

des végétaux sur la surface du globe.  
La loi des indéterminés déterminants. 

 

* 
 

Les végétaux la nuit.  

L’exhalaison de l’acide carbonique par la fonction chlorophyllienne, comme un soupir de satisfaction qui durerait des 
heures, comme lorsque la plus basse corde des instruments à cordes, le plus relâchée possible, vibre à la limite de la musique, du son 

pur, et du silence.  

 
* 

 

BIEN QUE L’ÊTRE VÉGÉTAL VEUILLE ÊTRE DÉFINI PLUTÔT PAR SES CONTOURS ET PAR SES FORMES, 
J’HONORERAI D’ABORD EN LUI UNE VERTU DE SA SUBSTANCE: CELLE DE POUVOIR ACCOMPLIR SA SYNTHÈSE 

AUX DÉPENS SEULS DU MILIEU INORGANIQUE QUI L’ENVIRONNE. TOUT LE MONDE AUTOUR DE LUI N’EST 

QU’UNE MINE OÙ LE PRÉCIEUX FILON VERT PUISE DE QUOI ÉLABORER CONTINÛMENT SON PROTO-PLASME, 
DANS L’AIR PAR LA FONCTION CHLOROPHYLLIENNE DE SES FEUILLES, DANS LE SOL PAR LA FACULTÉ 

ABSORBANTE DE SES RACINES QUI ASSIMILENT LES SELS MINÉRAUX. D’OÙ LA QUALITÉ ESSENTIELLE DE CET 

ÊTRE, LIBÉRÉ À LA FOIS DE TOUS SOUCIS DOMICILIAIRES ET ALIMENTAIRES PAR LA PRÉSENCE À SON ENTOUR 
D’UNE RESSOURCE INFINIE D’ALIMENTS: L’immobilité. 

 

 

 
 

 

(tradução) 

 

A variedade infinita dos sentimentos que faz nascer o desejo na imobilidade deu lugar à infinita diversidade das suas 
formas.  

 

* 
 

Um conjunto de leis complicadas ao extremo, quer dizer o mais perfeito acaso, preside à nascença, e à distribuição 

dos vegetais sobre a superfície do globo.  
A lei dos indeterminados determinantes.  

 

* 
 

 Os vegetais a noite. 

A exalação do ácido de carbono pela função clorofilina, como um suspiro de satisfação que durasse horas, como 

quando a mais grave corda dos instrumentos de cordas, a mais lassa possível, vibra no limite da música, do som puro, e do 

silêncio. 

* 
 

AINDA QUE O SER VEGETAL QUEIRA SER DEFINIDO DE PREFERÊNCIA PELOS SEUS CONTORNOS E 

PELAS SUAS FORMAS, HONRAREI PRIMEIRO NELE UMA VIRTUDE DA SUA SUBSTÂNCIA: A DE PODER 

CONCRETIZAR A SUA SÍNTESE À CUSTA SOMENTE DO MEIO INORGÂNICO QUE O RODEIA. TUDO EM REDOR 

DELE NÃO É MAIS QUE UMA MINA ONDE O PRECIOSO VEIO VERDE EXTRAI COM QUE ELABORAR 

CONTINUAMENTE O SEU PROTO-PLASMA, NO AR PELA FUNÇÃO CLOROFILINA DAS SUAS FOLHAS, NO SOLO 

PELA FACULDADE ABSORVENTE DAS SUAS RAÍZES QUE ASSIMILAM OS SAIS MINERAIS. DE ONDE A 

QUALIDADE DESTE SER, LIBERTO AO MESMO TEMPO DE TODAS AS INQUIETAÇÕES DOMICILIÁRIAS E 

ALIMENTARES PELA PRESENÇA EM SEU REDOR DE UM RECURSO INFINITO DE ALIMENTOS: A imobilidade. 
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APÊNDICE B 

 

 

Tradução completa de De l’eau, de Francis Ponge 

Com a revisão de Silvina Rodrigues Lopes 

 

 

 

DE L’EAU 

 

Plus bas que moi, toujours plus bas que moi se trouve l’eau. C’est toujours les yeux baissés que 

je la regarde. Comme le sol, comme une partie du sol, comme une modification du sol.  

 

Elle est blanche et brillante, informe et fraîche, passive et obstinée dans son seul vice : la 

pesanteur ; disposant de moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice : contournant, transperçant, érodant, 

filtrant.  

 

A l’intérieur d’elle-même ce vice aussi joue : elle s’effondre sans cesse, renonce à chaque instant 

à toute forme, ne tend qu’à s’humilier, se couche à plat ventre sur le sol, quasi cadavre, comme les moines 

de certains ordres. Toujours plus bas : telle semble être sa devise : le contraire d’excelsior.  

 

* 

 

On pourrait presque dire que l’eau est folle, à cause de cet hystérique besoin de n’obéir qu’à sa 

pesanteur, qui la possède comme une idée fixe.  

 

Certes, tout au monde connaît ce besoin, qui toujours et en tous lieux doit être satisfait. Cette 

armoire, par exemple, se montre fort têtue dans son désir d’adhérer au sol, et si elle se trouve un jour en 

équilibre instable, elle préférera s’abîmer plutôt que d’y contrevenir. Mais enfin, dans une certaine 

mesure, elle joue avec la pesanteur, elle la défie : elle ne s’effondre pas dans toutes ses parties, sa 

corniche, ses moulures ne s’y conforment pas. Il existe en elle une résistance au profit de sa personnalité 

et de sa forme.  

