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RESUMO 

 

CORPO: ESTE É O MEU CÉU. ACONTECIMENTO E LUGAR DA MORTE 

 

O tema desta investigação é a morte ontológica, o acontecimento derradeiro do corpo 

que põe ao fim ao ser, lugar-de-amor no mundo. 

Não basta afirmar Eu sou o lugar que ocupo: o indivíduo nasce lugar cinético porque 

evolui sobre o espaço. Após a cessação do ser e a queda na horizontalidade o não-ser 

ocupa o lugar inerte. O ente permanecerá no mundo enquanto memória, mesmo após a 

dissolução total dos restos mortais – ocupará um lugar simbólico. 

A morte é um processo de visibilidade que, começando algures dentro do corpo, se 

manifesta exteriormente na epiderme. O que se pretende saber é que imagem é a morte: 

que morte então representar, entre o que se vê no morto e aquilo que ele já não é?  

A sepultura é o lugar arquitectónico, negativo, que transforma e dissolve o despojo 

longe do olhar. A morte é a priori mudança de estado físico, para a não-existência ou 

transferência de energia para outros seres. Se é permanência metafísica para além da 

dissolução em nada, isso cabe ao crente crê-lo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: acontecimento, lugar, angústia, mãe, visibilidade 
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ABSTRACT 

 

BODY: THIS IS MY HEAVEN. EVENT AND PLACE OF DEATH 

 

Ontological death is the subject matter of this research, because death is the ultimate 

event of the body. This one is terminated, at the same time, with the being (place of love 

on earth). 

It is not enough to say I’m the place occupied by me: the individual is born a kinetic 

place because evolves over space. After the end and subsequently fall of the being on 

horizontal plan, non being occupies the inert place. He will stay memory on earth, even 

after watering down – it will be a symbolic place. 

Death is a visibility process, started somewhere inside body, but showing itself outside 

epidermis. Death is an image: but what kind of death image to be represented, between 

dead body seen before, and not being anymore?  

Grave is architectural place, negative, that transforms and solves corpse far away from 

sight. Death is a priori status changing, non existence or energy moving to other living 

beings. If there is metaphysical existence beyond nothing, believer judges about. 

 

KEY WORDS: event, place, anguish, mother, visibility 
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INTRODUÇÃO 

 

Sobre A Morte Tópica 

 

Durante o ano curricular do mestrado em pintura, desenvolvi projetos plásticos nos 

quais a morte, não sendo o tema principal, não deixava contudo de se fazer notar. 

Dois autores, que estudei então, foram essenciais para desenvolver o conceito lugar, a 

partir do corpo: Gilles Deleuze e Marc Augé. O primeiro, sobre a obra pictórica de 

Francis Bacon; o segundo, acerca do lugar antropológico (versus o não-lugar). 

As metamorfoses grotescas que entretanto fazia (correndo o risco de certa leitura 

surrealista), fizeram-me perceber o que me movia. Qualquer coisa imanava dos corpos 

atacados por parasitas, dos ginastas em equilíbrio (subverti os equipamentos gímnicos 

em instrumentos de tortura); algo invadia o corpo ou vinha «de dentro». 

Os corpos não deveriam, então, ser esmagados ou pairar nas cores planas dos fundos, 

como se não tivessem suporte. Por outro lado, o movimento «parado» dos ginastas 

despertou-me a noção de que o corpo não só ocupa um lugar, como é um lugar cinético 

(no espírito das reflexões de Muybridge e Duchamp). 

Centrei-me assim, no tema iminente, a morte, procurando perceber o que é representar o 

corpo nessa transitoriedade, da estrutura ao que o não é (sobretudo quando a morte do 

meu avô materno era ainda bastante recente, bem como a imagem do caixão, descendo).  

O lugar surge das formulações de Newton e Lavoisier; só me reconverto em outra coisa, 

na medida em que sou previamente corpo e entidade cartesiana. No entanto, o Eu não 

existe mecanicamente, mas age e interpreta o mundo, movido pelo Amor (atribui 

significação aos lugares onde é feliz, ou infeliz). A partir desses cientistas, e também 

com Augé, determino-me lugar: lugar-de-amor, porque ser-de-amor. Nascendo, tenho 

peso e ocupo espaço; morrendo desaparece o meu lugar, transformado em lugar 

negativo (a sepultura). Morto, já não sou; mas serei outra coisa? Ou tão-só, nada?  

Ora, não se ocupa meramente um espaço: o acto de conceber resulta no acontecimento 

do nascer. O corpo é estrutura física e psicológica, tempo histórico e lugar determinado 

nas estruturas, biológica e física. 

Ofuscado pela questão do absurdo da morte, não me lembrava que é esta mudança de 

estado que valida a vida dos seres futuros. Talvez que tenha começado a entendê-lo com 

Brancis Bacon, quem rejeita a narrativa – se, por um lado, o diálogo dos fundos planos 
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com a carne me fascinava, por outro tendia a esquecer o suporte em que a «figura» 

(expressão do artista) deveria acontecer, evoluir, estar. 

Antes de me debruçar sobre a morte, havia então que partir do corpo como ser vivo, 

pensando o 0 como anulação do 1. O Eu ontológico é o paradigma do existencialismo 

do aqui e agora. A morte, processo físico, põe-me um fim. Mas que fim? 

 

Esta dissertação tem um carácter biunívoco, teórico-prático, pois a reflexão sobre 

assenta no fazer artístico. Considerando a morte por causas naturais (o breve desvio, o 

suicídio), urge então perceber como se processa a queda do corpo; mas, a carne caindo, 

não cai também o ente que a habita, e que a anima? 

Independentemente das questões de moral, é importante entender a Morte Metafísica 

como contraponto do que é certo, a Morte Física. O pragmatismo que porei na 

dissertação concerne ao concreto, que conheço. Se o desconhecido, além da morte, 

interessa como possibilidade de representação, quero primeiro perceber como 

representar a contingência da carne (restritiva de movimentos), na ação e progressão 

sobre e no espaço. Gaston Bachelard e Georges Didi-Huberman serão fundamentais 

para perceber a relação do dentro e do fora.  

Nesse sentido, socorrer-me-ei de autores como Edgar Morin e Anselmo Borges, pois 

que a morte não só é intrínseca ao corpo biológico, como é dimensão antropológica e 

filosófica, enquanto questão existencialista. O Homem é ser finito, biológica e 

psicologicamente. A morte, contudo, não só é fim da matéria orgânica mas produção 

humana, que importa contextualizar no mito, como jogo de luz e sombra, metáfora de 

presença e ausência, revelação e ocultação. A produção, na morte, tem duplo sentido: se 

a morte «produz» o despojo, o Homo sapiens e faber é ser produtor de morte porque 

constrói, para si, estruturas funerárias e mortuárias – a Arquitectura da Morte é a 

materialização, na morte; concepção e construção mental. 

A morte nem sempre é ou está evidente. Sendo mudança de estado, opera uma 

metamorfose inelutável, que tentarei captar «à flor da pele», A cartografia da morte 

(nos seus sinais exteriores). 

Como as outras disciplinas que enunciei, a História da Arte ajuda fazer a História da 

Morte. A arte contemporânea, perante a morte conservadora, deve ser interventiva, no 

sentido de interpretar o sentido da vida: seria atitude negligente pensar que já se fez 

tudo, em arte. Nunca se faz tudo, se todos os seres humanos são únicos; se comigo 
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morre uma cosmogonia, enquanto artista dou-me a ver ao outro (tal como eu, ser de 

morte; o ser-para-a-morte, de Heidegger).  

Nos tempos dos pensadores de Mileto, ou mesmo dos clássicos, a filosofia era a ciência-

mãe e dominava o conhecimento do mundo; hoje são as ciências médicas que dela se 

ocupam especificamente.  

É do meu interesse como artista tratar a imagem da morte, que emerge e acontece no 

corpo, realidade biológica e psicológica. O lugar e o acontecimento da morte são 

aparição lógica na superfície do suporte artístico. Se a morte é um processo concreto, 

não-visível na génese, que se materializa num cadáver, a representação que dela faço é 

também a concretização da sua imagem. 

A componente prática da investigação começa ainda durante o ano curricular, 

desenhando em templos, estátuas jacentes e relicários, bem como túmulos no Museu 

Arqueológico do Carmo, e posteriormente no cemitério dos Prazeres, em diário gráfico. 

Finalmente, no Teatro Anatómico da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

Nova de Lisboa.    

Assumir o desenho nesse suporte é considerá-lo como reflexão avançada sobre a morte, 

in loco, onde a morte acontece, necrológica, arqueológica e arquitectónica. 

No Passado realizei um auto-retrato intitulado A partir de dentro que versava sobre a 

minha própria autópsia (hipotética no plano médico, efectiva, no plano artístico); o auto-

retrato desvendando a psicologia do objecto. 

A morte não é representável senão como cartografia da morte; a partir de Edgar Morin, 

o duplo físico começa com a cisão, em mim, devido à morte do outro, ali defronte; essa 

fractura entre o aqui e o ali é o que tentarei perceber, com Carlos Vidal e Georges Didi-

Huberman, partindo da visibilidade e da dissociação da imagem. A investigação 

plástica, em contexto de atelier, parte das medidas antropomórficas. Aplico tecidos 

vários sobre papel e tela, desenho corpos e pinto o seu lugar, segundo a presença da 

ausência (entre a morte física e metafísica, ou, pura e simplesmente, o nada). Esse 

conceito consta da proposta que fiz à Câmara Municipal de Lisboa, sobre intervenção 

artística (de carácter escultórico), a realizar num dos cemitérios da cidade, assinalando o 

lugar metatópico. Porque eu já não sou o lugar que ocupo. 
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PARTE I: 

 

 

Este É O Meu Corpo E Entrego-Me-Te 
 

Morte Física e Angústia 
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Eu Sou O Lugar Que Ocupo 

 

1.2. O Corpo, Primeiro Lugar da Morte – O Logos: Lugar Físico e Biológico da 

Morte 

 

1.2.1. Eu pensante – o ser-para-a-morte [
1
] 

 

Começo esta dissertação sobre a morte, com uma citação que Anselmo Borges faz de 

Sócrates, e que me parece pertinente: «o verdadeiro alvo da filosofia (…): um treino de 

morrer e estar morto». [
2
] Filosofar é, então, segundo o teólogo, «um exercício de 

morrer», [
3
] reflexão que espelha uma atitude existencialista na aceitação do facto 

primordial da vida, a morte. 

A. Borges segue citando Schopenhauer, para quem «a morte é (…) o génio inspirador 

ou a musa da filosofia». [
4
] A praxis artística é aparição e desvelamento; à superfície da 

tela emergem as formas de que a morte se reveste. A obra de arte é a materialização da 

reflexão sobre (preenchimento do vácuo, tentativa de dar corpo; como a dúvida a que a 

filosofia tenta responder). 

Contrariamente a uma visão platónica ou metafísica da arte, o artista ontológico, diria, é 

a fonte da «sua» arte e não o veículo do Absoluto; o artista é o que é pelo que produz: 

nas palavras de Martin Heidegger, «é pela obra que se conhece o artista, ou seja: a obra 

é que primeiro faz aparecer o artista como um mestre da arte. O artista é a origem da 

obra. A obra é a origem do artista. Nenhum é sem o outro.» [
5
] Se não considero a morte 

personificada (a «morte macabra»), só relevo a morte como «musa» da arte sendo 

objecto de estudo e intervenção artística. Produzir arte que verse sobre a morte é 

projectar-me no futuro como ser-para-a-morte. 

Tal como Sócrates, penso que o Homem deve treinar-se para a morrer; contudo, 

«meditar» acerca da morte é fazê-lo sobre a vida, do que Espinosa, citado por A. 

Borges, afirma: «O homem livre em nada pensa menos que na morte; e a sua sabedoria 

                                                 
1
 A partir de Martin Heidegger. 

2
 Sócrates citado por Anselmo Borges, Corpo e transcendência, Fundação Engenheiro António de 

Almeida, Porto, 2003, p. 114. 
3
 Anselmo Borges, op. cit., p. 114. 

4
 Arthur Schopenhauer citado por Anselmo Borges, op. cit., p. 114.  

5
 Martin Heidegger, A origem da obra de arte, Edições 70, Lisboa, 2004, p. 11. 
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não é uma meditação da morte; mas da vida.» [
6
] Penso a morte como «negativo» da 

vida, que afirmo.  

«Propriedade sistemática inegável do corpo humano é esperar.» [
7
] Esta enunciação de 

Anselmo Borges expõe já o corpo como objecto do pensamento. Pensar e esperar são 

acções inatas ao Homem, que espera uma morte não dolorosa, e tem esperança noutra 

vida além. O medo da morte antes do sono é tão ancestral como a treva; 

paradoxalmente, deseja morrer dormindo (ficar-se como um passarinho; ter uma morte 

bonita). A espera é, à partida, postura passiva: o indivíduo amedrontado vê a morte 

como entidade que chega, sombra, espectro invisível que o «leva». A esperança é uma 

atitude positiva: deseja-se uma «morte boa» (o crente deseja ainda o Paraíso, o 

derradeiro projeto na morte). Segundo Pedro Laín Entralgo (citado por A. Borges), «a 

espera torna-se esperança, quando a confiança em conseguir o que se espera predomina 

sobre o temor de não alcançá-lo». [
8
]  

Não me interessa a esperança como virtude metafísica mas observar a correlação 

psicológica e física do indivíduo na «esperança instintiva», [
9
] animal, da figura 

baconiana, [
10

] que se mantém simultaneamente alerta e indefesa perante a morte. 

Representar o corpo rendido à desconfiança ante a perspectiva do nada é observar como 

o ente que o habita percebe a desesperança; este sentimento (negativo da confiança), tal 

como a morte, não se instala no indivíduo mas é-lhe inata.  

Penso a morte como imagem, sendo que o próprio pensamento é, «em larga medida» e 

segundo António Damásio, «feito de imagens». [
11

] O cientista afirma que «o 

pensamento inclui palavras e símbolos. Mas o que essa afirmação não dá conta é do 

facto de tanto as palavras como outros símbolos serem baseados em representações 

topograficamente organizadas e serem, eles próprios, imagens.» [
12

]  

Sou então imagem, produtora de imagens. O que Damásio critica a Descartes é 

considerar-se «o acto de pensar como uma actividade separada do corpo». [
13

] Essa 

distância «abissal» seria revertida, digo, se dissesse: Existo, logo penso.  

 

 

                                                 
6
 Bento de Espinosa citado por Anselmo Borges, op. cit., p 115. 

7
 Anselmo Borges, Corpo e transcendência, p 49. 

8
 Pedro Laín Entralgo citado por Anselmo Borges, op. cit., pp. 50-51. 

9
 Mesma citação. 

10
 Sobre o desejo de fuga, na pintura de Francis Bacon, ver Parte II. 

11
 António Damásio, O erro de Descartes, Publicações Europa-América, Mem Martins, 2001, p. 106 

12
 Idem, op.cit., p. 122. 

13
 Ibidem, p. 254.  
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1.3. A Doença Física  

 

1.3.1. A doença – o facto que mina a estrutura  

 

A doença é física e/ou psicológica e poderá ser patologia crónica. O homem é um ser 

vivo concreto e portanto, estruturado biologicamente. Há toda uma engenharia da morte 

(actividade bacteriana, microbiológica, enzimática) que mina as estruturas físicas e 

químicas; cai e decompõe-se; o que era perfeito e belo é vencido pela morte biológica 

(nunca pela morte macabra, a mulher-caveira da gadanha que ceifa a vida).  

No âmbito da componente prática da investigação fiz várias sessões de desenho no 

Teatro Anatómico da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. 

[
14

] Uma pergunta assaltou-me ao sair da sala de dissecações: «Que despojos eram os 

que vi sobre as mesas? O que é aquilo, jazendo inerte?» (Fig.1) Essa indefinição 

encontrei em Edgar Morin: «É a mais vã das ideias vãs, (…) que corresponde ao “não 

sei quê” cadavérico.» [
15

] Entre os gavetões e as mesas de dissecação (uma outra cama, 

uma primeira sepultura), cada corpo de quem o doou à ciência sai e reentra cada vez 

menos o que foi em vida.  

Não basta ser-se «forma de uma única vontade de viver», como refere Anselmo Borges, 

[
16

] (após afirmar a «veneração da vida», segundo Albert Schweitzer). A morte é 

inevitável; morro para garantir a Vida. Há duas mortes, a ontológica (a do Eu) e a 

Grande Morte ou Morte-Natureza (não digo morte filológica, pois o filo «humanidade» 

não morre). A Grande Morte é um continuum (morro para que outros nasçam); de 

acordo com Edgar Morin, «é a espécie que conhece a morte, e não o indivíduo (…) a 

espécie só existe pela morte dos seus indivíduos; essa morte “natural” é maquinada no 

próprio seio dos organismos individuais». [
17

]  

O indivíduo conhece a morte do outro, não a sua; não personificando, a morte é 

omnipresente e omnisciente; isso é o que posso responder ao narrador de As 

Intermitências da Morte: «Nesta altura alguém escreveu um artigo a reclamar que o 

debate regressasse à questão que lhe havia dado origem, ou seja, se sim ou não a morte 

era uma ou várias, se era singular, morte, ou plural, mortes». [
18

] A oxidação intra-

                                                 
14

 Nas igrejas registei as imagens jacentes dos altares; e nos cemitérios as sepulturas, jazigos e ossários. 
15

 Edgar Morin, O homem e a morte, Publicações Europa-América, Mem Martins, 1970, pp. 32-23. 
16

 Anselmo Borges, Corpo e transcendência, p. 94; 
17

 Edgar Morin, O homem e a morte, p. 55. 
18

 José Saramago, As intermitências da morte, Caminho, Lisboa 2005, p. 82. 



 14 

celular subjaz aos mecanismos endógenos, processadores da desmaterialização das 

estruturas (a morte é um facto que começa na doença; desorganiza o corpo, desintegra-o 

e termina na decomposição). 

Morin refere-se ainda a outros dois tipos de morte: a «morte genética» e a «morte 

quântica» ou «estatística» – a primeira, «resultante de uma desprogramação-

programada» e a segunda, «da acumulação de mutações ou erros». [
19

] Estes são os 

mecanismos basilares do mais profundo cosmos intra-celular, a «maquinaria complexa 

das espécies evoluídas e sexuadas que traz em si a morte». [
20

] A morte é 

maravilhamento biológico e deve ser vista numa perspectiva holística (o Devir da 

Natureza). É disso exemplo o mecanismo da apoptose (morte celular programada).  

 

1.3.2. O facto-morte – porque Eu sou um facto 

 

Sobre «a mais antiga, mais longa e mais comum» atitude perante a morte, Philippe 

Ariès escreve: «Et moriemur, todos nós morreremos.» [
21

] A morte é um facto porque 

existo. Não é não-facto, nem facto-outro, por ser facto que instaura o negativo e 

negação da vida; ao contrário, é o facto final da vida. A. Borges afirma: «Por um lado, o 

homem deslumbra-se pelo facto de existir: é o espanto de ser; por outro, tem a 

consciência de morrer.» [
22

] A morte é facto inultrapassável, o choque supremo naquilo 

que é, do que resulta o que já não é. Heidegger, citado por A. Borges (através de Pedro 

Laín Entralgo), refere-se à morte como «a mais grave das experiências do homem». [
23

] 

Ao projectar-me no morto que tenho à frente, imagino a dor física e a angústia no ocaso 

da vida. Essa experiência derradeira é o fim da individualidade. Sobre as mesas do 

teatro anatómico jazem mãos como as minhas; quantos corpos não abraçaram? 

A morte natural é-me endógena e idiossincrática; oxido, envelheço, adoeço, morro. 

Vem inscrita em mim desde a fecundação, a germinar em cada célula (programada para 

morrer). Em sentido contrário, acerca do carácter violento da morte, Vladimir 

Jankélévitch responde a Daniel Diné [
24

] que «a morte nunca é natural (…) é sempre 

                                                 
19

 Edgar Morin, O homem e a morte, p. 321. 
20

 Gaston Bachelard citado por Edgar Morin, Ibidem, pp. 32-23. 
21

 Philippe Ariès, Sobre a História da Morte no Ocidente desde a Idade Média, Teorema, Lisboa, 2010, p. 

47. 
22

 Anselmo Borges, Corpo e transcendência, p. 145. 
23

 Martin Heidegger citado por Pedro Laín Entralgo, por sua vez citado por Anselmo Borges, Ibidem, pp. 

51-52. 
24

 Todas as citações ao filósofo são retiradas de entrevistas. 
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preciso um acidente invisível». [
25

] Há sempre um acidente não-visível, clivagem, 

ruptura nas estruturas internas. Sabe-se como começa um cancro, mas onde 

exactamente? Que células começaram a desmultiplicar-se (o que as fez «decidirem-

se»)? Daí a invisibilidade de que fala Jankélévitch. Afirmar que «nunca é natural», tal 

quer dizer que a morte é sempre acidental? A morte é a doença derradeira.  

«Todas as doenças têm cura (…) excepto essa doença que é a morte, diferente de todas 

as outras.» [
26

] Natural ou acidental, a morte é um facto inelutável. O «inelutável» é, 

segundo Houaiss, «contra o que é impossível lutar»; pode também significar, na morte, 

o cadáver como sua prova «irrefutável». [
27

] Ocorre-me dizer que nunca se fará o luto da 

morte, que a perda física é irremediável; logo, a perda psicológica (no caso do náufrago, 

por exemplo, o corpo leva o ente). Também Didi-Huberman recorre ao inelutável, que 

vai buscar a James Joyce, [
28

] acerca do «acto de ver» e do que é visível. O morto fecha 

inelutavelmente os olhos, que não me vêem; é imagem não-visível, enterrada, perdida, 

que não verei jamais. «Inelutável como uma doença. Inelutável como um fechamento 

definitivo das nossas pálpebras.» [
29

] É inelutável a queda do corpo, a descida do caixão 

ao fundo e a dissolução. É preciso dizer «Adeus». 

 

1.3.3. O corpo – palco da morte-acontecimento  

 

A morte é a derradeira doença, física e psicológica. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde, por saúde se entende o bem-estar global. A doença afecta a psique e, 

no extremo, pode provocar a patologia mental e assim o suicídio. É, portanto, produtora 

da morte. Segundo Jankélévitch, a morte é a doença inelutável: «Esta doença, a priori, é 

a finitude. (…) Atingir a imortalidade (…) é impensável e absurdo.» [
30

] 

O homem ontológico pensa-se ser mortal. Sobre o pensamento de Heidegger, Pierre 

Trotignon declara: «O primeiro esforço da ontologia deve, então, orientar-se no sentido 

(…) da análise da existência imediata.» [
31

] Este é, diga-se, o retorno a certo 

antropocentrismo, que afirma a morte individual, factual. Algumas linhas antes, 

                                                 
25

 Vladimir Jankélévitch, Corpo, violência e morte [Entrevista, retirada de Quel corps?, Maspéro, Paris, 

1975.], in Pensar a morte, Editorial inquérito, Mem Martins, 2003, p. 94. 
26

 Idem, op. cit., p. 19. 
27

 António Houaiss, Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Temas e Debates, Lisboa, 2005, Tomo XI, 

p. 4618. 
28

 Adiante Georges Didi-Huberman, O que nós vemos, o que nos olha; a partir de Ulisses, de J. Joyce. 
29

 Georges Didi-Huberman, O que nós vemos, o que nos olha, Dafne Editora, Porto, 2011, pp. 14-15. 
30

 Vladimir Jankélévitch, O irrevogável, in Pensar a morte, pp. 18-19. 
31

 Pierre Trotignon, Heidegger, Edições 70, Lisboa, 1990, p. 13. 
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Trotignon mencionava a necessidade de afirmar a ontologia, numa «reflexão sobre o ser 

e sobre o sentido do ser, que a filosofia, na sua tradição metafísica, teria olvidado e 

dissimulado. A questão ontológica é o lugar da filosofia». [
32

] E eu acrescento: a 

ontologia é também o lugar da arte! O Pensador de Rodin, ou O Desterrado, de Soares 

dos Reis são obras que reflectem bem o espírito existencialista da morte (o verdadeiro 

peso-de-atlas que a Humanidade carrega). Penso-me ser de contingência. 

O corpo alberga o ente (numa relação biunívoca corpo-mente), palco de acontecimentos 

que formam a consciência da existência. À luz de Marc Augé, acidentes e doenças são 

acontecimentos (e, obviamente, nascimento e morte): «A sua chegada ao mundo, mas 

também a sua morte são acontecimentos.» [
33

] Respondendo a Diné, sobre o que na 

morte é visível, Jankélévitch afirma que o corpo é veículo de existência e expressão, 

mas impedimento «de estar noutro lugar, [que] me coloca à mercê das doenças e de 

todas as misérias de que ele próprio é a origem». [
34

] 

O acontecimento morte é, antes de mais, o facto histórico por excelência – é um facto 

acontecido em um corpo, de que «precisa» para se mostrar. O processo de destruição 

começa algures mas culmina na aniquilação total. A mudança de estado consiste na 

metamorfose (opera com a doença uma transformação que termina na putrefação), o que 

Edgar Morin entende por «mudança de estado, um “qualquer coisa” que modifica a 

ordem normal da vida». [
35

] A morte é o facto paradigmático de Lavoisier, na Natureza 

nada cria se perde, nada se cria, tudo se transforma. «Para onde vai» a energia física, 

eléctrica e mecânica, que anima músculos e tendões, a vida inteira? 

O não-corpo, a que se atribui o nome cadáver, não é mais que nada. Os sinais visíveis 

da morte – a Cartografia da Morte – consistem na necrose patente na epiderme, mas 

vinda de dentro. Apesar desses sinais, a dignidade da pessoa humana, na morte, pode 

significar a vontade de persistir; no Teatro Anatómico, [
36

] por exemplo, um corpo 

ainda feminino, conservava as unhas pintadas. Não há individualidade que resista à 

morte, mesmo que Immanuel Kant (citado por A. Borges) afirme que «o 

reconhecimento de uma dignidade (dignitas) (…) é de um valor que não tem preço (…) 

                                                 
32

 Idem, op. cit., p. 13. 
33

 Marc Augé, Para Que Vivemos, Editora 90º, Lisboa, 2007, p. 58. 
34

 Vladimir Jankélévitch, O irrevogável [In: «À propos d’un livre: La Mort», Harangue, la revue 

d’expression en marge, 1967, pp. 79-87.], in Pensar a morte, p. 14.  
35

 Edgar Morin, O homem e a morte, p. 55. 
36

 Os corpos foram doados à ciência; não à arte – não podem ser fotografados e a representação do rosto, 

mesmo desenhando, levanta problemas legais de reserva de identidade e de privacidade. 
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a humanidade na nossa pessoa tem de ser sagrada para nós». [
37

] Mesmo que tal 

dignidade se prenda, à partida, com a integridade física do corpo por razões de ordem 

moral (é pecado atentar contra o corpo, território do sagrado). Também Marc Augé se 

refere ao corpo como, digo, palco de acontecimento: «A noção (...) é (…) ambígua, 

porque, se o corpo é um suporte e um objecto de acontecimentos (acontecimento ele 

próprio, de certo modo), pode também suscitar acontecimentos: desloca-se, copula, 

ataca, defende-se.» [
38

] Com a morte desaparece o lugar nascido deixando o vazio, 

acontecido no espaço; apaga-se a sua marca, instaura-se a memória da presença. 

 

1.3.4. O lugar-corpo – Eu sou o limite de mim mesmo 

 

O Eu é a consciência de ser determinado corpo; nesse contexto afirmo Eu sou o lugar 

que ocupo, consciente de mim e da percepção do espaço que percorro (o corpo como 

ferramenta da vontade). Nesse sentido, talvez, António Damásio afirma: «Se o corpo e o 

cérebro interagem intensamente entre si, o organismo que eles formam interage de 

forma não menos intensa com o ambiente que os rodeia. As suas relações são mediadas 

pelo movimento do organismo e pelos seus aparelhos sensoriais.» [
39

]  

Saber quem sou e o que sou, significa haver, no cérebro, lugar à representação de mim 

como imagem mental. O que o cientista enuncia acerca do primado do corpo, relaciona-

se com o esquema corporal, a consciência de mim, a percepção física de mim; «no 

princípio existiram primeiro representações do corpo e só mais tarde houve 

representações relacionadas com o mundo exterior». [
40

] Damásio recorre a «fronteira», 

para se referir à pele como limite exterior. Na interação com o meio, as mãos ou os 

olhos são pontos de passagem de informação, «lugares específicos do limite do corpo». 

O «espelho da alma» exemplifica a dualidade dentro/fora e assinala o limite do lugar 

corpo, mas remete para os múltiplos lugares dentro – o autor menciona a «organização 

topográfica da actividade neuronal»: o córtex visual será um lugar interior (simbólico), 

cujas portas exteriores são os olhos, nele representados. [
41

] 

A fecundação cria um lugar no mundo: caminha, pensa, sonha. A marcha ilustra melhor 

o que é vivo, o que age; por oposição ao que está deitado (por exemplo Nu descendo as 

                                                 
37

 Immanuel Kant citado por Anselmo Borges, Corpo e transcendência, pp. 154-155. 
38

 Marc Augé, Para Que Vivemos, p. 59. 
39

 António Damásio, O erro de Descartes, p. 106. 
40

 Idem, op. cit., 236. 
41

 Cf. António Damásio, O erro de Descartes, pp. 238-241. 
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escadas, de Marcel Duchamp ou as séries anatómicas de Muybridge). O corpo cai, o 

sangue coagula, o corpo arrefece e adquire tonalidades específicas, dilata e explode 

(liberta compostos gasosos), como um planeta em convulsão. Comigo morre todo um 

universo; será a morte «ir para dentro» (como me disse um praticante de meditação)? 

Sobre se a morte é um «fenómeno social» Vladimir Jankélévitch afirma: «Uma morte é 

rapidamente substituída. A vida preenche pouco a pouco os buracos, todas as pessoas 

são substituíveis. Alguém desaparece e o seu lugar é ocupado por outra pessoa. É a 

morte na terceira pessoa.» [
42

] Esta afirmação enquadra-se no conceito lugar-que-sou e 

lança o que denomino contingência da carne, que envelhece e morre: à pergunta de 

Daniel Diné sobre «o que é envelhecer», o historiador menciona a obsessão do Homem 

em prolongar o que não é prolongável; «é inelutável morrer (…). É também inelutável o 

facto do homem estar destinado a morrer». [
43

] 

A ideia de Destino marca a existência; a morte individual significa o fim do caminho 

pessoal, biográfico. Cada corpo ocupa um lugar, porque é. Todos somos mortes na 1ª 

Pessoa; a morte na 3ª Pessoa, «Pedro morreu», é sempre a morte dum Eu: quem morreu 

foi ele, o Pedro. A morte na 3ª Pessoa é morte diferida. Se a morte é um buraco 

acontecido, que «a vida preenche pouco a pouco» (como diz Jankélévitch), pergunto: 

será preenchido na totalidade, se é buraco onde impludo, expludo e desapareço? 

É trágica, a morte, na consciência do que me acontece, lugar desaparecido. O corpo é o 

palco de vida e morte, contexto espacio-temporal do ser-existência. A contingência da 

carne traduz a consciência do alcance físico que o corpo me permite. Não posso sair de 

mim, senão pelo mecanismo da conservação da espécie (a reprodução) ou, de modo 

metafísico, na morte, que me é endógena (tenho prazo de validade). Ao contrário, Yves 

Ledure (citado por Anselmo Borges) afirma que «a morte é o impensável», de que 

discordo, pois a morte não é um agente externo. Só é «exterioridade» em termos 

metafísicos, não cientificamente. 

 

         Mas este é o paradoxo: a morte é em si mesma o impensável. Ninguém sabe o que é a 

morte, pois ela é a minha alteridade e exterioridade. (…) Ninguém sabe o que é morrer, pois 

esse acontecimento nunca é coexistente com o vivido; enquanto se está a terminar (‘a 

morrer’) ainda se está a viver: “o acontecimento do morrer significa o limite exterior da 

minha existência, o que nunca pode ser vivido, uma vez que (é) radical exterioridade” (…). 

[
44

] 

 

                                                 
42

 Vladimir Jankélévitch, O irrevogável, in Pensar a morte, pp. 12-13. 
43

 Idem, op. cit, p. 19. 
44

 Yves Ledure citado por Anselmo Borges, Corpo e transcendência, pp. 115-116. 
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Há uma contradição, no raciocínio supra, ao enunciar-se na mesma frase: «esse 

acontecimento nunca é coexistente com o vivido/enquanto se está a terminar (‘a 

morrer’) ainda se está a viver». Sou o «conjunto reunião» dos acontecimentos nascer e 

morrer; melhor, o conjunto morte «está contido» no conjunto vida. No entanto, o que 

gostaria de perceber é como se dá momento exacto da morte: o fio da vida quebra-se de 

repente, ou é cada filamento que se vai separando? A agonia do moribundo reside no 

facto de ir morrendo; viver e morrer constituem-se intersecção; dificilmente se dá a 

disjunção viver «e» «ou» morrer.  

A segunda contradição manifesta-se na última parte da enunciação: «o acontecimento 

do morrer significa o limite exterior da minha existência, o que nunca pode ser vivido, 

uma vez que (é) radical exterioridade». A morte impõe-me um limite temporal, que não 

vem de fora! Nem como «imagem perceptiva», a morte é exterior; mesmo que Damásio 

refira que a construção da imagem seja «por vezes regulada pelo mundo exterior ao 

cérebro, isto é, pelo mundo que está dentro do nosso corpo ou à volta dele, com uma 

pequena ajuda da memória do passado». [
45

] 

A morte é facto negativo e abre um vazio de presença: nega o acontecimento «vida», tal 

como o nascimento confirma o ser anunciado. Jankélévitch entende, por sua vez, 

nascimento e morte como duas coisas completamente diferentes: «Entre estas duas 

coisas, não há nada de comum.» [
46

] Como se pegássemos numa linha de coser, 

simbolizando a vida; [
47

] separados, o nascimento à esquerda e a morte à direita. Em Eu 

Espero, uma história para a infância (o livro tem formato de envelope), [
48

] o 

protagonista é uma linha: «o fio da vida» liga as diferentes personagens porque 

simboliza o amor (o novelinho começa no útero), e simultaneamente a morte, ao ser 

cortado entre os amantes – ela jazendo na cama do hospital, ele já viúvo. (Fig.2)  

A morte é o acontecimento que interrompe a linha da vida. Jankélévitch afirma a não 

comparação de nascimento e morte; «não são simétricos. A simetria é algo de espacial, 

e não de temporal». [
49

] Nascimento e morte são acontecimentos cronologicamente 

distintos mas discordo do historiador, porque a morte vem geneticamente inscrita na 

fecundação – o desfasamento é temporal, mas a simetria existe, mesmo sendo que 

simetria desfasada (eu sou 0-1-0/Tese-Síntese-Antítese).  

                                                 
45

 António Damásio, O erro de Descartes, p. 113. 
46

 Vladimir Jankélévitch, O irrevogável, in Pensar a morte, p. 14. 
47

 Objecto e conceito linha confundem-se na linearidade matemática de «princípio, meio e fim». 
48

 David Cali e Serge Bloch, Eu espero, Bruá editora, [s.l.], 2008. 
49 Cf. Vladimir Jankélévitch, O irrevogável, in Pensar a morte, p. 14. 
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Voltando a A. Borges; a morte nunca é exterior porque é o meu limite – não é 

personificável, não está fora da minha pele! [
50

] Ao limite físico corresponde o limite 

temporal: tempo e lugar são-me dimensões essenciais (eu, aqui e agora). A morte na 2ª e 

3ª Pessoas só parcialmente é «externa»; perante a morte do Tu assumo a inevitabilidade 

da morte do Eu, órfão, a só (a morte projectada, a transferência e o recalcamento). Da 

morte na 1ª Pessoa, é obvio, «já não poderei falar» como diz Jankélévitch «Resta a 

morte na segunda pessoa, que é a morte do próximo (…). (…) é esta que me toca mais 

de perto. (…) quando desaparecem os nossos pais, desaparece a última barreira 

biológica.» [
51

] A morte do Tu, porém, pode ser-me interior na medida em que és Inês e 

eu sou Pedro (a Morte Amorosa). A morte externa é-me anacrónica dado que não é o 

meu tempo (o eu agora); quem morre era o seu tempo. Essa morte é alteridade negra: a 

morte do Ele pode ser o fait-divers, caso tal pessoa não me seja próxima. [
52

]  

 

1.3.5. A horizontalidade na cama – o jacente e o sono da morte  

 

O homem é uma plataforma que exibe as marcas do meio, sobre que deixa de agir 

quando perde capacidade de luta. É hospedeiro de parasitas, fungos, bactérias, 

micróbios, vírus. Vulnerável à menor agressão patológica [pathos], cai na 

horizontalidade tanatológica [tanathos]. A morte natural é a queda no leito de morte. Ao 

David de Miguel Ângelo contrapõe-se o Cristo Deitado de Andrea Mantegna. Primeiro 

que a cova, a cama é lugar de chegada e de partida (aí se nasce e se cria e se morre). A 

horizontalidade é o denominador comum entre a cama (o corpo sucumbindo à 

gravidade) e a sepultura: «Chegamos agora à última etapa do nosso itinerário: a 

deposição no túmulo, a inumação. Durante a primeira metade da Idade Média, até o 

cortejo fúnebre adquirir a importância que lhe reconhecemos, o enterramento tinha 

paralelo à morte na cama.» [
53

]  

Esta citação de Philippe Ariès antecipa o tema estátua jacente, representação tumular da 

horizontalidade, a figura em repouso (a cama é paradigmática da relação simbólica 

repouso, sono e morte). O historiador dá diversos exemplos dessa materialização em 

                                                 
50

 Da exterioridade ver partes II (o lugar físico – arquitectónico) e III (a representação na morte).  
51

 Idem, op. cit., p. 12. 
52

 Vulgo «necrologia»; Diné pergunta a Jankélévitch: Todavia, a morte é um fenómeno social? 
53

 Philippe Ariès, Imagens do Homem Perante a Morte, Éditions du Seuil, Paris, 1983, p. 137 (edição 

francesa); tradução minha, com apoio da edição inglesa (ver bibliografia). 
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Imagens do Homem Perante a Morte. [
54

] A expressão «jacente repousante» é até duplo 

gerúndio, pleonasmo que prolonga um estado de letargia, como refere Ariès: «O jacente 

não é, portanto, a reprodução de um cadáver mas pode bem ter sido, desde os inícios da 

Idade Média, exposto sobre a sua cama e disposto na sua sepultura, segundo o modelo 

do jacente repousante.» [
55

] O jacente (mais no género feminino) pode estar em 

actividade de leitura: não numa cama ou esteira de palha, mas no canapé. O que preside, 

penso, a esta atitude de estar deitado é a espera e a esperança.  

A cama é, então, lugar psicológico; quem nela está deitado já se resignou à morte, na 

esperança da (ultra)passagem Além; é lugar-de-espera e lugar-de-morte. Segundo Ariès, 

a comparação, no jacente, entre o sono e morte é traduzível numa «expressão de paz da 

cara em repouso» e provém já da «epigrafia pagã, ou cristã da Antiguidade». [
56

] 

Também Edgar Morin estabelece um paralelo entre a cama e o túmulo; no primeiro 

exemplo explora o tema da beleza, «A morte bela é a morte na cama»; [57
] no segundo, o 

da morte maternal: [
58

] «Todos os homens, infantilizados pela morte, tendem a apegar-

se às mães. “Mamã!”, grita o ancião na sua cama de enfermaria.» [
59

] 

 

1.3.6. A imortalidade é a primeira negação da morte 

 

Sou, por defeito, ser mortal. Antes de afirmar «a imortalidade é a vida eterna», devo 

pensar que tal desejo significa a priori não querer morrer e a posteriori querer viver ad 

infinitum (só então considero a eternidade metafísica). O anjo em queda não é renúncia 

ao Absoluto mas assunção implícita de que a vida terrena é, na verdade, o Paraíso, onde 

ainda sou. No contexto da imortalidade pré-histórica, Morin referir-se-á à «lei 

inelutável» da morte; «existe uma consciência realista da morte (…): não a consciência 

da «essência» da morte, que essa nunca foi conhecida e não o será jamais, pois a morte 

não tem “ser”; mas sim a da realidade da morte». [
60

]  

O Homem sabe da inevitabilidade da morte que nega-a como um imortal, em certo 

discurso esquizofrénico: «nega-a como aniquilamento, reconhece-a como 

                                                 
54

 Ver: pp. 58, 61, 102-103, 137, 153 e 157 (original); pp. 52, 55, 96-97, 128, 147 e 151 (ed. inglesa). 
55

 Idem, op. cit., p. 58. 
56

 Ibidem, p. 62. 
57

 Edgar Morin, O Homem e a morte, pp. 116-117. 
58

 Deve distinguir-se morte maternal de morte materna – ver contexto frásico: o autor dá um exemplo 
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acontecimento». Isto afirma Morin, quem designa «triplo dado antropológico» o 

«traumatismo da morte» como abismo, e ferida insanável entre assunção e negação de 

morte: «Este traumatismo da morte é, em certa medida, toda a distância que separa a 

consciência da morte da aspiração à imortalidade, toda a contradição que opõe o facto 

brutal da morte à afirmação da sobrevivência.» [
61

] A morte não é, contudo, obstáculo 

porque não é contornável. 