 

 

(tradução) 

DA ÁGUA 

 

Abaixo de mim, sempre mais abaixo de mim encontra-se a água. É sempre de olhos baixos 

que eu a olho. Como o solo, como uma parte do solo, como uma modificação do solo.  

 

Branca e brilhante, informe e fresca, passiva e obstinada no seu único vício: a gravidade; 

dispondo de meios excepcionais para satisfazer seu vício: contornando, atravessando, erodindo, 

filtrando.  

 

No interior dela própria esse vício também se joga: desaba sem cessar, renuncia a cada 

instante a qualquer forma, não tendendo senão a humilhar-se, deita-se no solo, quase cadáver, como 

os monges de certas ordens. Sempre mais abaixo: tal parece ser a sua divisa: o contrário de 

excelsior.  

* 

 

Poderá quase dizer-se que a água é louca, por causa dessa histérica necessidade de não 

obedecer senão ao seu peso, que a possui como uma ideia fixa.  

 

Certamente, tudo no mundo conhece essa necessidade, que sempre e em todo o lado deve ser 

satisfeita. Esse armário, por exemplo, mostra-se bastante teimoso no seu desejo de aderir ao solo, e 

se se encontrar um dia em equilíbrio instável, preferirá antes desfazer-se que resistir-lhe. Mas enfim, 

em certa medida, joga com o peso, desafia-o: não mergulha com todas as suas partes, sua cornija, 

suas molduras não se lhe moldam. Existe nele uma resistência em proveito de sua personalidade e 

de sua forma.  



 

vi 

LIQUIDE est par définition ce qui préfère obéir à la pesanteur, plutôt que maintenir sa forme, ce 

qui refuse toute forme pour obéir à sa pesanteur. Et qui perd toute tenue à cause de cette idée fixe, de ce 

scrupule maladif. De ce vice, qui le rend rapide, précipité ou stagnant ; amorphe et féroce, féroce 

térébrant, par exemple ; rusé, filtrant, contournant ; si bien que l’on peut faire de lui ce que l’on veut, et 

conduire l’eau dans des tuyaux pour la faire ensuite jaillir verticalement afin de jouir enfin de sa façon de 

s’abîmer en pluie : une véritable esclave.  

 

... Cependant le soleil et la lune sont jaloux de cette influence exclusive, et ils essayent de 

s’exercer sur elle  lorsqu’elle se trouve offrir la prise de grandes étendues, surtout  si elle y est en état de 

moindre résistance, dispersée en flaques minces. Le soleil alors prélève un plus grand tribut. Il la force à 

un cyclisme perpétuel, il la traite comme un écureuil dans sa roue.  

 

* 

 

L’eau m’échappe… me file entre les doigts. Et encore ! Ce n’est même pas si net (qu’un lézard 

ou une grenouille) : il m’en reste aux mains des traces, des taches, relativement longues à sécher ou qu’il 

faut essuyer. Elle m’échappe et cependant me marque, sans que j’y puisse grand-chose.  

Idéologiquement c’est la même chose : elle m’échappe, échappe à toute définition, mais laisse 

dans mon esprit et sur ce papier des traces, des taches informes.  

 

* 

 

Inquiétude de l’eau : sensible au moindre changement de la déclivité. Sautant les escaliers les 

deux pieds à la fois. Joueuse, puérile d’obéissance, revenant tout de suite lorsqu’on la rappelle en 

changeant la pente de ce côté-ci.  

 

 

 

(tradução) 

 

LIQUÍDO é por definição aquilo que prefere obedecer à gravidade, em vez de manter a sua 

forma, aquilo que recusa toda a forma para obedecer à sua gravidade. E que perde toda a pose por 

causa dessa ideia fixa, desse escrúpulo doentio. Desse vício, que o torna rápido, precipitado ou 

estagnante; amorfo e feroz, feroz perfurante, por exemplo; astuto, filtrando, contornando; se bem 

que se pode fazer dele o que se quiser, e conduzir a água dentro de tubos para a fazer de seguida 

jorrar verticalmente para gozar enfim da sua forma de se desfazer em chuva: uma verdadeira 

escrava. 

 

…Todavia o sol e a lua têm ciúmes dessa influência exclusiva, e tentam exercitar-se sobre 

ela quando acontece ela oferecer a tomada de grandes extensões, sobretudo se aí está em estado de 

mínima resistência, dispersa em poças finas. O sol então exige-lhe um maior tributo. Força-a um 

ciclismo perpétuo, trata-a como um esquilo na sua roda.  

 

* 

 

A água escapa-me…foge-me por entre os dedos. E mais ainda! Isto nem é tão claro (como 

um lagarto ou uma rã): ela deixa-me nas mãos traços, manchas, relativamente lentas a secar ou que 

é preciso enxugar. Ela escapa-me e contudo marca-me, sem que eu possa fazer grande coisa.    

Ideologicamente é a mesma coisa: escapa-me, escapa a toda a definição, mas deixa no meu 

espírito e sobre este papel traços, manchas informes.  

 

* 

 

Inquietude da água: sensível à mínima mudança da declividade. Saltando as escadas com os dois 

pés ao mesmo tempo. Jogadora, pueril de obediência, voltando imediatamente quando é chamada pelo 

mudar da pendente para este lado. 