Ainda acerca da crença na imortalidade, Jankélévitch considera que a morte «não se 

aprende. (…) pertence a uma ordem completamente diferente». [
62

] Por meu turno diria 

que a morte, além de inata, é acto único. O que o filósofo entende por «irrevogável e 

irreversível, (…) acontecimento [que] sela para sempre a existência de alguém», [
63

] 

significa a perder a individualidade: eu morro a minha morte, ontológica (do meu ser, 

único). O facto de «alguém ter sido» e já não ser não, invalida que esse ente perdure, 

ainda, memória. Não é possível conjugar o verbo morrer no plural (um casal de suicidas 

diz erradamente, «nós morremos»; a morte é sempre individual, única).  

 

1.3.7. O meu nada – o Nada não existe per si  

 

Vladimir Jankélévitch refere-se ao nada, antes do nascimento e depois da morte: «São 

duas coisas incomparáveis. (…) no nascimento, o nada está antes, enquanto que, na 

morte, está depois.» [
64

] Esses acontecimentos primordiais não são assimétricos; o 

Tempo pode e deve ser inserido no espaço! Sou tempo histórico nascendo lugar, 

existência aqui e agora! Antes de mim existe o que existe; depois de mim, existirá o que 

existe agora – o nada antes e depois de mim é o meu nada pessoal que, para o outro, é o 

vazio «em si». O Grande Nada não existe, senão para mim (sou a priori potência de 

nada; existo, morro e expludo em nada). O vazio da minha presença, a posteriori, não é 

vazio absoluto enquanto houver memória de mim; depois, serei irrelevante, jamais terei 

existido. O indivíduo é segmento de recta (princípio, meio e determinado fim, ponto 

final concreto). Talvez que o que melhor ilustre este pensamento seja o poema de 

Alberto Caeiro Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia. 

 

     Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,  
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     Não há nada mais simples.  

     Tem só duas datas – a da minha nascença e a da minha morte.  

     Entre uma e outra coisa todos os dias são meus. 

     […] [
65

] 
 

1.4. O Lugar Psicológico – Apesar do Logos: Morte Psicológica e Existência 

 

1.4.1. O corpo – lugar psicológico  

 

Ao «desaparecem os nossos pais, desaparece a última barreira biológica». Essa 

formulação de Jankélévitch é a imagem de um campo de batalha (quer-se expulsar a 

morte para lá da fronteira). O discorrer filosófico (abstracto) deve começar por pensar o 

concreto. Eu sou o limite de mim mesmo, tu és o limite de ti mesma, Inês. Entre Mim e 

Ti há uma dupla fronteira de pele que é, contudo, porosa. Vida e Morte são contendoras 

de uma guerra permanente; o aparecimento de filhos, em sentido inverso, retoma a 

frente de batalha, como a barreira de coral avança (a morte não é guerra convencional; 

todos vão perdendo, na sua vez). 

Vi, em criança, uma animação: havia um corredor, no cimo de um promontório; as 

personagens, indistintas, monstruosas, destruíam-se consecutivamente (iam entrando 

como num tapete rolante); uma acotovelava a anterior, gesto que as seguintes 

reproduziam sucessivamente; era uma máquina trituradora daqueles seres que caíam, 

uns após outros, no abismo. A expressão «Depois, é a nossa vez» enquadra-se nesta 

imagem: os meus avós já foram, irão os meus pais; enfim, eu.  

Apesar dos progressos científicos, o Homem revolta-se ante a machadada avassaladora; 

mas ela não é nenhuma mulher: contra quem lutar, então? O Século XIX recupera a 

morte cruel, cuja força reside na imprevisibilidade: dá-se o choque da visita, o 

acontecimento inesperado. [
66

]  

A angústia empurra a morte para um horizonte longínquo mas não evitará nunca o 

desespero. Contrapõe-se-lhes a insatisfação-para-a-revolta, atitude revolucionária de 

que, penso, Deleuze dará testemunho acerca da pintura de Francis Bacon. O desespero 

nasce do solilóquio perante a morte (discurso nas trevas de si), materializada em 

estruturas arquitectónicas. A Arquitectura da Morte nasce, por um lado da necessidade 
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de esconder o despojo horrível e, por outro, de criar um interlocutor palpável com quem 

se possa protestar.  

O ver antropológico e arqueológico ajudam a perceber essa necessidade; o pensamento 

sobre a morte, refere Eugène Pittard (citado por Edgar Morin), aparece na forma das 

primeiras sepulturas: «Não somente o homem de Neanderthal enterra os seus mortos, 

(…). Já não se trata de instinto, mas sim do dealbar do pensamento humano, que se 

traduz por uma espécie de revolta contra a morte.» [
67

] A vontade humana em perdurar, 

frustra-se na revolta, que Morin expressa: «A individualidade que se revolta perante a 

morte é uma individualidade que se afirma sobre a morte.» [
68

] Penso que o Eu 

cartesiano deveria formular-se nasço, logo morro assumindo sem tabus a perda 

inevitável da individualidade: morro, logo apodreço.  

 

1.4.2. O duplo e a dissociação da imagem  

 

Edgar Morin define primeiramente um tipo de duplo, diria, psicológico ou identitário: 

«é a sombra, o reflexo do seu próprio corpo (…). E, por meio desse duplo, descobre a 

sua existência individual, permanente, os seus contornos, formas e realidade; “vê-se” 

objectivamente». «Este duplo não é uma cópia conforme, é um ser real.» [
69

] A pergunta 

fulcral Quem sou perante a morte do outro, surge do vazio da dúvida perante o nada que 

se avizinha; depois vem a angústia e o desespero. Segundo Philippe Ariès (citado por A. 

Borges), essa angústia terá a ver com a questão do tabu e surgido com a burguesia. «Foi 

com a burguesia, no final da Idade Média, que começou a angústia da morte enquanto 

morte do eu. Com o Romantismo, o que é angustiante é fundamentalmente a morte do 

tu.» [
70

] A angústia surge quando o antropocentrismo entretanto recuperado não traz o 

Super-Homem de Nietzsche (não se conseguiu substituir a ideia de Deus). O trauma é 

ferida para sempre aberta. Segundo Edgar Morin «O complexo da perda da 

individualidade é, portanto, um complexo traumático, que rege todas as perturbações 

provocadas pela morte, (…) o traumatismo da morte.» [
71

] 

O imperfeito não é uno. O duplo nasce, em mim (da angústia de ser perdido), da cisão 

entre o que sou e o que deixarei de ser. Talvez que as dissociações e os distúrbios da 
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personalidade estejam na origem desse conceito, de que Morin dá conta. Lembro-me de 

O ano da morte de Ricardo Reis, que é inúmeros, a propósito da heteronímia (e da 

esquizofrenia?): «Ricardo Reis sai da sala de jantar (…) aí tem de trocar vénias com o 

homem gordo que também ia saindo (…) Por quem é, se tomássemos todas as palavras 

à letra, passaria primeiro Ricardo Reis, porque é inúmeros». [
72

]  

Creio que o medo da morte é transversal à cronologia arcaica (das tribos ditas da 

oralidade, que Morin estuda), como à sociedade «ocidental». Perante a morte, o Homem 

contemporâneo estará sempre no estádio das operações concretas. O duplo é o resultado 

da cisão da minha própria imagem, repartida, a identidade múltipla – não creio, aliás, 

que seja sempre una (morro com quem me morre). A alteridade negra enquadra o que 

Jankélévitch [
73

] afirma sobre a morte nas outras pessoas, Tu Ele etc.; a capacidade para 

sair de mim (enquanto imagem) e ir à esfera do outro. Nessa dialéctica Eu-morto-Eu, 

reforço a verdade da minha própria morte. Este é o duplo físico (e não o metafísico, o 

fantasma da cultura popular), projeção e dissociação da imagem, a «esquizo-imagem», 

segundo Carlos Vidal. [
74

]  

Quando morro, Quem de mim morre? Segundo o que Morin já havia definido, a morte é 

uma imagem; [
75

] que imagem-outra serei? O traumatismo da morte é a «distância» 

entre a «consciência da morte» e a «aspiração à imortalidade»; [
76

] entre mim e o meu 

duplo (que vejo morto, ali no caixão), há uma distância e um lapso que separa duas 

imagens: a minha imagem viva, e a que será na morte. Antecipo a morte projectando 

uma imagem que lhe dá corpo, sobre o caixão do defunto como sobre a minha própria 

cova; começo, mentalmente, a «cavar a minha própria sepultura», a escavar uma nova 

imagem. O trauma desmultiplica várias imagens de mim, deitado, jazendo inerte. E 

imagino-me, reconfiguro-me quase infinitamente, de cada vez que me olho ao espelho 

(da admiração narcísica posso passar ao desejo de fuga baconiano). [
77

] 
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1.4.3. A angústia  

 

«O Ser para a morte é essencialmente angústia.» [
78

] O Homem só pode pensar a não-

existência a partir do que sabe de si. Contudo, como se não bastasse pensar a morte 

física, pôs-se a pensar para além do fim, o domínio metafísico. Resultado: angústia e 

desespero, escavados nas consciências pelo pendor moralista das religiões de salvação. 

O que é do domínio da angiologia aplica-se também ao Homem; a queda. [
79

] O 

Homem é, por defeito, imperfeito; o sentimento de felicidade não existe como estado 

contínuo; ao contrário, em epifanias, êxtases, clímaxes. Primeiro que morte física a 

queda é crise, desestruturação e colapso e da psique, e acontece com a frustração (a não 

realização de um estado perfeito, amoroso ou «mundano»); desilusão e medo do 

negativo, do nada. Talvez que o seu contrário seja o «ideal ascético» de Nietzsche… 

 

     Entre os artistas (…); entre os filósofos e os sábios, (…); entre os desequilibrados (…); 

entre os sacerdotes, (…); entre os santos, (…) o repouso do nada «Deus», uma manifestação 

da demência. Em suma, de toda esta diversidade de finalidades no ideal ascético do homem, 

resulta o carácter essencial da vontade humana, o seu horror ao vácuo; necessita de 

finalidade, e prefere querer o nada antes que não querer. [
80

] 

  

O Homem, «ser-para-a-morte», é também ser-de-desejo e de vontade em transcender o 

fim concreto. A crise estala quando percebe a morte intransponível (abismo de um só 

promontório); dá-se o choque entre o que é e o que não pode continuar sendo (o não-

ser). Não há mito que valha à falência do sonho e à queda. O nada anuncia a 

aniquilação e cria em mim o que Nietzsche acusa: o horror ao vácuo. É curiosa, 

contudo, a expressão do filósofo «prefere querer o nada antes que não querer.»  

Volto por isso atrás, à noção de pecado, que quero negar como comportamento ético ou 

conduta para a recompensa do Paraíso. O pecado é não só sintoma de imperfeição 

psicológica mas afirmação de vontade. Sobre o pecado e a sua superação Sören 

Kierkegaard afirma: «A ideia de pecado consiste em que o seu conceito seja superado 

incessantemente. Como estado (de potentia) o pecado não existe, ao passo que de facto 

(de actu ou in actu), é e renova-se.» [
81

] Ao contrário do filósofo, não me interessa 
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perceber «como nascerá o pecado»; [
82

] admitir a existência do pecado é consentir a 

brecha da imperfeição e do desequilíbrio, a queda. Kierkegaard refere-se à «inocência», 

perante o pecado, como «ignorância»: [
83

] creio que, face à morte, o Homem estará em 

estado de inocência enquanto a ignorar ou julgar conhecê-la.  

Mais à frente o filósofo usará o termo concupiscentia, «determinação de pecado e de 

culpa anterior ao pecado e à culpa», que me possibilita conjecturar sobre a angústia e 

criar uma imagem visual: «Se explicarmos a queda pela proibição de Deus, estaremos a 

transformar esta proibição num estímulo para a concupiscentia.» Substituo pecado por 

morte, pois seria bom se o Homem procedesse aos esponsais com a morte [
84

] e à 

concupiscência com ela, no sentido que isso possibilitasse abraçá-la como numa pintura 

de Gustav Klimt (não sei se a entrega à morte é pecado; seguramente, predisposição 

para a queda!). Em As Intermitências da Morte a morte volta a matar mas dá oito dias 

para que o futuro defunto tenha tempo, por exemplo, de deixar escrita a última vontade. 

[
85

] Kierkegaard reitera: «A inocência é a ignorância.» Não sei como será a minha 

queda; perante a morte serei sempre inocente, mas devo tomar o nada como garantido.  

 

     Neste estado, há calma e há repouso; mas há, ao mesmo tempo, outra coisa que, contudo, 

não é perturbação nem luta, pois nada existe contra que lutar. O que há então? Nada. Mas 

que efeito produz este nada? Este nada engendra a angústia. Eis o mistério profundo da 

inocência: ao mesmo tempo é a angústia. Sonhador, o espírito projecta a sua própria 

realidade que é um nada, e a inocência vê continuamente diante de si esta nada. [
86

] 
 

O nada é a origem da angústia (não a «engendra»): não produz a angústia; ela é que se 

forma ante o nada, o inerte. A melancolia é, pois, a resignação de nada se poder contra 

o não-visível. Que nada me angustia mais: o invisível metafísico, ou o não-visível 

(antes dos sinais cadavéricos), que me reduz a nada? «Ora, o Nada não é.» [
87

] 

A raiz do problema está em se não aceitar a concretude do ser (com limites físicos e 

temporais). Segundo Kierkegaard «A aparição da angústia condensa o fulcro de todo o 
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problema. O homem é uma síntese de alma e corpo; simplesmente, esta torna-se 

inimaginável se os dois elementos não se unirem num terceiro. (…) o espírito.» [
88

] A 

angústia surge em mim ante o fim, sem que haja inferno, porque «deixo» o mundo. 

Acerca do dogma da metafísica, Kierkegaard enuncia: Homem=alma+corpo[+espírito]. 

Parece-me no entanto, mais racional, substituir nessa fórmula o que é do etéreo pelo que 

é da psicanálise: Homem=corpo+consciência[+sonho]. O corpo é o meu suporte físico; 

quem isto afirma é a consciência de mim, o Eu (súmula de corpo+consciência); há, no 

entanto, uma outra dimensão em mim, que não conheço: o sonho, intersecção impossível 

entre o que sou, concreto (corpo e consciência presidida pelo Eu), e a incógnita do que 

desejo ser fora de mim. 

Sören Kierkegaard questiona-se ainda sobre o aparecimento do pecado no mundo: 

«Nunca ninguém compreenderá como entrou o pecado no mundo senão por si mesmo; 

querer aprendê-lo por obra de outrem é, ipso facto, entendê-lo de través.» [
89

] A 

enunciação tem tanto de ingénuo como de absurdo, ao pensar que o pecado é coisa que 

existe per si. É, ao contrário, sinal de imperfeição: nasço imperfeito, logo peco. Só 

existe pecado ou qualquer disposição divina, no mundo, porque existe Homem, que peca 

e entra em crise, na morte, desamparado. 

«No saber da morte enquanto minha e na angústia, constitui-se o espaço da revelação de 

uma interioridade pessoal, de um destino único, da consciência de uma identidade 

irredutível e de uma condição trágica.» [
90

] Esta citação de Anselmo Borges ilustra o 

que tento estabelecer acerca do indivíduo, lugar único no mundo, consciente de que tem 

em si um lugar vazio, inexplicável, difícil de preencher. 

 

1.4.4. O suicídio – fim da minha vontade 

 

O corpo é o Lugar Psicológico. Sou o lugar que ocupo e o lugar que crio, porque sou 

lugar-do-amor (movem-me o sonho e o amor). O amor ontológico morre com o Eu, que 

morre sem amor (o amor morre algures em si). A capacidade de amar permite ao 

indivíduo ligar-se a. Porém, a queda no poço da solidão é quase tão inelutável quanto a 

queda no abismo da morte. O medo é a penumbra de que se quer fugir, procurando a 

clareira, onde a tribo se reúne. 
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O Homem é um ser-que-ama e que se mata por amor. O indivíduo é um ser-que-sofre a 

dor física e psicológica (sua e doutros). A capacidade de sofrer é também alteridade na 

adversidade – o sofrimento alheio permite, contudo, o autoconhecimento. Acerca das 

vítimas dos processos da História e de personalidades como Walter Benjamin, Anselmo 

Borges afirma: «O sofrimento revela o outro na sua alteridade, que nos interpela sem 

limites.» [
91

] A solidão é a primeira morte; é o início da morte psicológica e enquista-se 

no Homem como um muro em volta, no que se traduz por um afunilamento imagético. 

António Damásio afirma que «a tristeza caracteriza-se por uma lentidão na evocação 

das imagens, associação pobre em resposta a menos indícios, inferências mais limitadas 

e menos eficientes, concentração excessiva mas mesmas imagens, por norma as que 

mantêm a reação emocional negativa». [
92

]  

O suicídio antecipa a morte física porque é o clímax da crise existencial e da morte 

psicológica, e assenta A) na doença crónica que prenuncia a morte; B) no malogro 

passional; C) na solidão. [
93

] O suicídio é o acelerador da morte natural. O suicida 

antecipa o seu enterramento fechando-se na mente; enclausura-se na casa, no quarto 

lugar-de-espera. Põe em causa a sua identidade e questiona a existência da entidade 

divina (o duplo metafísico); arde de injustiça.  

Admito que o suicídio seja a priori «fenómeno social»: mas da possibilidade à 

realização, vai um acto de vontade! É sempre acto individual, na medida em que implica 

dar o derradeiro passo. Nesse sentido, Albert Camus afirma que é um acto de silêncio 

(porque de solidão, digo): «O suicídio nunca foi tratado senão como fenómeno social. 

(…) importa-nos a relação entre o pensamento individual e o suicídio. Um gesto como 

este prepara-se, tal como acontece com uma grande obra, no silêncio do coração.» [
94

]  

O raciocínio supra está carregado de tragédia. O suicídio é um não-projeto, na medida 

em que não é alimentado pela felicidade – projeto para a liberdade negativa que põe 

termo à dor, física e/ou psicológica (muito maior que a que implica). Porque o Tempo 

preside à ideia de projeto, considero o suicídio projeto-de-dor, maturado. É força 

crescente (a de potentia de Kierkegaard para o pecado), estado realizado de facto (o de 

actu ou in actu), termo da vida. [
95

] É o fim do lugar simbólico coração, lugar de amor. 
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1.4.5. Quando a existência é-me absurda 

 

Jamais a morte é absurda porque é o garante da vida: uma vez que o suicídio é 

acontecimento contra-natura, é lógico considerá-lo absurdo, dado atentar contra a vida, 

antecipando a morte. No entanto, é a própria que se constitui absurda aos olhos do 

suicida, insuportável. A reflexão de Camus acerca do suicídio gira em torno do absurdo, 

que exige uma solução final. [
96

] 

 

     Esse divórcio entre o homem e a sua vida, entre o actor e o seu cenário, é que é 

verdadeiramente o sentimento do absurdo. (…) há um elo directo entre tal sentimento e a 

aspiração ao nada.  

O assunto deste ensaio é precisamente essa relação entre o absurdo e o suicídio, a medida 

exacta em que o suicídio é uma solução para o absurdo. (…) 

A crença no absurdo da existência deve, pois, ordenar a sua conduta. [
97

] 
 

Também Anselmo Borges refere o «absurdo da existência», expressão que aparece no 

contexto da citação de Pierre-Philippe Druet, acerca do «acontecimento decisivo da 

agonia». A. Borges começa por mencionar os encontros de Elisabeth Kübler-Ross com 

doentes terminais, na agonia perante a morte, quem identifica, «no processo de agonia, 

sete etapas, fases ou estádios característicos: choque, negação, cólera, depressão, 

negociações, aceitação, tranquilidade». O teólogo cita mais uma vez Pierre-Philippe 

Druet, para quem «nesta última fase, o moribundo se concentra no acto de morrer, “já 

não comunica e parece entrever uma realidade outra”». [98
] 

O moribundo não avança para o acto voluntário de morrer (a não ser que peça a 

eutanásia). Ao contrário, o suicida considera a «compreensão do absurdo da existência» 

como força motriz da morte, apaziguadora da dor. Se para Pierre-Philippe Druet, no 

caso do doente terminal, «“o acontecimento decisivo da agonia” está em conexão com 

uma revelação, com uma iluminação», creio que no suicida é a cegueira da agonia que 

lhe turva o discernimento, impede de ver saídas [
99

] e o impulsiona a saltar sobre o 

abismo; a «querer o nada antes que não querer», como atrás o afirmou Nietzsche [
100

]. 

A cegueira bloqueia-lhe o «horror ao vácuo» (expressão que roubo ao filósofo), em que 
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mergulha, comparável à expressão de Stuart Sutherland (citado por António Damásio), 

a «irracionalidade como um “inimigo que vem de dentro”». [
101

] 

Socorro-me de O Grito de Edvard Munch, [
102

] para pensar a morte como grito imenso, 

surdo e mudo, resultante do choque interior (audível para si no cérebro; não articulado). 

Quem já não sonhou que gritava, e de fora ninguém ouvia, estalido, berro mudo vagido 

ancestral perante a morte? Também as figuras baconianas ilustram este desespero ante o 

horror. O cadáver deixou escapar a alma pela boca, escancarada como uma caverna, por 

onde foge, não o grito mas a figura. Por isso se segura o maxilar inferior do morto? Por 

mais que cognoscível que seja a morte, será sempre crise profunda (a cisão, de que 

falam Anselmo Borges e Georges Didi-Huberman).  

A angústia será tanto maior quanto o medo de não se conseguir perdurar memória, em 

descendência ou obra realizada. Tem-se medo de fazer tal viagem ao desconhecido, sem 

a Mãe. Sou ser único, provido de vontade (que deixo em testamento). Tenho um nome 

por que sou conhecido e reconhecido, com que me identifico; ao corpo acresce quem 

sou. Extinguir-me-ei corpo e consciência mas não imagem-memória (nos outros, ou em 

caixas ou álbuns de fotografias, em armários carunchosos e bolorentos). 

 

     Donde é que vem ao homem “o seu poder de resistência contra a apatia o desespero? 

Porque é que se recusa a pactuar com o absurdo, presente na experiência de todo o 

sofrimento não reparado? Donde é que vem a força da revolta, da rebelião?” (…) A 

esperança contra o desespero só é possível a partir da salvação. E, sem Deus, seria vão 

salvar um sentido absoluto. [
103

] 

 

 

Sou ainda Eu. Adeus, amanhã já não. 
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PARTE II 
 

 

E Quando Já Não Caírem Flores O Silêncio 

 
Morte Ritual e Quotidiana 
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Eu Sou O Lugar Que Construo 

 

2.1. O Homem – Um Lugar no Mundo  

 

«Cada corpo ocupa o seu lugar». [
104

] 

 

A afirmação supra é de Furetière, citado por Louis Marin, e põe em evidência a 

individualidade do ser. Corpo e lugar são indissociáveis na unidade Eu. Partindo de 

Newton: tenho peso e ocupo determinado espaço, atributos inatos por concepção e 

nascimento. Na morte, a estrutura arquitectónica é o lugar que o ocupo. 

A fuga desse outro em mim é desejo e mudança de estado: chame-lhe «consciência», ou 

Edgar Morin, «espírito» (fantasma ou alienação): A) o duplo quer fugir do corpo 

quando a carne o afecta pela doença física ou psicológica; B) foge duas vezes do corpo; 

na morte e ao apodrecer. Antes, o corpo moribundo quer fugir da cama em que jaz. 

Morin afirma: «Logo que [o indivíduo] se reconhece como duplo, reconhece-se como 

forma temporal e espacial finita e como ser afectado pela morte.» [
105

] 

O Homo faber, que constrói, tem consciência de ser ser-para-a-morte. Projeta-se no 

espaço e cria o lugar da morte, onde passa de estado – a sepultura ou o jazigo, marcas da 

sua vontade, assinalam o lugar do Homem perante o mistério da existência e mesmo na 

Natureza. O animal sepeliens (produtor de rituais e artefactos mortuários), nasce algures 

«Nas fronteiras da terra-de-ninguém» (expressão de Morin); além do utensílio, «há um 

outro passaporte sentimental (…) que encerra comovedora revelação: a sepultura, isto é, 

a preocupação pelos mortos (…), pela morte». [
106

] 

A sepultura é simultaneamente lugar de chegada e de partida, física ou metafísica, o 

lugar derradeiro, a última fronteira psicológica, tal como a pele é a fronteira do que está 

dentro. É o lugar negativo, negação do indivíduo (não do Homem, culturalmente ser de 

morte). É o lugar no mundo onde já não estou. 

A formulação Eu já não sou o lugar que ocupo assinala a passagem da vida à não-vida 

ontológica, no binómio 1-0 (a unidade é decomposta até ser zero, e não ser nada). 

Existo, logo morro – ser afirma-se na obra mortuária construída para o outro. O animal 
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creans (criador) e «animal (…) instrumentificum, projectivum», [
107

] vem desenhando a 

morte desde a caverna e construindo o lugar para a morte. Da mamoa ao jazigo.  

 

2.2. O Rito 

 

     Até ao século XII (…) o morto era transportado directamente para o sarcófago de pedra, 

onde era deposto com o rosto descoberto, mesmo quando, sendo rico e poderoso, estava 

envolvido em tecido precioso. Ora, a partir do século XIII, o rosto do morto é subtraído aos 

olhares, quer por o corpo estar cosido à mortalha, quer por se encontrar encerrado numa 

urna de madeira ou de chumbo: um caixão. [
108

] 

 

O rito dá visibilidade àquele que desaparecerá. O vivo despede-se do ente querido, que 

já não está. O rito não é só falado mas dramatizado em dispositivos cénicos, como o 

«catafalco», estrutura de suporte ao esquife, que oferece o corpo ao espírito santo. Os 

lugares arquitectónicos da morte, impregnados do que é simbólico, marcam o ritual de 

passagem para outro mundo; são portas (a sepultura, o forno crematório), através das 

quais se passa, mediante a celebração de ritos (as chaves). 

Seguindo a perspectiva de Philippe Ariès (na análise do rito), a morte pode ter leitura 

narrativa, da cama à sepultura. O ritual consiste em sucessivas despedidas; o cortejo 

fúnebre é uma viagem anacrónica iniciada na cama (é transitoriedade entre a cama e a 

cova, para o infinito). A exposição do morto faz-se normalmente de tampa aberta, no 

velório (já não é feito em casa mas na igreja ou na casa mortuária) e na missa; pode 

abrir-se o caixão, por fim, no cemitério. No contexto da Segunda Idade Média (Séc.s 

XI-XII), Ariès escreve: «A iconografia das ars moriendi reúne portanto, numa mesma 

cena, a segurança do rito coletivo e a inquietação de uma interrogação pessoal.» [
109

] O 

defunto, creio, há-de continuar sempre «no centro da ação a que preside», mesmo que o 

rito não seja afirmação «da sua vontade». [
110

]  

O moribundo, que se treina jacente, espera a morte, o momento capital do 

antropocentrismo, como se o universo convergisse sobre si. «Esta atitude ritual é 

prescrita pelos liturgistas do século XIII. “O moribundo”, diz o bispo Guillaume Durand 

de Mende, “deve deitar-se de costas a fim de que o rosto fique sempre voltado para o 

céu”.» [
111

]  
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Nos rituais religiosos há curiosas nomenclaturas relacionadas com a viagem, como as 

Nossas Senhoras da Boa-Viagem e, ainda mais evidentes, da Boa-Morte. Estas imagens 

assemelham-se às estátuas jacentes e estão dormindo. A Nossa Senhora da Boa-Morte 

da igreja de S. Roque (Lisboa) (Fig.3) repousa como os jacentes (Cristos Depostos), 

abundantes em altares laterais. Por seu turno, a Nossa Senhora da Boa-Morte do 

convento do Santíssimo Sacramento (Ordem das carmelitas descalças), de Louriçal 

(Pombal) (Fig.4) repousa numa barca onde sai em procissão anual; percorre as ruas da 

localidade como se navegasse, qual dialéctica hegeliana (sai de si, percorre a Natureza e 

o Homem para regressar, triunfante, ao Lugar do Absoluto); o leito tem forma de barca, 

nave à medida do corpo (pois que o corpo, também na morte, é a medida 

antropomórfica de todas as coisas). 

Novos ritos reconfiguram os velhos mitos. Mas a morte é conservadora, é o que 

perdura, a longue durée. O Homem tem medo do que parece inexplicável, cria bodes 

expiatórios sobre que projeta o medo e a culpa de existir. Face às ações do 

desconhecido, cria narrativas para se situar no Mundo, (re)conhecer-se mundividência. 

Augé refere-se a esses ritos, que precisam da experiência do coletivo: «Todos temos a 

experiência (…) de um enterro sem flores, nem coroas (…). Porque bem sabemos (…) 

que são os vivos, os sobreviventes, os destinatários dos ritos da morte.» [
112

] 

Ao nojo que sinto vendo o corpo do Ele, sobrepõe-se o desgosto e a solidão, na morte 

do Tu (objecto do meu Amor). [
113

] Darei um beijo num rosto frio, de quem não amei, 

como a ti? Ao rito, chama Morin, creio, «participações (…) regidas pelo horror da 

decomposição do cadáver», ritos levados a cabo socialmente (como a cremação ou o 

embalsamamento). Um «centro de perturbações» em torno da morte manifesta-se no 

luto, «instituição arcaica não menos universal do que o funeral». [
114

] Segundo Ariès, a 

morte dos séc.s XVI-XVIII é «uma cerimónia pública, organizada; organizada pelo 

próprio moribundo, que a ela preside e lhe conhece o protocolo». [
115

] 

Os ritos reconfortam os vivos e apaziguam os espíritos, para que o morto não os 

contagie com a corrupção (o mal) da carne. Retiro de Philippe Ariès um excerto que me 

parece mais relativo ao sobrenatural (o medo das assombrações, almas penadas), do que 

ao nojo pelo cadáver «Os mortos não devem importunar os vivos nem conviver com 

eles. Com efeito nem eram banidos para algum sítio distante, nem isolados: era 
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importante que facilmente se lhes pudesse dar oferendas apaziguadoras, ou comer e 

beber perto deles.» [
116

] Também não posso deixar de transcrever o seguinte trecho de 

Morin (quem cita Robert Hertz), acerca da «protecção contra o contágio da morte». O 

antropólogo e Ariès mencionam o medo da contaminação dos mortos, e o carácter 

horrendo e maligno da putrefação, que se estende, segundo Morin aos familiares do 

morto. O período nojo é desabituação à presença do ente ou habituação à sua ausência? 

 

     Grande parte das práticas funerárias e pós-funerárias visa proteger contra o contágio da 

morte, mesmo (…) contra o morto, cujo espectro maléfico, ligado ao cadáver que apodrece, 

persegue os vivos: (…) Como realçou Robert Hertz […], o período de luto corresponde à 

duração da decomposição do cadáver. A «impureza» do morto é a sua putrefação (…) que 

afecta os parentes (…) é o próprio luto, isto é, a quarentena da família, na qual grassa o 

contágio da morte. Assim, (…) têm base no cadáver que apodrece, aquela coisa horrível, 

aquele “não sei quê, que não tem nome em nenhuma língua” (…). [
117

]  

 

2.2.1. O culto e o rito de passagem 

 

João de Pina Cabral refere-se ao que é do culto, no seu texto intitulado Os cultos da 

morte no Noroeste de Portugal, [
118

] e que define como sendo da «oposição entre a vida 

e a morte física e a vida e a morte espirituais». O autor alerta para o perigo de má 

interpretação do termo, referindo: «O povo não os considera como entidades de ação 

cultural independentes, mas como uma parte integrante e indistinta do seu confronto 

com o mundo em geral e com o sobrenatural em particular.» O culto como rito funda-se 

no mito, pois visa assegurar o equilíbrio mundano, cuidando agradar ao mundo 

espiritual. Pina Cabral define três tipos de culto, dos quais relevo: A) o culto das Almas 

do Purgatório; B) o culto dos corpos incorruptos.  

Vejo a ideia de abismo como coisa física, espaço infinitamente profundo e comprido, 

mas estreito (donde estou vislumbro o outro lado). Considere-se dois tipos de Abismo: 

A) o abismo físico (mítico ou teológico): vejo do outro lado um promontório, lugar de 

chegada; entre as margens, o vazio; B) o abismo físico (hipotético ou existencialista): o 

outro lado não é; do lado de lá não há qualquer outro promontório; o abismo termina, 

aqui, perante o nada; o «outro» não-lado é uma não-margem (utópica, invisível). 
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A literatura influencia-me, sobre o lugar utópico, nestes termos; certo dia, no metro, não 

ouvi o alerta de segurança Atenção ao intervalo entre o cais e o comboio mas de 

maneira vicentina, [
119

] Atenção ao intervalo entre o cais e a barca! 

Perante o abismo da morte, a barca não é senão o caixão onde sou embalado, aos 

ombros dos que me levam, como ondas. O sacramento da extrema-unção é um rito de 

passagem, dito pelo padre (oráculo que invoca a vinda de quem transporte a alma ao 

não-finito). Da «Extrema Unção», Pina Cabral afirma (citando Van Gennep) que é um 

«“rito de incorporação no outro mundo”, pelo que a sua morte não constitui problema, 

pois a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos foi bem delineada e 

ritualmente completa». [
120

] Na extrema-unção encomenda-se a alma do defunto, isto é, 

é o primeiro passo para amortalhar o corpo. O desejo de passagem (as passagens, do 

mar vermelho por Moisés ou do Cabo da Boa-Esperança, por Bartolomeu Dias) é inato 

ao Homem, propensão pelo inalcançável, como necessidade de nascer outra vez. Há 

culturas em que se põe duas moedas de prata sobre os olhos fechados do morto, para 

pagamento do barqueiro.  

Segundo Sócrates, «o que a tradição diz é que cada um, quando morre, é levado pelo 

seu próprio génio, o mesmo que lhe foi designado em vida, para um determinado 

lugar», onde o morto é julgado e de onde segue «até ao Hades na companhia do guia 

que está encarregado de os conduzir daqui para lá». [
121

] Não será o génio, o duplo de 

Morin e o guia, o Alter Ego segundo Freud? Que figuras são essas para que não 

tenhamos medo da viagem? Será o padre o primeiro barqueiro? É impossível não me 

lembrar do Arrais, do Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. A figura do padre é tão 

importante, no contexto da crença e do ritual, que os movimentos da alma «separada do 

corpo» «têm de ser dirigidos»; segundo João de Pina Cabral «O padre tem de 

acompanhar o cortejo fúnebre para a alma não se extraviar.» [
122

] 

Considere-se neste ponto o coveiro como o barqueiro vicentino, mesmo que ao primeiro 

não lhe seja atribuída essa omnisciência; ele é o guardião dos lugares arquitectónicos da 

morte e quem lança o caixão no mar da morte. Em João Onofre: Esquizo-Imagens e as 

suas consequências representacionais, Carlos Vidal escreve sobre a profissão, a 
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propósito de uma série fotográfica do artista, em que os coveiros aparecem perfilados, 

usando óculos de sol. A pá do coveiro é utensílio tão cego como a morte. 

 

     E aquilo que sabemos do “ser” da morte (de que não podemos saber nada, no fundo) é a 

inexistência de todo e qualquer saber. O coveiro personifica esta interpretação impossível. 

(…) Onofre retrata aqui tais profissionais ligados a uma rotina sem metafísica. O coveiro 

tendo a morte como profissão, não a vê – daí que todos estes retratados nos surjam de 

óculos completamente escuros. [
123

] 

 

Que tipo de barqueiro é o coveiro? Que tipo de barca é o caixão? Apesar da morte não 

ter ser, como afirma Edgar Morin, [
124

] o coveiro envia o ser extinto para a dissolução. 

A morte não é personificável, mas é tão palpável como pesado o corpo que desce ao 

fundo da cova (o não-ser é um ser negado que não se deixa ver). O rito iniciático visa a 

passagem metafísica; segundo Morin, «a morte, na sua qualidade de passagem, vai 

precisamente tornar-se em iniciação. (…) há toda uma gama de práticas que visa iniciar 

o morto à vida póstuma e garantir-lhe a passagem seja para novo nascimento, seja para 

a sua vida de duplo». [
125

] O rito de passagem, iniciático e simbólico precisa da chave 

do rito, a palavra codificada (o lugar metafísico proclamado pelo padre, presença da 

alma alhures). «O lugar consuma-se através da palavra, da troca alusiva de certas 

senhas, na conivência e na intimidade cúmplice dos locutores.» [
126

] 

O que me interessa é a fisicalidade de todos estes processos de passagem; como é que 

começa e acaba? O que fica e o que vai? Segundo Pina Cabral «a morte espiritual é um 

processo que se começa a desenrolar já antes do momento da morte física». [
127

] Tal 

como a morte psicológica provoca a morte física, o rito assegura a salvação da alma. 

Este trecho e o seguinte de Giorgio Agamben evidenciam a transitoriedade entre o que é 

e o que não é, «incómodo e ameaçador»: «O intuito dos ritos fúnebres é precisamente 

transformar este ser incómodo e ameaçador, que não é mais do que a imagem do morto, 

que obsessivamente retorna, num antepassado, ou seja ainda uma imagem, mas 

benévola e separada do mundo dos vivos.» [
128

] 
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2.3. O Projeto e a Projeção  

 

     Uma vez morta a minha mãe, sou eu próprio, o meu amor mimético que sobrevive até à 

morte, o meu ego alienado nela, (…). Nesse equívoco diz-se que «os mortos vivem em 

nós»: é a versão (…) do duplo. (…) Mas já não vive neles, já não tem individualismo, e é 

isso a morte. [
129

]  

 

A projeção sobre a morte implica distanciamento físico e psicológico (afere-se a 

alteridade), (Fig.5) como nota Sartre: «Tomemos, por exemplo, a noção de distância, 

que condiciona a determinação de um lugar, a localização de um ponto (…) possui um 

momento negativo: dois pontos distam entre si quando separados por certa longitude.» 

[
130

] Urge desenvolver o que diz respeito à percepção que o indivíduo vertical tem do 

já-não-ser defronte a si, lugar horizontal. O distanciamento possibilita o projeto da 

estrutura mortuária (vontade de perdurar). A morte arquitectónica instaura a luz 

negativa mas possibilita o diálogo metafísico (tenho alguém com quem falar). 

Retomo de Heidegger a expressão ser-para-a-morte, porque sou ser-de-angústia. [
131

] O 

Homo faber projecta-se enquanto espera. [
132

] Viver «orientado para o futuro» é viver 

orientado para a morte; Anselmo Borges cita Pedro Laín Entralgo, para distinguir o 

Homem como ser mortuário que sorri e se sepulta (a cova é a grande boca absurda): 

 

     O sorriso e a sepultura. Pode também apresentar-se o riso, o sorriso e a sepultura como 

acções especificamente humanas, essencialmente distintas do animal. (…) Pelo contrário, o 

homem tem rituais funerários e não abandona os mortos à morte. (…) o sinal indiscutível de 

que há homem são os rituais mortuários: o homem é animal sepeliens (…). [
133

] 

 

O Homem quer transcender as sepulturas antropomórficas, escavadas na rocha. A morte 

é projeto do onírico, no caixão, dentro da sepultura (Fig.6) ou do jazigo. Este sepulcro 

não é senão segunda casa, que foge ao conceito de casa negativa (a sepultura), 

exactamente por se formar em positivo, aéreo. É a consecução dos projetos do defunto 

burguês e símbolo do seu poder económico; pretende fugir ao terror do fechamento na 

terra (se a terra é o saneamento do que apodreceria a céu aberto, o jazigo (Fig.7) é a 

fuga ao nojo da terra podre e ensopada).  
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2.4. A Morte-Mãe 

 

Há uma força psicanalítica e telúrica entre as duas figuras, centrada nos lugares casa e 

túmulo, que ambas tutelam; o suporte terra é chão de reciclagem e fertilidade de que 

despontam as estruturas orgânicas da Natureza e as que o Homem funda e constrói. A 

terra é lugar de passagem como boca (da caverna, de Platão). A boca do forno 

crematório e a cova remetem para o lugar metafísico; são lugares metatópicos. 

Se a mãe representa segurança e conforto, sair do útero é desprotecção e começo de 

morrer. O jogo freudiano do netinho de Freud [
134

] (atirar o objecto, vê-lo desaparecer 

na penumbra e esperar a reaparição) assenta na dialéctica dentro-fora, negativo-positivo, 

luz-sombra, presença-ausência. Aninhar-se kafkianamente (permanecer) ou fugir 

baconianamente (desaparecer), ser e deixar de ser, não ser e ser outra coisa. Talvez que 

a infantilização da espécie perante a morte radique da relação psicanalítica, umbilical 

ancestral, com a mãe, de que resulte o medo típico do estádio das operações concretas, 

na criança pequena (Piaget); assim, retomo a citação de Morin: «Tudo o que é pueril é 

também infantil, em relação com os estádios e poderes infantis da humanidade, e o que 

diz respeito à morte é o que existe de mais universalmente infantil no homem.» [
135

] 

Contaram-me certa vez uma estória, acerca do que está dentro e se revela: uma criança, 

assistindo ao trabalho de um escultor, vê emergir do bloco de pedra, uma figura; 

pergunta: «Como é que sabias que ele estava lá dentro?» A) neste exemplo é patente a 

questão da concretude. B) a imagem desfasada, ou imagem-dupla consiste no fora (o 

bloco) e no dentro (a figura), do que não é ou já é em potência. 

Ainda sobre a visibilidade e o duplo, não é o nascimento o acto do duplo? A imagem 

nascida põe em causa e garante a permanência biológica dos progenitores (que se 

realizam). Nascer é o começo de morrer, é cavar um abismo entre mim e o outro que me 

deu origem, e assim em relação ao mundo. 

  

2.4.1. A terra 

 

A terra é o suporte e o palco do Homem filo- e onto-. A Vénus de Willendorf representa 

a relação de dependência do indivíduo em relação ao todo. A luz abre clareiras que 
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desvelam o ser e onde se revela. A terra é coisa espessa e profunda, sem limites, quente 

e húmida, de que brota vida; é sinónimo de fertilidade e morte, brecha de onde nascem 

as plantas, buraco como boca para onde atiramos os mortos; chão fresco, tapete verde 

em cima do que é podre. Mas só a terra do cemitério é esquálida e infecta. 

Duas expressões populares traduzem a dialéctica morte-fertilidade assentando na 

cosmogonia dos ciclos da luz e da sombra: A) estar cheia: termo que significa estar 

prenhe; quando uma cadela vai parir (ouvi-o na região de Pombal); B) a boca do corpo: 

referente da vagina (região Norte). A morte é assim relação visceral com a terra e os 

astros, entre a claridade e a escuridão; o mito tornou a morte obscura: é esse o sentido 

da expressão a «terra-de-ninguém». [
136

] Este não-território é a bruma do invisível 

desconhecido, entre a morte telúrica e morte metafísica.  

 

     A casa natal, fulgurante com a presença imensa da mãe, poderá sobrepor-se à tumba, à 

casa da morte onde nos reunimos à nossa mãe. Porque o túmulo é uma casa, (…). Também 

aqui não se deverá julgar que o túmulo é um substituto do ventre da mãe. Na qualidade de 

casa do morto, ele corresponde também, e sobretudo, à sobrevivência pós-mortal do duplo, 

o qual, tal como o vivo, tem de possuir domicílio. Mas o facto não impede as analogias de 

morte-nascimento de se apoderarem da casa-túmulo e de a integrarem no grande ciclo da 

maternidade da morte. [
137

] 

 

O Homo sapiens desenha e esculpe na rocha o contorno da alma, a forma do corpo, para 

o repouso definitivo. A sepultura antropomórfica parte da concretude do corpo e traduz 

a presença da ausência. A cova deixa escapar os mortos; conseguir evitar esse 

escapismo é resolver o mistério? E o que é a cova, senão um cálice de fertilidade, a 

porta do eterno retorno à terra? Não a vala comum, infame depósito dos corpos de 

escravos dos romanos [
138

] ou dos judeus, durante o Holocausto. E o que era a câmara 

das mamoas, senão um útero onde se entrava para se depor os mortos em decúbito?  

 

     Dólmen-corredor coberto. Grande colina artificial que cobre um lugar de enterramento 

pré-histórico. Quando são circulares denominam-se tumuli e quando são alongados 

constituem os dólmenes-corredor compridos. [
139

] 

      

     Cista. Estrutura funerária de forma quadrangular ou trapezoidal construída com pedras, 

onde se depositava o cadáver, acompanhado geralmente de mobiliário funerário. Quando as 

pedras são de tipo megalítico, denomina-se cista megalítica, dolmen ou anta. Também pode 

significar urna ou cofre; vaso funerário antigo. [
140

] 
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O Homem megalítico constrói o dólmen como porventura não constrói a casa. Perceberá 

que tudo no mundo tem uma orgânica interna (estrutura), um padrão como o dia e a 

noite (a luz expande o mundo, e a noite retrai, o que faz da caverna lugar mágico), a 

queda das folhas ou a partida dos animais. Quando o ciclo do outro se fecha não o 

enterra; constrói-lhe um ninho sob o «montículo», [
141

] abrigado de toda a noite do 

mundo. O padrão da vida é a morte; o que sai da terra volta a entrar (do pó, ao pó); 

melhor não o saberia dizer Lavoisier. Philippe Ariès afirma, acerca da segunda Idade 

Média (Séc.s XI-XII): «A familiaridade com a morte é uma forma de aceitação da 

ordem da natureza, aceitação ao mesmo tempo ingénua na vida quotidiana e sábia nas 

especulações astrológicas.» [
142

] 

Ainda que a atração e a repulsa pelas concavidades seja anterior à caverna, este lugar é 

determinante para o sucesso evolutivo da espécie (comprovam-no as pinturas rupestres 

e os achados sobre a morte). Fazendo a analogia da gruta com a casa, Edgar Morin cita 

Bachelard: «“Que seja permitido ao poeta abrir a porta da gruta mágica da infância.”A 

casa vai ocupar lugar entre as analogias cavernosas.» [
143

] 

 

2.4.2. A casa 

 

2.4.2.1. O mobiliário tópico 

 

Um moribundo dirá, só saio daqui dentro de quatro tábuas; ainda que não sejam as 

«tábuas» que sustentam o dólmen, o lugar físico da morte é o como o curro que esmaga 

o animal, no matadouro. Se a sepultura é o último reduto (o sepulcro é uma caixa 

opressora), a casa é claridade e abrigo ancestral ante o desabrigo do cosmos. Gaston 

Bachelard cita Rimbaud: «É uma não-casa no estilo em que o metafísico fala do não-eu. 

(…) O sonhador da casa sabe tudo isso (…) intimidade.» [
144

] 

A casa já não é lugar de nascimento e morte. Mas é aí que se chega nascido; e é daí que 

se sai para morrer. A frase que retomo de Georges Didi-Huberman «o território assolado 
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e arruinado das nossas mães mortas» [
145

] enuncia que a casa da infância, onde se foi 

feliz com a mãe, jamais será a mesma; será lugar-do-vazio, ruína, como útero seco e 

morto. Em casa aprendi a gatinhar, ergui-me e andei. O tacto da primeira infância 

compreende e assimila a casa; o gatinhar leva o olhar mais longe, que a visão será o 

sentido primordial da percepção do espaço: ergo-me para ver além. Bachelard afirma 

que «as casas literárias de Georges Spyridaki e de René Cazelles são moradas de 

imensidade». [
146

] Eu completaria: a casa é a minha liberdade.  

 

     Assim, uma imensa casa cósmica existe potencialmente em todo o sonho de casa. De 

seu centro irradiam-se os ventos e as gaivotas saem pelas janelas. (…) 

Às vezes, num repouso, o poeta volta ao centro de sua morada (p. 29): 

“…Tudo respira de novo 

A toalha é branca.”» 

A toalha, esse punhado de brancura, bastou para fixar a casa no seu centro. [
147

] 

 

Não poderá ser a imagem brancura da toalha, uma segunda mortalha, como o lençol 

uma primeira? A toalha branca, sobre a mesa, faz da casa um lugar cheio. Substituo a 

toalha pelo caixão: «O caixão, esse punhado de brancura, bastou para tirar a casa no seu 

centro…» Só que a morte já não morre em casa... 

Além da mesa, a cama [
148

] é não só centro de vida como epicentro de acontecimentos 

que abalam as estruturas psicológicas da casa. A casa é lugar de vida e morte (hoje em 

dia volta-se a nascer em casa). A cama é microestrutura doméstica, peça de mobiliário 

que pode ser em si lugar de felicidade ou de tragédia (não em si mesma; «ter» significa a 

deslocação dos acontecimentos vida e morte, do lugar-corpo para a cama). 

A cama pode «ter em si» força centrífuga e/ou centrípeta: [
149

] 1º) centrípeta – atração 

para si; sono, amor, sexo, doença, morte; 2º) centrífuga – expulsão nos acontecimentos 

eivados de pathos, doença e morte (projeto-me sobre a morte anunciada ou acontecida e 

reconheço-me ser-para-a-morte; sou projetado do quarto, desvairado de angústia). A 

força centrífuga acontece ainda quando sou Eu o jacente – projeto-me verticalmente na 

morte metafísica, isto é, na vida futura além-corpo. 

O trecho a seguir, de Bachelard, pode ilustrar o conceito da força centrífuga: «A casa 

adquire as energias físicas e morais de um corpo humano. (…) É um instrumento para 

afrontar o cosmos. As metafísicas do “homem atirado no mundo” (…). (…) serei um 
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habitante do mundo, apesar do mundo.» [
150

] A casa física é estrutura de bem-estar 

físico e psicológico mas o leito de morte, especialmente, é para mim o elevador para 

casa metafísica, onde serei habitante do outro mundo. 

 

2.4.2.2. A casa e a vida 

 

Sou habitante do mundo porque nasci em casa (construtora da identidade), na família. A 

casa onde moro é a casa que construo para o meu filho. As figuras casa e mãe 

confundem-se (a casa é o lugar-mãe) – a energia da casa é a da mãe. A minha reflexão 

sobre os lugares arquitectónicos da morte não parte da geometrização, mas do 

antropomorfismo que os funda e os transcende; como a casa gravita sobre a mãe, que 

lhe dá vida. «Nessa comunhão dinâmica entre o homem e a casa (…) estamos longe de 

qualquer referência às simples formas geométricas. A casa vivida não é uma caixa 

inerte. O espaço habitado transcende o espaço geométrico.» [
151

] 

A construção funerária, em especial o jazigo, tem correlação com a casa mas, ao 

esvaziar-se na decomposição do morto, perde todo o sentido doméstico; torna-se caixa 

inerte, como escreve Gaston Bachelard. A casa metafísica está bem patente nos versos 

bíblicos «Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor!». Mesmo na morte, as casas 

devem ser habitadas; apesar dos restos mortais já quase não o serem, os entes queridos 

zelam ainda a sepultura, em tarefas que se aproximam da índole doméstica (uma curta 

reflexão: sendo o próprio corpo casa habitada, que se esvazia, quem é que já não a 

habita em «estado vegetativo»?).  

A Mãe é o fulcro entre nascimento e morte: ela concebe como a terra quente e húmida e 

pare como se rejeitasse (o nascimento é a 1ª morte). A mãe é a rainha da casa e continua 

a embalar, mesmo morta há muito; a morte da mãe será a minha derradeira morte 

psicológica (sair do útero foi pequena orfandade). Atente-se nos nomes que Morin 

enuncia, e cujo denominador comum é a mãe (não fosse Morte, nome feminino): «Mãe, 

Gruta, Ventre, Terra, Caverna, Casa, Tumba, Noite, Sono, Nascimento e Morte 

chamam-se e reflectem-se, são símbolos uns dos outros…» [
152

] 
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2.4.2.3. A fuga – o desejo de fuga e a angústia 

 

Também Gilles Deleuze escreve sobre o lugar, nomeadamente acerca da pintura de 

Francis Bacon. É preciso, antes, enquadrar o conceito «Figura» (nomenclatura de Bacon 

para personagem; o próprio rejeita o carácter narrativo da pintura): a figura está 

confinada, na sua «factualidade», à «estrutura material espacializante», mas é «o lugar, 

ou seja, o círculo, a pista ou o contorno, que é o limite comum da Figura e da superfície 

lisa e uniforme». [
153

] O que interessa perceber é que a figura se sente presa e quer 

escapar; o que se disse antes da espera aplica-se-lhe com toda a pertinência: «“Os 

sujeitos de espera” baconianos não são espectadores.» [
154

] O lugar é primordial para a 

fuga, ainda que Deleuze refira que o corpo constitui movimento, e que é aí «que alguma 

coisa se passa: o corpo é fonte do movimento. Já não se trata do problema do lugar, mas 

antes do acontecimento». [
155

] 

 

     A bacia do lavatório é um lugar, um contorno; é um retomar do círculo. (…) Já não é a 

estrutura material que se enrola à volta do contorno para envolver a Figura, é a Figura que 

pretende passar por um ponto de fuga dentro do contorno para se dissipar na estrutura 

material. [
156

] 

 

Com esta análise tópica sobre Bacon antecipo o que se passará no meu caixão, de onde 

quero, já, escapar. «Extrema solidão das Figuras, extremo fechamento dos corpos, 

excluindo todo e qualquer espectador: a Figura só se torna aquilo que é por via desse 

movimento no qual se fecha e que a fecha.» [
157

] Não escapa ainda fisicamente mas 

antecipa já a fuga: o motor da fuga é a angústia. Efectivamente, a «Figura» começa a 

escapar quando se olha ao espelho, que trespassa quando se pergunta qual de nós vai 

morrer?. Conheço o duplo, segundo Morin, na «primeira percepção de [mim] como 

realidade». A morte psicológica começa quando o indivíduo se olha ao espelho por 

onde escapa (ou pelo ralo do lavatório). A fuga consiste em ir atrás do duplo e é 

possibilidade de auto-conhecimento (o espelho é lugar de identidade, como a 

fotografia). O duplo «é a sombra, o reflexo do [meu] próprio corpo, e este visto 

exteriormente, como um “duplo” estrangeiro. (…) descubro a [minha] existência 
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individual, permanente, os [meus] contornos, formas e realidade; [“vejo-me”] 

objectivamente». [
158

] 

A análise tópica da casa, a «topoanálise» a partir de Bachelard, é fundamental para 

perceber como se processa a relação do Homem com o côncavo, intrínseca ao útero e à 

figura materna (e estende-se à terra, partindo da caverna). O medo à morte é tão visceral 

como ancestral é o medo à noite. O côncavo, de que Didi-Huberman dará nota, está na 

base do invólucro e do receptáculo, conceitos que fundam os lugares funerários. O 

ancestral é da ordem da psicanálise; não serão impulsos animais, o pânico da 

claustrofobia e o desejo do recolhimento? A casa não é só lugar de fuga, mas de repouso 

e ócio: o cérebro e a mão manipulam a ferramenta na transformação do mundo; perante 

a angústia da falência do sonho o Homo faber deixa de ser mero produtor de morte.  

A casa é a fonte do conhecimento do mundo, nos termos a que Bachelard recorre (a 

propósito de William Goyen): imaginação, memória, percepção. O Homem imagina 

sempre um lugar ideal onde seja feliz, mas a memória da casa da infância condiciona a 

percepção que tem do espaço e do tempo; é a fonte, a âncora, o útero. 

 

2.5. Eu – O Lugar de Presença e a Transcendência da Escala 

 

Quero contar um pequeno episódio sobre a morte recente do pai de um amigo: depois 

do funeral seguimos para casa do falecido. Reparei que, na sala de estar, enquanto 

apesar de tudo se convivia (recordando, vendo fotografias, comparando semelhanças 

fisionómicas entre gerações), ninguém se sentou na poltrona «do pai». Apesar do que 

Jankélévitch defende sobre a morte na 3ª pessoa não sei se «Uma morte é rapidamente 

substituída». [
159

] Apesar das gerações se sucederem, naturalmente, a história que contei 

prova que a memória da pessoa é insubstituível (mesmo que alguém se sente na 

poltrona). Creio que a vida nunca preenche os buracos na totalidade. O lugar do pai do 

meu amigo não é, digo, ocupado por outra pessoa; mesmo que a poltrona perca a sua 

aura, que as fotografias ardam ou apodreçam, que a casa caia em ruínas; enquanto 

houver memória do falecido, esse é um lugar por preencher.  

O Homem é ser consciente da sua escala no universo, do lugar que ocupa. Anselmo 

Borges, citando Laín Entralgo, põe em evidência duas ordens de grandeza distintas: a 

«estrutura morfológica e funcional do cérebro humano» e «a singular estrutura dinâmica 
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do cosmos». [
160

] Pode assim afirmar-se que o cosmos (a super-estrutura) integra o 

mundo (a macroestrutura) e o Homem (microestrutura, lugar de nanoestruturas). Por 

isso o Homem infere a sua escala, no universo, a partir das suas medidas (morfologia e 

antropometria). 

A morte metafísica traduz a capacidade intelectual do Homem sair de si para pensar o 

que na morte é abstracto (a alteridade negra). O monumento funerário assinala a 

presença da ausência, presidida pela visibilidade: que tipo de relação estabeleço com a 

categoria lugar-de-morte? A) desintegra-me B) conserva-me C) representa-me. 

 

2.5.1. O cérebro construtor de morte e a estrutura  

 

Quando o cérebro entra em crise-de-amor o corpo morre (o cérebro estende-se a todo o 

corpo, nos milhões de terminações nervosas; o cérebro é o corpo. Eu=cérebro+corpo). A 

morte é construção e concepção mental, entendimento das estruturas do cosmos. 

Segundo Borges «O homem é “dinamismo cósmico humanamente estruturado.” E é no 

seu cérebro e com o seu cérebro que o homem projecta e realiza a sua vida.» [
161

] Na 

nota de rodapé em que Borges assinala a citação de Pedro Laín Entralgo, escreve o 

seguinte: «Deverá sublinhar-se que o cérebro humano é a estrutura mais complexa que 

se conhece.» 

Não sendo especialista da morfologia do cérebro, pergunto: A) sendo que o cérebro 

cedo se forma no desenvolvimento do embrião, e é «ele quem» assimila e se adapta ao 

facto da morte, não será essa uma apetência em mim, inata? B) logo, o cérebro, é a 

estrutura de morte mais complexa, que concebe e constrói a morte. António Damásio 

refere-se ao design do cérebro, para quem «o conhecimento geral necessário depende de 

vários sistemas localizados, não numa única região mas em regiões cerebrais 

relativamente separadas». [
162

] Não existe portanto uma única área construtora de 

imagens, [
163

] que «não são somente visuais; existem também “imagens sonoras”, 

“imagens olfactivas”, etc». [
164

] Se estas são imagens sensoriais, que imagem é a morte, 

quando o morto, lugar do alogos, não emite som? 
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 Pedro Laín Entralgo citado por Anselmo Borges, Corpo e transcendência, p. 48. 
161 Idem citado por Anselmo Borges, op. cit., pp. 47-48. 
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 António Damásio, O erro de Descartes, p. 100. 
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 Idem, op. cit., p. 105. 
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Cada ser humano é o seu cérebro para-a-morte, órgão que, ao ser o lugar dos afectos 

(produz e assimila afectos), constrói lugares de morte (lugares de afecto negativo). 

Essas estruturas, simples ou complexas, são projectadas pelas estruturas sinápticas do 

cérebro, que a cada lugar atribui significação (a partir do afecto). Será a arquitectura da 

morte a primeira de todas as arquitecturas? O monumento funerário não nasce para 

preencher o vazio criado pelo ente, mas para orientar-me no espaço e no tempo. 

 

2.5.2. O espaço e o topos – os lugares que acontecem  

 

À luz Marc de Augé, o lugar funerário é identitário e produz significação; é relacional, 

pois estabelece ligações entre mundos (físico e metafísico) e, socialmente, pela teia de 

memórias que liga cada uma dessas cápsulas entre si. Augé afirma: «Se um lugar se 

pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode definir-se 

nem como relacional, nem como identitário, nem como histórico, definirá um não-

lugar.» [
165

] O lugar-da-morte, antropológico é, como já se viu, «construção concreta e 

simbólica do espaço». [
166

] Importa, no entanto, distinguir «sítio» de «local» e por sua 

vez de «lugar» – inferir a cosmogonia da morte.  

Nesse sentido Augé socorre-se de Michel de Certeau: [
167

] mediante as «relações de 

coexistência» dos elementos no espaço (cada coisa ocupa o seu «sítio»), «cada elemento 

está ao lado dos outros, num “local” próprio, define o “lugar” como uma “configuração 

instantânea de posições”». [
168

] Cada lugar é afirmação dum elemento implantado em 

local próprio – o monumento funerário instaura-se lugar de memória em determinado 

espaço (abstracto), que o projectista transforma. Lembremo-nos do que afirma 

Bachelard: «O espaço habitado transcende o espaço geométrico.» [
169

] Esta afirmação 

contraria a de Marc Augé: «Se nos detivermos um instante na definição do lugar 

antropológico, constataremos que se trata de um lugar antes do mais geométrico.» [
170

] 

Antecipo a morte, fechado no caixão.  

A força ancestral da morte, arcaica, tal como se lhe referisse Morin, reside na não-

visibilidade, no corpo, e na invisibilidade do mistério. É tal essa força, que se faz 
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projetar no espaço, erigir-se, materializar-se do nada, em positivo (compensando o 

negativo do desaparecimento do corpo). Para Augé, o monumento significa 

permanência: «O monumento, como a etimologia latina da palavra o indica, quer-se 

expressão tangível da permanência ou, pelo menos, da duração.» [
171

] O caso da 

sepultura como monumento à morte e à memória do sepultado dificilmente se reduz a 

essa condição, na medida em que, ao ser símbolo de certa não presença, representa o 

lugar metatópico que o transcende. A necrópole é o conjunto do lugar antropológico 

primordial «sepultura».  

 

2.6. Invólucro-Corpo e Recetáculo-Sepultura 

 

2.6.1. O saco de carne 

 

Os lugares que explicito à frente denominam-se receptáculos porque recebem o corpo – 

são «contentores». Quando se parte do corpo como primeiro lugar da morte, pretende-se 

afirmar o fim de certa individualidade: cada vida é única, a cada uma a sua morte. Eu já 

não sou o lugar que ocupo, mas outro lugar, o que construo e onde me decomponho, 

saco de carne. Esta expressão ilustra o que pretendo afirmar quanto ao corpo ser  

invólucro. A pele, o saco de vísceras, é a minha última fronteira, o meu limite exterior. 

A camada córnea da pele (estrato córneo ou camada de queratina) está repleta de células 

epiteliais mortas, que se desprendem ao ar. [
172

] Não resisto respigar um excerto de 

Vergílio Ferreira, a partir de Anselmo Borges para definir o corpo como primeiro 

invólucro da morte. Ao saco de carne junto o «saco de esterco», de Ferreira. 

 

     Um novelo de tripas, de sebo, de matéria viscosa e repelente, um incansável produtor de 

lixo. Uma podridão insofrida, impaciente de se manifestar, de rebentar o que a trava, sustida 

a custo a toda a hora para a decência do convívio, um equilíbrio difícil em dois pés 

precários, uma latrina ambulante, um saco de esterco. (…) Dá vontade de enlouquecer. [
173

] 
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2.7. Lugares Físicos da Morte [
174

] 

 

A cova é simultaneamente lugar de chegada e de partida. Os cemitérios são arquivos de 

arquivos, de despojos e memórias fixadas a escopro na pedra, rostos ainda com nome M 

de X e Maria de Y, debotando e debutando, queimados ao Sol. 

Deve-se agora analisar os Lugares Físicos da Morte, agrupados segundo o seu carácter 

mortuário/funerário. O grupo mortuário pertence aos que recebem o corpo e onde é 

preparado para as exéquias fúnebres. O grupo funerário diz respeito aos construídos, os 

arquitectónicos onde o corpo é deposto (a mortalha é invólucro do corpo já preparado).  

Primeiro grupo: objectos mortuários (II) Cama/Enxerga, (III) Mesa de Dissecações, (IV) 

Gavetão; 

Segundo grupo: objectos funerários (V) A Mortalha/O Lençol [
175

] (VI) Caixão; (VII) 

Sepultura/Túmulo & Jazigo; (VIII) Ossário; (IX) Urna do Ossário e Pote das 

Crematório;  [(X) Forno Crematório] 

Terceiro grupo: Lugares Metafísicos Da Morte (X) Purgatório, (XI) Paraíso & Inferno. 

O corpo é o lugar físico da morte, por excelência. A sepultura, o lugar arquitectónico. 

Não por acaso Georges Didi-Huberman parte do túmulo, para a leitura da obra 

escultórica minimal. Interpreto sepultura e túmulo como estruturas funerárias diversas: 

a primeira é essencial para a inumação (a cova pode ser murada e coberta por laje); a 

segunda, mais complexa, vai além do mero escavar, como paralelepípedo. Este lugar 

funerário encerra em si o mistério. Acerca do volume e do vazio, Didi-Huberman 

(citando James Joyce) afirma: 

 

     (…) assim que deixamos o território assolado e arruinado das nossas mães mortas, para 

abordar o culto, pretensamente sensato, das obras de arte (…), em que a questão do volume 

e do vazio se apresenta inelutavelmente ao nosso olhar. É a situação de quem se encontra 

em face de um túmulo, diante dele, nele posando os olhos. [
176

] (Fig.8) 
 

A expressão inelutável remete para o nada e não o vazio. Mas como é caixa, dentro de 

si só o vazio (o nada respeita a outra dimensão). A citação ilustra o carácter duplo da 
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sepultura: a) é contentor da cápsula, o caixão (e não invólucro como o corpo ou a 

mortalha); b) é receptáculo que se abre e se fecha (talvez o melhor, pois recebe o 

caixão, num longo eixo vertical). O caixão é receptáculo mas é caixa solúvel; a 

sepultura é uma caixa falhada, porque deixa escapar a figura baconiana. Nesse sentido 

ilustra o que Bachelard afirma sobre a casa: «A casa vivida não é uma caixa inerte. O 

espaço habitado transcende o espaço geométrico.» [
177

]  

Penso que a relação que Didi-Huberman vê entre a figura mãe e o culto da obra de arte 

(partindo de In Bodies, de James Joyce), reside no que está dentro: se a força da mãe e 

da obra de arte reside no culto (ama-se a mãe, contempla-se a Gioconda) o que lhe 

subjaz é o mistério que vem de dentro, a imanência. Inelutável, na mãe como na obra de 

arte, a impossibilidade de voltar para dentro (no caso materno) e de mergulhar adentro 

(no caso artístico). Compara-se «mãe» e «Gioconda» com a sepultura, na medida em 

que a mãe que jaz empresta a aura ao objecto, simulacro da sua presença. Latente, na 

sepultura, a vibração dos despojos maternos, que me sorriem («exercício de ver» 

contrário à tautologia). Quero, por ora, contextualizar nova citação de Joyce, a partir de 

Didi-Huberman, acerca da percepção do visível (quem começa o seu livro respigando a 

Joyce o termo “inelutável”). 

 

     Inelutável modalidade do visível (ineluctable modality of the visible): pelo menos, se não 

mais, pensando através dos meus olhos. (…) Limites do diáfano. Mas acrescenta: nos 

corpos. (…) Limite do diáfano em. Porquê em? (…) Se podes meter os cinco dedos através, 

é um portão, se não é uma porta. Fecha os olhos e vê. [
178

]  

 

A «inelutável modalidade do visível» enquadra-se no que entendo o desfasamento entre 

o que se vê e o que se deixa de ver, entre estados. As crianças pequenas, sabendo que o 

avô foi para as estrelas, não compreendem contudo como é que está no cemitério a 

dormir. Porque acontece um desconforto entre. A morte só é inelutável porque desejo 

tudo dominar. O carrinho de linhas (ver adiante) desaparece na penumbra, mas não 

inelutavelmente (a criança puxa-o novamente). É assim jogo infinito e eterno: a criança 

acredita falsamente que tem poder sobre o objecto. Talvez o Homem ainda acredite ter 

poder sobre a morte; apesar de saber que morrerá, espera o milagre da imortalidade. 

Não se treinou irreversivelmente morto. [
179

] 
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2.7.1. O túmulo 

 

2.7.1.1. Enigma e mistério 

 

Deve tomar-se por referência a forma geométrica paralelepípedo para caracterizar o 

lugar «túmulo» que tem uma afinidade histórica com a figura/estátua jacente, logo com 

a tradição narrativa. Há, normalmente, dois sub-conceitos de túmulo: 1º caso: o túmulo 

«soterrado» (Fig.9) é uma laje funerária ao nível do solo (gravada e inscrita, com 

heráldica e/ou texto); 2º caso: o túmulo «suspenso» (Fig.10) acima do solo (por 

exemplo assente em quatro leões); é um paralelepípedo que suporta a estátua jacente. 

No interior da sepultura haverá sempre um vazio (mesmo que acumule restos sobre 

restos). Antes de regressar à primeira citação de Didi-Huberman (sobre o volume e o 

vazio), importa perceber a distinção que Anselmo Borges faz de «problema», «enigma» 

e «mistério» (segundo Pedro Laín Entralgo). Primeiro esclarece que «problema» diz 

respeito a questões resolúveis e depois que «a matéria é essencialmente enigmática». 

Resta o «enigma», que se refere às «questões que nunca serão completamente 

resolvidas, mas de cuja solução racional o homem se vai aproximando cada vez mais» 

como «a realidade da matéria ou a génese do pensamento». [
180

] 

Face a estas distinções devo perguntar se o túmulo não é um enigma, pois diz respeito à 

matéria; produz um enigma porque trata a matéria mas contém o mistério, o «mistério 

absoluto», de Borges. Seguindo o raciocínio joyciano de Didi-Huberman: «volume» e 

«vazio» são conceitos indissociáveis, e relacionam-se aos de enigma e mistério. O 

próprio paralelepípedo é um enigma, na forma como absorve e dissolve tal mórbida 

massa. O volume dessa massa «informe» baconiana está contido «no volume do vazio» 

tumular; ao desaparecer, esvazia o contentor: o problema é que o processo de dissolução 

ocorre oculto, longe da visão (de fora, a sepultura é um enigma). O paralelepípedo é 

enigmático quanto dissolve o inelutável, o mistério, uma imagem irresolúvel…  

A sepultura, não visível, é um quase-paralelepípedo [binómio cova + campa]; a cova, 

murada lateralmente, suporta a laje da campa mas o fundo em terra é um «fundo falso», 

[
181

] devido à permeabilização. O dispositivo «sepultura» é enigma mas trata do 

mistério. 
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Funciona como caixa de mágico: pode ter uma multiplicidade de fundos em aberto, e no 

entanto estar permanentemente fechada (inviolável), do lado que não vemos.  

O mistério aparente da morte física, não-visível dentro do corpo, tem paralelo no túmulo 

(o mistério metafísico é invisível). Esse não-visível, escondido do lado que não vemos, 

encontrei-o em Manuel António Pina. Veja-se a feliz coincidência: a minha expressão 

atrás, do lado que não vemos é a «do lado que não se vê», de Pina! O que é que se 

passa, do lado que não vemos? Acontece um processo oculto, mágico. Entre o ali (um 

espaço isolado) e Eu, o desfasamento que se instaura advém do lapso temporal que se 

interpõe ao que não vejo! A transformação, a metamorfose em nada: que espectáculo 

palpável, desbaratado dentro de uma caixa.  

 

A ANA QUER 

 

A Ana quer 

nunca ter saído 

da barriga da mãe. 

Cá fora está-se bem 

mas na barriga também 

era divertido. 

 

O coração ali à mão, 

os pulmões ali ao pé, 

ver como a mãe é 

do lado que não se vê. 

 

O que a Ana mais quer ser 

quando for grande e crescer 

é ser outra vez pequena: 

não ter nada que fazer 

senão ser pequena e crescer 

e de vez em quando nascer 

e voltar a desnascer. [
182

] 

 

Quando é que o processo inato do envelhecimento intra-celular se desencadeia, eivado 

de morte? Talvez que o nascituro comece a morrer, ao romper o elo com o meio intra-

uterino. O corte do cordão umbilical também significa que a mãe pode conceber nova 

vida, e já não precisa de mim. O que terá movido a curiosidade de Júlio César, para 

abrir o ventre materno e descobrir o útero, senão o mistério, onde tudo se passa 

magicamente, inalcançável ao olhar? Regressar, como escreve Edgar Morin? 
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     (…) o tema da “intimidade maternal da morte” (Bachelard) se enquadra no grande ciclo 

de morte-renascimento. (…) Jung tem razão em insistir no renascimento como tema central 

de um conceito da morte que traduz “o ardente desejo de reentrar no seio da mãe, a fim de 

renascer, isto é, de se tornar imortal…” [
183

] 

 

O corpo é matéria orgânica e à matéria cabe o enigma. O túmulo transforma a matéria 

inorgânica e produz o mistério do desaparecimento. É um útero negativo.  

 

2.7.1.2. A presença que me trespassa  

 

O túmulo é receptáculo antropomórfico, que impõe a presença aí do já-não-ser. O 

mundo circular, que o Homem de Vitrúvio (de Da Vinci) alcança, é o mundo esférico 

que abraço – sou a medida da minha morte. Alinhar os braços vitruvianos ao corpo é 

perceber que a morte ontológica é o fechamento de uma cosmogonia. Importa 

transcrever a citação de Huberman (sobre In Bodies de James Joyce) para ver além do 

fechamento; «a visão colide sempre com o inelutável volume dos corpos humanos.» 

 

     In Bodies, escreve Joyce, sugerindo já que os corpos, esses objectos primeiros de todo o 

conhecimento e de toda a visibilidade, são coisas que cabe tocar, acariciar, obstáculos 

contra os quais «bater com a cachimónia» (by knocking his scone against them); mas 

também coisas de onde sair e onde reentrar, volumes dotados de vazios, de cavidades ou de 

receptáculos orgânicos, bocas, sexos, talvez o próprio olho. E eis que surge a obcecante 

questão: quando vemos o que está diante de nós, por que razão uma outra coisa nos olha 

sempre, impondo um em, um dentro? «Porquê em?», interroga-se Joyce. [
184

] 

 

A presença do cadáver diante de mim é ausência – entre mim e «ele» há um abismo 

inelutável. Ao desejo de abraçar um morto, na despedida, contrapõe-se o nojo que o 

empurra para longe. Para que tempo, passado ou futuro, empurramos os mortos? Para 

que fundo da cova, como de gaveta? Em que trevas escondemos os mortos? A morte 

mórbida e espectacular e o voyeurismo no processo do aberto e o do fechado (no 

velório ou antes do enterro), não são mais que a curiosidade infantil de desvendar o sexo 

materno. Tal como Ana, o que César «mais quer ser quando for grande e crescer é ser 

outra vez pequeno», nunca morrer, nascer sempre e «voltar a desnascer».  

Há um eixo imaginário que me trespassa, das cavidades oculares da caveira escondida 

no seu fundo, aos meus olhos petrificados. Didi-Huberman defende que o pensamento 

de Joyce a partir desse corpo «surgirá apenas como uma travessia física, algo que passa 

                                                 
183

 Edgar Morin, O homem e a morte, p. 121. 
184

 Georges Didi-Huberman, O que nós vemos, o que nos olha, pp. 10.  



 55 

através dos olhos (thought through my eyes) como uma mão passaria através de uma 

grade.» [
185

] Esse veio que me trespassa é a visão imaginária de mim sobre o objecto e 

não o seu contrário: é preciso que eu tenha vontade de entrar.  

É a visão que medeia a relação entre mim e o objecto morto e instaura um lugar 

mortuário (a percepção que tenho dele decorre das suas supostas imanências; «ele» nada 

imana; eu é que lhe atribuo qualidades que não tem per si). Ressalvando casos 

excepcionais, [
186

] entre mim e o objecto funerário dá-se uma relação de saudade do 

morto e de pena de mim, que sofro: como se o túmulo adquirisse as qualidades do 

morto. Não estabeleço nenhuma relação com a sepultura fria e oca – não é possível 

dialogar com uma fotografia, a caveira não fala. Tenho sim, aproximadamente, uma 

relação afectiva com a memória do despojo.  

 

2.7.1.3. A perda e a ferida 

 

A matéria tem presença e corpo; é uma imagem. O olhar vai, toca e vem. A estrutura 

funerária é imagem dentro de imagem (corpo+caixão+sepultura). Cada um deles 

constitui-se véu do seguinte. [
187

] Tal como Didi-Huberman, pergunto-me: o que é que o 

olhar leva e traz constantemente entre mim e o túmulo (eu, como o Dedalus de Joyce, 

diante do mar)? Porquê, esse incessantemente exercício de tentar ver além? «Então, o 

que é que, no mar visível, familiar e exposto diante de nós, indica esse poder 

inquietante do fundo, senão o jogo rítmico “que as ondas trazem” e a “maré que sobe”?» 

[
188

] As vibrações que sinto, imaginárias, vêm de dentro. Sou a eterna criança que deseja 

ardentemente abrir a caixa para ver o que se passa dentro. Atiro o olhar, como o netinho 

de Sigmund Freud [
189

] lança um carrinho de linhas. Vejo desaparecerem os berlindes 

dos meus olhos. Nada aprendo com a morte, jogo de perda. O que é que vibra à 

superfície do mármore, e que vem de baixo?  

Lançado o corpo, não se pode voltar atrás. O meu defunto é o isco ao Grande Peixe. 

Chamo-me Jonas e espero a viagem. Segundo Borges, o netinho de Freud fere o olhar. 

E eu firo os meus olhos no anzol porque sei que o que espero, não volta. Criança 

pequenina, sento-me no barco e imagino-me. Simulo grandes pescarias, farto-me de 
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lançar corpos que não vêm. O corpo vai só e eu não posso ir atrás. Para onde foi? Dou 

caneladas das arestas; ferem-me as pernas, os vértices das campas como cornos! Atirar 

o carrinho de linhas é esperar, crer que regresse imagem. Perder o ente querido é perdê-

lo imagem, presença da ausência. 

 

2.7.1.4. Crença ou tautologia e imaginação  

 

O rendez-vous com o sepultado é um monólogo, nada acontece. Se, perante o 

fechamento do morto e da sepultura, o ver é um «exercício de crença», o que responder 

ao desafio de Joyce «Fechemos os olhos para ver»? Será tal crença, religiosa, mística, 

existencialista, outra? Estas dúvidas contrariam a «tautologia» da categórica afirmação 

de Donald Judd «what you see is what you see (o que vês é o que vês)». [
190

] Vacilo na 

dissociação entre o que vejo e o que não vejo mas penso estar.  

Segundo Didi-Huberman há duas atitudes perante a «cisão» da morte: «soçobrar» ou 

«tentar tapar os buracos, suturar a angústia que se abre em nós diante do túmulo e, por 

isso, nos abre em dois». Nas suas palavras: «Soçobrar (…) na lucidez», significa 

«melancolia». Encaro o túmulo passivamente ou preencho e fecho a ferida aberta em 

mim; «suturar a angústia não é senão recalcar, ou seja, acreditar que se preenche o 

vazio». Tapar os buracos, a que já se referiu Jankélévitch, mitiga a minha dor? 

A primeira atitude, passiva, considera o objeto-túmulo um vazio, oco, separado de mim, 

cujo «volume visível» ignora a podridão (do) interior: o que Didi-Huberman chama 

uma «invisibilidade sem nome», [
191

] e que me parece a correlação inversa da 

visibilidade do nome e da fotografia (a representação simbólica da palavra e da imagem 

assinala uma presença, mesmo que não exista corpo). 

 

     Nesta atitude, notar-se-á que há uma espécie de horror ou de negação do cheio, isto é, do 

facto de que esse volume, diante de nós, está cheio de um ser semelhante a nós, mas morto, 

e, neste sentido, cheio da angústia que sussurra o nosso próprio destino. Mas nesta atitude 

há ainda um verdadeiro horror e uma denegação do vazio: uma vontade de se ater às arestas 

discerníveis do volume, à sua formalidade convexa e simples. (…) constitui o receptáculo (a 

concavidade) de um corpo ele mesmo cavo, e que deste modo vê a sua própria substância 

esvaziar-se. Esta atitude – esta dupla negação – consiste, será assim que teremos de a 

compreender, em fazer da experiência do ver um exercício da tautologia: uma verdade 

banal («esta tumba que eu vejo ali não é outra coisa senão o que eu lá vejo: um 

paralelepípedo com cerca de um metro e oitenta de comprimento…» avançada como o ecrã 
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de uma verdade mais subterrânea e bem mais temível («aquela que está lá em baixo…»). 

[
192

] 

 

A imagem «suturar a angústia» [
193

] é-me cara pois remete para a mesa de autópsias, 

mumificação e mortalha. O que a morte abre em mim precisa ser cosido; sou saco de 

carne escancarado perante o sílex. É impossível suturar a angústia (incurável), estancar 

a hemorragia do saco, segurar as vísceras. Não consigo dar o último nó à sutura; resta-

me lançar-me «para lá da cisão aberta por aquilo que nos olha no que vemos». Esse é, 

segundo o filósofo, um modo de suturar a angústia, «querer ultrapassar – 

imaginariamente – quer o que vemos, quer o que nos olha». [
194

] 

Encontrei os conceitos receptáculo e tautologia na citação atrás, de Didi-Huberman. Se 

o primeiro remete para o 2D, o segundo, creio, vai além do 3D porque remete para outro 

tempo. A atitude, passiva, da «negação da concavidade» só considera a aparência do 

objecto, o convexo. (Fig.11) A tautologia é não só passividade perante que se vê, mas 

«horror ou negação do cheio». O «exercício da crença» implica que o sujeito se esforce, 

no sentido de se encontrar com o objecto, mesmo que implique ver a metamorfose da 

decomposição.  

A partir da crítica à tautologia: ao ser-aí heideggeriano (o Dasein) opõe-se-lhe o alhures 

metafísico – o que está dentro do túmulo é o não-ser-aí, não visível sob a laje, mas o seu 

ente é invisível e já metafísico. Afirma Didi-Huberman (citando Martin Heidegger):  

 

     Diante do túmulo, sou eu próprio que tombo, que caio na angústia – a saber, nesse 

«modo fundamental do sentimento de toda a situação», nessa «revelação privilegiada do 

ser-o-aí [Dasein]», de que falava Heidegger… [1] É a angústia de olhar para o fundo (para 

o lugar) daquilo que me olha, (…) o que será feito do meu próprio corpo, entre a sua 

capacidade de constituir um volume e a sua capacidade de se oferecer ao vazio, de se abrir. 

[
195

] 

 

Mais que a angústia, o que ressalta deste trecho é o lugar, fundamental para estabelecer 

a relação do indivíduo com o mundo e a morte. O lugar interior que o filósofo menciona 

(algures dentro do invólucro que se abre), é suficientemente difuso para o conseguirmos 

localizar no abismo que sou. É o lugar utópico, próximo da «transcendência desde 

dentro», de Borges. [
196

] 
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2.7.1.5. As latências e o tempo na geometria da campa 

 

Penso que a «campa» pode ser considerada minimal, nos casos em que há despojamento 

total na decoração. As «latências» (termo de Georges Didi-Huberman), contrárias ao 

carácter tautológico do objecto minimal, fazem vibrar o túmulo como fogos-fátuos, 

indícios da metamorfose e da fuga. «Volumes, portanto, sem sintomas e sem latências: 

objectos tautológicos.» [
197

] O túmulo é lugar-do-negativo, do tempo histórico extinto (o 

indivíduo já não é ser-de-tempo). Com a dissolução do cadáver, a campa é um relógio 

de sol negativo, caixa negra (porém, cega, surda e muda), que contém informação por 

decifrar, inalcançável para o «homem da tautologia» (quem não percebe o valor da aura 

e a singularidade). [
198

] A função da sepultura não se esgota na absorção dos restos 

mortais, pois é o último reduto da memória física do ente – depois de processar o corpo 

(o túmulo é uma caixa mágica, máquina de transmutação dos corpos, de dissolução da 

imagem – o maquinismo é o Tempo dos vermes que devoram os despojos).  

O que é tautológico é tão avesso ao que é endógeno à própria forma côncava e ao 

interior que lhe subjaz, que rejeita não só a dimensão física como a memória que lhe é 

intrínseca (o túmulo é reserva da memória, não só física: é monumento à identidade – 

ente X ou Y). Didi-Huberman diz do «homem da tautologia»: 

 

     Assim, ele terá feito tudo para recusar a temporalidade do objecto, o trabalho do tempo 

ou da metamorfose no objecto, o trabalho da memória – ou da obsessão – no olhar. Ou seja, 

ele terá feito tudo para recusar a aura do objecto, exibindo uma forma de indiferença em 

relação ao que precisamente se encontra por baixo, escondido, presente, jacente. [
199

] 

 

Uma cova recém-ocupada exibe acima da superfície a saliência correspondente ao 

negativo (que não o é) por debaixo, o caixão. A visibilidade da campa é um quase-2D – 

3D na totalidade do paralelepípedo «soterrado». Abrindo a cova constrói-se um 

paralelepípedo, extraído e encaixado (a massa é duplamente positivo e negativo, dentro 

e fora). Em Portugal, as campas ostentam muito do despojamento minimal, ainda que a 

maioria tenha à cabeceira lápide vertical com informação cronológica e necrológica, 
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relativa ao morto ou a outros que a foram ocupando. Só aparentemente é uma laje, nua, 

que poderia sobreviver per si: é um paralelepípedo.  

A campa exibe como adereço um livrinho de mármore, habitualmente suporte da 

mensagem eterna saudade; pode ser extensão da lápide ao veicular a identidade doutros 

mortos, por economia de espaço. Mesmo que minimal, a laje (ao nível do solo, como 

alçapão) não pode ser considerada conceptualmente objecto tautológico, porque contém 

ou já conteve despojos humanos; é essa a sua significação – nunca será objecto inerte. 

[
200

] Perante ela, o espectador não sente a indiferença que Didi-Huberman refere. O 

túmulo é cápsula de tempo e memória que marca a minha cronologia; ainda que seja 

aparentemente minimal, e não ostente Aqui Jaz, sei que é o interior (mesmo vazio), que 

lhe dá a razão de ser como monumento de memória. 

  

2.7.2. O cemitério   

 

2.7.2.1. O topos do alogos – a tua boca é o meu silêncio  

 

Eu já não sou o lugar que ocupo assinala a passagem, a mudança de estado (da matéria 

orgânica para a inorgânica). É saída de mim? O fim é o silêncio do morto e a solidão do 

outro. Já discordei da «radical exterioridade», de Anselmo Borges. A morte, interior, 

termina-me enquanto lugar no mundo; põe-me um ponto final, emudece-me. É meu, o 

silêncio, ao entrar no cemitério. A morte é o lugar primordial do silêncio porque de 

solidão; não dos mortos mas dos vivos. Sinto-me órfão perante a morte do Tu, silêncio 

da solidão – és a minha morte psicológica, começo de morrer físico. Georges Didi-

Huberman cita Elisabeth Pagnoux, para quem «o horror gera o silêncio: não o diz, 

impõem-no. Não há nada a fazer, não há nada que se possa dizer. (…) Auschwitz foi 

silêncio». [
201

] Toda e qualquer sepultura ou cemitério são lugar de silêncio; o 

Holocausto é o paradigma do silêncio, devido à escala. 

 

     (…) que instante é esse que faz com que, pela morte, já não pertençamos ao tempo e, por 

conseguinte, a este mundo? (…) De facto, o homem é, segundo a famosa definição de 

Aristóteles, o animal que fala, o animal que tem logos. Mas o morto emudece 

definitivamente, não fala, é alogos (não tem fala). Ernst Bloch Contra a pretensão de 

logicizá-la, (…) escreverá que, aparentemente, após a morte o que fica é o cadáver, que é 
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levado para o cemitério, caracterizado como o lugar primordial do alogos: “(…) Agora, aí 

jaz o cadáver gelado (…), o homem pensante é conduzido ao lugar originário do alogos 

(Urort des Alogos), ao cemitério, mesmo ao lado da cidade”. [
202

] 

 

O que morre não é – na verdade, nem o morto está (em francês diz-se il est mort, 

«morreu»; ora, morrer é subtrair a forma do verbo ser). Eu sou o lugar do Tempo 

terminado: «Só por ilusão de linguagem é que dizemos, diante do cadáver do pai, da 

mãe, da mulher, do marido, do filho, do amigo: ele (ela) está aqui morto(a). Na 

realidade, ele ou ela não estão ali.» [
203

] É tocante, este trecho de A. Borges, sobre o 

vazio do túmulo. À vista desarmada não seria o teólogo a afirmá-lo (mas o «homem da 

tautologia»); na realidade, quer referir-se à «transcendência inominável» e à via 

metafísica, quando afirma «Junto a qualquer campa, pode aplicar-se a afirmação do anjo 

no Evangelho: Ele (ela) não está aqui. O Evangelho é cru: nos túmulos, há apenas ossos 

e podridão.» [
204

] O túmulo é uma caixa de teletransporte metafísico! O caixão é um 

lugar que não estará, pois que é a barca (a cesta que trouxe Moisés, a concha da Vénus 

de Boticelli). (Fig.12) Ao apodrecer, o caixão desvanece-se na bruma do cais, tão etéreo 

quanto a alma que transporta (as ossadas sobreviver-lhe-ão como remanescente 

simbólico do lugar-corpo, como âncora do ente).  

A barca simboliza a passagem de mim para o fundo, «para o lugar daquilo que me olha» 

(como diria Didi-Huberman); daí vou para o nada. Eu próprio sou janela para o nada, 

como afirma Yves Ledure (citado por Anselmo Borges): «A morte não é propriamente 

uma passagem; se o for, é segundo um modo que se subtrai ao pensamento: é “um 

pouco como uma janela que dá sobre nada”.» [
205

] 

 

2.7.2.2. A necrópole burguesa e a individualidade  

 

     A acumulação de mortos nas igrejas ou nos pequenos pátios das igrejas torna-se de 

repente intolerável, pelo menos para os espíritos “iluminados” da década de 1760. (…) Por 

um lado, a saúde pública ficava comprometida pelas emanações pestilentas e odores 

infectos provenientes das fossas; por outro, o solo das igrejas, a terra saturada de cadáveres 

dos cemitérios, a exibição dos ossários, violavam permanentemente a dignidade dos mortos. 

(…) Evocava-se o exemplo dos antigos, a sua piedade pelos mortos, atestada pelos restos 

dos seus túmulos, pela eloquência da sua epigrafia funerária. [
206

] 
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 A secularização dos cemitérios e a saída das igrejas para o prado burguês, instaura a 

individualidade na morte democrática, em sepulturas perpétuas. No Século XIX 

português foram estabelecidas novas normas para a inumação. Matematicamente, o que 

é o cemitério, senão um conjunto de sepulturas, cidade negativa onde reina o silêncio? 

Assinalam-no ciprestes ou cedros, apontando aos céus, primeiro símbolo de que já não 

está. A necrópole fundamenta-se na saúde pública, e talvez na dignidade na morte 

democrática e universal.  

O novo paradigma possibilita, também, a representação na morte, narrativa da Terra aos 

Céus (estátuas de anjos em atitude de vigília, sobre as lápides, expectantes do momento 

de resgatar a alma do morto). A morte é representada, muito ao gosto da arte-nova, na 

mulher de túnica, escondendo a fronte (género que impera na persona da musa, ou não 

fosse o romantismo dado a esses arrebates d’alma). As raízes do gosto, no Século XIX, 

vão mais atrás, à Idade Média, período talvez obscurecido nesta altura. Ainda que seja à 

poesia, que Philippe Ariès se refira como «expressão do indefinido» (acerca de intuição 

e sentimento), o romantismo descobre na Idade Média «o germe de uma estética do 

sentimento, vendo precisamente nesta época a formação de uma nova sensibilidade da 

paixão imperecível». [
207

] 

Ao contrário do caixão, todas as construções por que se traduz a Arquitectura da Morte 

são lugares efectivos mas de passagem, de ultrapassagem para o outro mundo (o ossário 

é reserva do remanescente). O túmulo é máquina de transmutação dos corpos, de 

dissolução de imagens, de teletransporte metafísico; caixa negra, máquina de 

desaparecimento.  

 

2.7.2.3. Sobre o ossário 

 

A sepultura, propriedade da família, traduz a vontade da posse, a permanência do Nome 

e da Figura do morto «burguês». Essa atitude pode ter como consequência (caso os 

descendentes descuidem a sepultura ou se extingam), o esvaziamento total da sepultura, 

abandonada; resultado: o que poderia ser trasladado para ossários, em pequenas urnas 

arrumadas, verticalmente, dá origem a imensos buracos negros – o cemitério eclode 

desmesurado, autêntico organismo vivo. 
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Na ausência de ossário, Pina Cabral refere que, no Noroeste de Portugal, «a sepultura é 

aberta e os ossos são limpos. Se existe um ossário é aí que os ossos são depositados; de 

outro modo são metidos em sacos de plástico muito bem fechados e depositados num 

canto da sepultura». [
208

] O autor faz referência ao Inferno, mas sobretudo ao 

Purgatório, lugar metafísico intermédio (o culto das Almas do Purgatório); é curioso 

que, em sepultura de família, o saco deva estar bem fechado – evitando a contaminação 

dos ossos por outro corpo, não comprometendo a purificação da alma?  

Pina Cabral refere ainda que há um «período mínimo de cinco anos», que pode ser 

encurtado, no sentido de possibilitar «segundas exéquias». «Esta aceleração reflecte o 

facto de a segunda deposição do corpo marcar a separação completa entre o morto e os 

vivos.» [
209

] Não será esse tempo o segundo nojo (luto), para dar Tempo à Alma de se 

purificar, no Purgatório? Os ossos são o derradeiro remanescente do lugar-corpo 

(estejam num saco depositado no fundo da sepultura ou num ossário). O ossário recebe 

a urna com os ossos para dar lugar a outro corpo na sepultura (que ficaria lotada, cheia).  

 

2.7.2.4. O lugar-do-negativo  

 

«Apesar de familiarizado com a realidade da morte, o Mundo Antigo pelo menos desde 

o Império Romano, temia a proximidade dos mortos.» [
210

] O cemitério, lugar-negativo, 

enquadra-se no senso popular «longe da vista, longe do coração». Já em Roma os 

mortos estão «excluídos» da cidade, como Philippe Ariès demonstra. 

 

     Em Roma ou em Pompeia, constatamos que os mortos são excluídos da cidade. (…) não 

devem importunar os vivos nem conviver com eles. Com efeito nem eram banidos para 

algum sítio distante, nem isolados: era importante que facilmente se lhes pudesse fazer 

oferendas apaziguadoras, ou comer e beber perto deles. [
211

] 

 

O cemitério «romântico» instaura a individualidade, que o jazigo simboliza, ao 

perpetuar o nome de família, na casa. Ao não deixar cair o corpo na terra, afasta-se da 

ideia da democracia na morte e do nojo da putrefação, cujos vermes estão eivados de 

infernalidade. Ainda que não represente plasticamente a Morte Macabra, nem 
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desenvolva o conceito, é inegável que essa presença andrajosa traduz, por um lado o 

desejo da materialização de uma ideia abstracta e, por outro, a minha podridão 

projetada no Futuro. O cemitério é, pois, o lugar-fora, do negativo, de absorção, para 

onde vão «as vítimas do Triunfo da Morte», que ela leva para as profundezas. O 

cemitério limpa os males do mundo; é o Inferno, no sentido em que sana os males das 

carnes. A expressão transcrita de Philippe Ariès refere-se à caracterização da Morte 

Macabra (na citação a seguir, um corpo em podridão). 

 

     Ela comunica com um mundo clandestino que faz, então, emergir nos Séculos XV e 

XVI: um mundo que emerge das profundezas da terra e do interior do corpo, habitado por 

vermes, sapos, cobras, monstros hediondos, fauna rastejante e pululante resultante da 

corrupção, mundo do disforme, que assombrava ainda as visões tardias de Breughel e 

Bosch, mas que historiadores um pouco visionários como P. Camporesi descobriram no 

bestiário do Século XVII. [
212

] 

 

Se, na era Romana, os mortos estavam fora de portas (mas ao alcance das oferendas 

apaziguadoras), durante a Idade Média as personalidades mais importantes, sobretudo, 

eram sepultadas dentro dos templos. No Século XIX os mortos saem para os cemitérios 

das cercanias, verdadeiros espaços de ócio, carregados da ideia de jardim (por ex: 

Cemitério do Prado do Repouso, Porto). 

O nojo pelos despojos cadavéricos está na base do mito e do rito. Com as grandes pestes 

é necessário enterrar o mais depressa possível. Daí que a própria figura da morte, o 

«transi, signo visível de grande medo» a que Ariès se refere, esteja associada às pragas: 

«A maior parte dos historiadores interpretam-no como uma manifestação da angústia 

das populações dizimadas pelas pestes dos Séculos XIV e XV.» [
213

] A morte macabra 

(o duplo do coletivo?) é símbolo do terror e nojo. Inumar o morto é «enterrá-la» na terra 

ensopada, cheia, prenhe de vermes gordos e brancos, processo de catarse que assenta no 

que Edgar Morin citou no início desta Parte, «A impureza do corpo em decomposição 

determina (…) o tratamento fúnebre do cadáver.» [
214

] O cemitério fora do burgo não é 

mais que o reflexo, a materialização do medo e do nojo, do tabu, que a morte na 

contemporaneidade agudiza: «A morte, outrora tão presente, de tal modo era familiar, 

vai desvanecer-se e desaparecer. Torna-se vergonhosa e objecto de um interdito.» [
215

] 
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PARTE III 

 

 

Num Sono De Casulo 
 

Representação na Morte (O Lugar Simbólico)
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Eu Sou O Lugar Que Já Não Ocupo  

 

O retângulo antropomórfico 

 

3.1. Que Representação na Morte? 

 

     (…) o cadáver é por excelência aquilo que tem a mesma figura. Isto é tão verdade que 

para os romanos o morto se identifica com a imagem, é a imago por excelência e, vice-

versa, a imago é antes a imagem do morto (as imagines eram as máscaras de cera do 

antepassado que os patrícios romanos guardavam nos átrios das suas casas). [
216

] 

 

Nem à luz de Giorgio Agamben posso afirmar que é fácil representar a morte, mesmo 

que «o morto se identifique com a imagem». Representar o morto é representar a morte? 

A morte é processo físico que se dá a ver. Heidegger, por seu turno, afirma: «A obra 

enquanto obra é, na sua essência, produtora.» [
217

] A isto, pergunto: que morte produzo? 

A que conseguir arrancar à natureza, como diria Albrecht Dürer. [
218

] 

Perante o cadáver, sobretudo em decomposição avançada, inalo as suas partículas. 

Mesmo que não aspirasse tal transferência de estado, a imagem já havia entrado. 

Segundo Jean-Paul Sartre, citado por Georges Didi-Huberman, «a imagem é um acto e 

não uma coisa». [
219

] Se a morte é acto negativo e facto referente a uma coisa inane, que 

imagem é a morte? O não-ser é imagem-outra ou metaimagem? A morte é o «limiar de 

imagem». [
220

] 

Comecei a investigação prática representando a morte figurativa, através do medium 

desenho; a seguir enveredei pela desmaterialização do corpo, na pintura. Não 

representar o corpo não é prescindir dele; uma mancha vermelha simboliza sangue, a 

colagem de cinza representa a cremação (citação bíblica, «do pó vens ao pó regressas»); 

ambas assinalam a presença da ausência e marcam o lugar-de-jazência. Não será o 

«trabalho de perda», [
221

] o que o artista plástico realiza? Resgatar incessantemente a 

imagem, diria, primordial? Nesse sentido, Didi-Huberman afirma, acerca do jogo e da 
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criança que, na sua solidão, brinca com um «objecto concreto – carrinho de linhas ou 

boneca, cubo ou lençol»: 

 
     Imagino-a expectante: ela contempla na letargia da espera, sobre o fundo da ausência 

materna. Até ao momento em que aquilo que vê se abrirá de repente, atingido por algo que, 

no fundo – ou do fundo, quero dizer, desse mesmo fundo de ausência –, a fere, a olha. Algo 

com o que, finalmente, vai construir uma imagem. A mais simples imagem, sem dúvida: 

puro golpe, pura ferida visual. Puro movimento ou deslocação imaginária. [
222

] 

 

O jogo simula a realidade. Perante a morte, que trabalho artístico realizar? O artista 

começa por interpretar a imagem defronte e produz uma imagem-outra, num diálogo 

com o objecto, que Georges Didi-Huberman explana: «E porquê? Porque, se é verdade 

que o objecto não está na imagem (o que Wajcman acha que eu acho), também há que 

reconhecer que o objecto é visado pela imagem (o que Sartre teoriza a partir da noção 

de intencionalidade).» [
223

]  

Após lançar o caixão à terra, ou exumar os restos mortais, que fragmento (estilhaço) da 

imagem original recupero? Defronte da tela branca, entre o modelo e o plano 2D, o que 

perderei? O que ganharei? Sendo que a obra de arte começa no projeto sobre o vazio 

branco, o artista é ser-que-espera a vinda da imagem, para cá da visibilidade. Algo 

«como uma cisão ritmicamente repetida. Por esta razão, [este exercício de lançamento e 

de espera] transforma-se no instrumento necessário para a sua capacidade de existir, 

entre a ausência e a presa, entre o impulso e a surpresa». [
224

] Perdida a forma do ente (a 

visibilidade de si), o que resta ainda após a morte, obra de perda? Que imagem é essa 

que resta, quando o meu olhar regressa, «quando aquilo que nós vemos é suportado por 

uma obra de perda, e quando digo isto resta algo»? [
225

] O que resta vem das 

profundezas, ou não resta nada a não ser o abismo da perda? Segundo Bachelard (citado 

por Morin), «as grandes imagens que falam das profundidades (…) que o homem sente 

em si próprio, nas coisas ou no universo (…), são, naturalmente, por serem 

cosmomórficas, metáforas umas das outras». [
226

] 

Caravaggio é um dos nomes da minha família de artistas. Em Deposição no Túmulo 

(1602-1603), uma descida da cruz, constata-se a carga dramática do momento. Na 

«descida» (Fig.13) e na «deposição», talvez mais que na «crucificação», a força 
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gravítica faz-se notar com maior intensidade; acentua a tragédia opressora sobre o fundo 

silencioso, o mutismo do morto e os berros dos seus queridos.  

Da cruz ao túmulo (máquinas na morte) o corpo inane, «peso morto», cai inanimado. 

Antes do estertor, a dor; os pregos rasgam a carne, o sudário já não reconforta. O 

utensílio-pá dos coveiros, como os óculos escuros em Every Gravedigger in Lisbon, de 

João Onofre, [
227

] é ferramenta cega. A morte é a derradeira actividade, biológica e 

antropológica, que a arte tenta ver e dar a ver, fenómeno e tragédia (a religião é, pelo 

contrário oferta da salvação). 

Penso a morte na medida em que tenho capacidade de vê-la e imaginá-la. A arte 

materializa a lacuna das palavras, a dissociação das imagens. Os olhos, cerebrais, são a 

consciência das formas do Mundo (tentáculos que tacteiam a sua geografia). Não ver é 

uma primeira morte. Que leme equilibra o artista, que bússola o guia, entre a percepção 

do que vê e do que não vê? Se para Anselmo Borges a morte é o «abismo do 

impensável», [
228

] para Edgar Morin é o «“não sei quê” cadavérico»; contudo, para 

Bachelard (citado pelo antropólogo) é «em primeiro lugar uma imagem». [
229

] Por 

último, Vladimir Jankélévitch refere que é «monstruosa, única no seu género, dizendo 

respeito a nada de nada». [
230

] 

Partir da premissa «só posso pensar o que vejo» é negar a representação da morte 

metafísica. É impossível representar a imortalidade do corpo (nenhum corpo é imortal) 

e, muito menos, a «figura» da alma (de que não tenho modelo). Apesar da presença do 

cadáver, só posso representar os sinais exteriores da morte (não-função aeróbia, pupilas 

dilatadas, diferentes fases de coloração da epiderme, rigidez mórbida e cadavérica e 

posterior dilatação). Antes que a carniça descole dos ossos. [
231

] Só é possível 

representar a cartografia da morte, e não o fenómeno começado há muito, o instante da 

«cessação de ser». [
232

] A morte em estado puro (o indiscernível interior) não é 

representável; só o in extremis de mim, o clímax, o fim visível. Mesmo querendo 

representar a «morte macabra», tal monstruosidade só me acessível como revelação no 
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corpo (que ela não tem). Como representar a morte, passagem, «janela que dá sobre 

nada»? [
233

]  

Ora, o que é o nada? Passo para o nada, se o nada for algo para onde se passe! A morte 

física é, contudo, transformação em nada. O nada físico não é representável; muito 

menos, o nada metafísico, incognoscível. A. Borges cita Jankélévitch, acerca da 

passagem para nada: «a morte é a passagem de alguma coisa a absolutamente nada. Não 

é uma passagem, é infinito, é uma janela que dá para lado nenhum». [
234

] Como 

representar o nada metafísico, na perspectiva do não-crente «tautológico», glosando o 

conceito a partir de Donald Judd? É um nada branco, infinito? Ou o nada preto, que 

deixa de ser finito por não ser absolutamente nada?  

Ao assistir ao filme de Víctor Erice, El Sol del membrillo [
235

] assalta-me a citação de 

Newton Todo o corpo tem peso e ocupa espaço. O jacente já não pode lutar contra a 

gravidade – como o marmelo que pende e cai, o corpo tomba na horizontalidade e 

queda-se (que a estátua jacente, esculpidas na pedra densa, traduz). O tema fulcral do 

filme é o Tempo que subjaz à morte. A força da gravidade tem visibilidade cinética, 

cujo movimento foi preocupação constante da representação em arte (captar 

determinado momento). O pintor Antonio López Garcia, em luta contra a gravidade, vai 

marcando um topos imaginário, pois o lugar relativo que cada fruto ocupa no 

enquadramento da árvore é linear e inevitavelmente descendente. Representar a morte é 

apreender a gravidade. Marcar esse momento é fixar uma imagem impossível. 

 

3.2. A Imagem e o Véu  

 

     A práxis imagínea é neste jogo alternante um indício de primeira ordem, justamente 

porque as imagens ocupam o limiar entre visibilidade e invisibilidade, juntam, portanto, 

duas zonas (…). As imagens tornam visível ou impedem a visibilidade. Interditam e 

proclamam. [
236

] 

 

Apesar de Hans Belting afirmar que as imagens «tornam visível ou impedem a 

visibilidade», importa contrapor que cada imagem é o seu referente, não existe per si. 

Não é imagem «essencial» mas imagem concreta; tem um corpo (parte do corpo). O que 

quero retirar da citação de Belting é o que está na base do étimo Monstro, «aquele que 

                                                 
233

 Cf. Anselmo Borges, Corpo e transcendência, pp. 115-117. 
234

 Vladimir Jankélévitch citado por Anselmo Borges, op. cit., pp. 133-134. 
235

 Víctor Erice, El Sol del membrillo, Rosebud, 1992, (DVD) (138 Min) 
236

 Hans Belting, A verdadeira imagem, Dafne Editora, Porto, 2011, p. 16. 



 69 

se mostra». Lázaro à porta do túmulo aberto, é a imagem que medeia o visível do fora e 

o não-visível do dentro (e o invisível do Altíssimo). 

Belting estabelece uma categoria de véu (como o sudário), a que chamaria véu físico. O 

outro tipo que José Bragança de Miranda explicita interpõe-se igualmente entre o 

espectador e o objecto a representar, da ordem do «político». No contexto da História, 

diria do corpo (de que a ação da arte é indissociável), movimentos houve de 

enaltecimento do nu e da sua castração, em fluxos e refluxos. Bragança de Miranda cita 

Pierre Klossowski e dá o exemplo da nudez do Nascimento de Vénus, de Botticelli, 

simulacro que, ainda assim, não consegue anular a «“primitividade” do olhar» – há um 

véu entre mim e a representação daquele corpo, que é a narrativa «mítica ou bíblica, 

uma crónica histórica, etc». [
237

] Desse modo, parece-me que Bacon, ao querer rejeitar o 

carácter narrativo da pintura, despe o corpo e expõe a carne, a «carniça». [
238

] 

Face ao exposto pergunto: que tipo de nudez é a imagem da morte? A propósito de 

Double poke in the eye II (1980) de Bruce Nauman e Eyes Turned Inward (1993) de 

Anish Kapoor, [
239

] Miranda refere a força ameaçadora e até predadora do olhar. Mas, 

não é primeiro a morte-imagem que agride o voyeur, e só depois é que o olhar 

«violento» do o espectador agride a pintura? Não é o artista, o mediador entre a 

realidade e o usufruidor da arte? O artista tem o poder de despir ou velar a figura, 

agredir ou cegar o espectador. Que relação estabeleço com a imagem da morte, que me 

interpela? Que véu se interpõe entre o meu olhar e o corpo diante?  

Os sinais mórbidos da carne perturbam-me: o corpo é o véu da verdadeira nudez da 

carne, a morte; a recordação da imagem «viva» impede-me de ver a morte pura, sem 

filtros. A redescobrir, dentro do corpo, «um antigo véu, mais potente, a “alma”, 

encontrada num silêncio compartilhado». [
240

] 

 

3.2.1. O véu e a desaparição 

 

O episódio da aparição de Maria, aos pastorinhos (como as Visitações), é uma imagem 

que vem. Não sei se é verdadeiramente divina ou manipulação, se platonicamente 
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essencial. [
241

] Sabendo que a imagem não é mais que reflexão de luz, a Aparição o que 

é? Recebo-a como é? Aparecer, como vir a uma clareira: «O ente como ente só pode 

ser, quando assoma e advém no clareado desta clareira. Só esta clareira confere e 

garante a nós, homens, um acesso em direcção ao ente, que nós próprios somos.» [
242

] 

O véu é fulcral para determinar a aparição ou a desaparição. Sobre a categoria de 

objecto mortuário, mortalha ou sudário, Hans Belting afirma: «Também as imagens de 

Cristo se tornavam, de forma muito palpável, relíquias se, de acordo com a tradição, 

ostentassem o “contacto do véu” com o verdadeiro corpo de Cristo.» [
243

] Neste caso a 

imagem não vem directamente do corpo concreto, a fonte; o véu físico (o lençol 

manchado pelo moribundo) é somente o suporte do referente «corpo», e não o corpo em 

si. Antes de continuar com Belting gostaria de voltar a Didi-Huberman, para quem o 

objecto lençol é ele próprio imagem (a partir do jogo infantil): «Pode também acontecer 

que a criança se contente com um simples lençol, a saber, algo que, por não ser uma 

“imagem” no sentido habitual (…) o subjéctil de uma representação (…). Cobrir-se-á 

olhada pela perda, num “jogo de luto”». [
244

] A imagem, porém, não é o lençol 

manchado, nem está no lençol. É a morte e está no corpo. 

Posso contudo comparar o jogo à actividade artística, ao simular (ficcionar?) a 

realidade. O artista, tal como a criança, tem a capacidade de transformar um objecto 

numa metaimagem, tal como Pierre Fédida (citado por Didi-Huberman) enuncia: «E o 

lençol – que era um sudário – converte-se em vestido, casa, bandeira içada no alto de 

uma árvore.» Ao assinalar a «presença da ausência», o simulacro instaura a imagem 

metatópica (o ente já não está ali). Fazendo de conta, o artista como a criança joga com 

a surpresa: o ser-que-espera borgiano [
245

] quer desembrulhar a mortalha (como rasgar o 

papel de um presente), ver o morto, despedir-se dele e voltar a cobri-lo.  

Um outro tipo de véu é, diria, a «sombra». Não é mero lugar comum dizer «a luz 

esculpe» (objectos e espaços). Luz e sombra intervêm na percepção e construção da 

forma; a força ancestral da sombra constitui-se véu sobre os objectos, o que faz da 

presença da luz aura aparentemente intrínseca. A sombra é imagem primordial, de que a 

Alegoria da Caverna é paradigmática, porque funda o mito. A luz abre a clareira, 

procura até outra mundividência; eis o que afirma Heidegger: «A obra de arte abre à sua 
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maneira o ser do ente. Na obra, acontece esta abertura, a saber, o desocultar, ou seja, a 

verdade do ente. Na obra de arte, a verdade do ente pôs-se em obra na obra.» [
246

] A luz 

trespassa o véu, pelo rasgão (termo do filósofo), [
247

] que tem afinidades com o abismo 

(a cisão de Georges Didi-huberman e Anselmo Borges); o rasgão é fonte de chegada. 

 

3.2.2. A verdade e a aura 

 

Belting inicia A verdadeira imagem com a pergunta «Que é uma imagem verdadeira?» 

Eu faço outra: o que é velar uma imagem? O véu físico estabelece entre o Eu e o Tu 

morto, uma relação de tipo dialéctico, físico-metafísico porque reforça a presença da 

ausência do cadáver e assim a ausência da presença do ente Alhures. Os objectos 

mortuários (mortalha e sudário) interpõem-se entre mim e o morto, na medida em que 

se constituem eles mesmos como «imagens [que] ocupam o limiar entre visibilidade e 

invisibilidade». [
248

] A «práxis imagínea», de Belting, tem correlação com o «exercício 

de ver», de Didi-Huberman e com o rendez-vous de Marcel Duchamp. O valor de aura, 

a partir de Walter Benjamin, nasce do tipo de relação que quero estabelecer com a 

imagem e determina a verdade (a imagem não é verdadeira per si mas segundo o valor 

que lhe atribuo).  

O véu físico, têxtil, esconde e desvela um corpo por debaixo (o sudário ou a mortalha); 

sobre que Belting refere: «Venerava-se um véu que estivera em contacto com Jesus, 

sem se pretender ver nele um rosto.» [
249

] O corpo, concretamente o de Cristo, empresta 

a sua aura ao «véu de contacto» (expressão de Belting, relacionada, digo, com a «prova 

de contacto» da fotografia). A mortalha transforma-se em sudário, imagem primordial 

porque carrega a força imagética de Cristo. O valor de ícone do sudário (o de Verónica 

ou o de Turim) é imagem mortuária que funda um novo modo de ver o corpo, espelho e 

projeção palpável.  

Heidegger afirma: «Ao abrir-se um mundo, todas as coisas adquirem a sua demora e 

pressa, a sua distância e proximidade, a sua amplidão e estreiteza.» [
250

] Não é forçoso 

dizer de uma imagem verdadeira (a verdade, como todos os valores qualitativos, é a 

priori subjectiva), que tenha de ser bela, por ter sido feita de bem e de bondade. Estes 
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atributos radicam, contudo, do valor primordial do mundo ideal da essência, segundo 

Platão. [
251

] Basta, diria, que tenha verdade, para que «o acontecimento da verdade» 

esteja em obra, na obra, como refere Heidegger. [
252

] Desde a caverna que o Homem 

procura a imagem primordial, incorrupta, perfeita, prenhe de transcendência (se o que o 

que há em todas as imagens terrenas, banais, é cópia do que imana do Absoluto). 

Porque o valor de aura da obra de arte radica do valor de culto da imagem mítica ou 

mística, o próprio monumento funerário pode ser em si mesmo fonte de culto e produto 

de arte; importa consultar Walter Benjamin, a propósito da formação da aura. 

 

     O culto foi a expressão original da integração da obra de arte no seu contexto tradicional. 

Como sabemos, as obras de arte mais antigas surgiram ao serviço de um ritual, primeiro 

mágico e depois religioso. É, pois, de importância decisiva, que a forma de existência desta 

aura, na obra de arte, nunca se desligue completamente da sua função ritual. [
253

] 

 

O que preside ao poder da aura é o que Benjamin chama a «singularidade», acerca de 

que dá o exemplo da Vénus, em contextos diferentes, para os Gregos e para os «clérigos 

medievais»: «Mas o que ambos enfrentavam da mesma forma, era a sua singularidade, 

por outras palavras, a sua aura.» [254
] O homem da tautologia recusa «a aura do objecto, 

exibindo uma forma de indiferença em relação ao que precisamente se encontra por 

baixo, escondido, presente, jacente»; [
255

] o mesmo é dizer que rejeita a singularidade 

do morto, quem confere a aura ao monumento e reclama para esta estrutura a «função 

ritual». Na nota de rodapé, referente à citação acerca da aura, Benjamin elucida sobre o 

que é a lonjura (o que Didi-Huberman chama, digo, o alhures e Borges a 

transcendência desde dentro): 

 

     A definição de aura como “a manifestação única de uma lonjura, por mais próxima que 

esteja” mais não representa do a que a formulação do valor de culto da obra de arte, em 

categorias da percepção espacial e temporal. (…) A proximidade propiciada pela sua 

matéria não afecta a lonjura que mantém depois da sua manifestação. [
256

] 
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Na «missa de corpo presente» como no velório, o morto é uma presença vazia aí. Esse 

volume vazio é já o nada futuro além-túmulo. É imagem vazia que só o crente pode 

preencher com a esperança da lonjura. 

 

3.2.3. O simulacro  e o lugar-lençol  

 

Apesar de Belting mencionar a «característica de índex», referente à impressão no 

sudário como o correspondente físico, que atestava a autenticidade da imagem, o valor 

da aura parte da própria imagem e não do seu suporte. A imagem, contudo, não 

prescinde dele como veículo de transporte (do ícone). «Era necessário, pois, um meio 

que a produzisse: o mesmo véu fazia-se passar por meio de contacto e, por outro lado, 

por meio imaginal: num caso, evidenciava a realidade de um corpo, no outro, mostrava 

um rosto como imagem.» [
257

]  

A força da relíquia que assenta na dupla presença do sudário (o próprio véu esteve lá), 

tem valor documental ou de testemunho. Enquanto a mancha persistir (na esteira ou na 

marquesa) assinalará a presença, voz dizendo eu ainda sou o corpo. O dispositivo, 

enquanto simulacro, vai além do que Heidegger entende por «carácter coisal» da obra 

de arte: «O carácter coisal na obra é manifestamente a matéria de que consta. A matéria 

é o suporte e o campo para a enformação artística.» [
258

] 

É certo que os véus podem ser «relíquias secundárias, capazes de transferir para outros 

lugares a força miraculosa dos túmulos ou dos ossos dos santos». [
259

] São, no entanto, 

lugares de jazência quando a mancha testemunha a memória física. Por isso o sudário 

não é mero transporte de relíquias mas veículo de informação, o que Heidegger chama, 

creio, o «ser-apetrecho do apetrecho» [
260

] (é outra coisa que não mero pano). E a tela 

do artista, é mero suporte de referentes? 

Sobre o «simulacro», José Bragança de Miranda começa por distanciar-se das «teses de 

Jean Baudrillard». «Este autor define “simulacro” como uma imagem sem referente, 

que remete apenas para si, simulando uma relação ilusória ao real.» [
261

] Detenho a 

citação para comentar: o mesmo é dizer que, segundo Baudrillard, a imagem platónica 

de Jesus, a verdadeira, não precisa de suporte físico para se manifestar (onde seja 
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impressa). Creio que é neste sentido que vai Bragança de Miranda, admitindo-se que o 

sudário é imagem dupla (lençol + impressão); suporte têxtil e mancha são o mesmo 

simulacro. 

 

     Ora, esta ideia de uma imagem “em si” é absurda, pois as imagens têm ontologia, 

fazendo parte dos objectos que mobilam o real. Por simulacro entendemos uma “imagem” 

originária, dotada de uma virtualidade incontrolável, que se multiplica numa série de 

figuras, a todas excedendo, e que cria a “matriz” onde a materialidade do “real” transcorre. 

O espaço virtualmente aberto pelo simulacro rege todas as ligações aceitáveis no seu 

interior. (…) Coincidindo integralmente com o “real”, a sua mera presença produz uma 

divisão imperceptível que, no caso da carne, recobre a pele orgânica com uma pele artificial. 

[
262

] 

 

A mortalha não é só o «invólucro», o suporte da imagem; não transporta só o corpo para 

a sepultura: é o lugar-imagem porque figura um corpo (como a casa ou a bandeira do 

jogo em Didi-Huberman). A singularidade do sudário e da sepultura parte da figura 

antropomórfica. O corpo, lugar físico, transforma-se em lugar simbólico ao ser impresso 

na mortalha. A tela ou papel converte-se em lugar antropomórfico quando fixo a 

imagem. Eis que nasce o lugar «pintura» ao depositar aí um corpo, simbolicamente, 

como num lençol (lugar mortuário).  

 

     Por outro lado, esta disposição do figurável abre em concreto a espacialidade ideal do 

lençol – uma simples superfície – para a capacidade igualmente fundamental para se tornar 

um lugar, um receptáculo para os corpos, uma volumetria de escrínio. O que o sudário já 

realizava de um modo que não pode ser mais claro. [
263

] 

 

Também a tela é «receptáculo» mas de corpo imaginado para onde o transponho (ou 

traslado), como se o depusesse no túmulo. A tela converte-se em «lugar pictórico», em 

especial a partir do momento em que ocupa o espaço livre na parede. O lençol branco só 

passa a ser mortalha ou sudário quando recebe o corpo – a tela só passa a ser lugar 

simbólico quando recebe a imagem-corpo. Até aí, é meramente espaço pictórico virtual, 

lugar-potência (ainda só é suporte para representação). A tela é a estrutura (o palco) da 

representação, que se transformará no dispositivo «quadro», possibilidade outra, de ser 

outra coisa – o que Heidegger considerará como abertura: «A pintura de Van Gogh 

constitui a abertura do que o apetrecho, o par de sapatos da camponesa, na verdade é. 

Este ente emerge no desvelamento do seu ser.» [
264

] 
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3.3. A Representação do Visível e do Irrepresentável 

 

Desde a pré-história que a arte é representação. O artista fixa sobre um suporte um 

determinado facto, como um animal que pasta. O homem das cavernas copia da luz a 

«imanência» dos seres (a imagem é só reflexão de luz). Como representar as sombras da 

morte? É fácil representar um guerreiro trespassado por uma espada; o objecto 

pontiagudo, feito para matar, perfura o abdómen que sangra, de dentro; as entranhas 

caem. E um moribundo, que sopro já não tem?  

O nojo dos mortos e a curiosidade (diria mórbida) de ver o defunto exposto em «câmara 

ardente» ou no cemitério (por outro lado há quem não queira ver o morto, para guardar 

uma imagem «em vida») só aparentemente são antagónicos. A morte só é «iconófila» 

(expressão de Philippe Ariès) porque o Homem a quer representar.  

 

     Até aos nossos dias, o cemitério – ou a tumba – será o signo permanente da ocupação 

humana, testemunhando a relação inalterável entre a morte e a cultura. Esta relação começa 

com as sepulturas, depois estendendo-se a outros tipos de representação material, isto é, 

imagens. A morte é iconófila [
265

]. Isto não é só verdadeiro para longos períodos anteriores 

à invenção da escrita mas permanece além. Apesar do discurso sobre a morte que floresce 

com a escrita, e a partir daí com a literatura (desde logo sacralizada), a imagem permanece o 

modo de expressão mais denso, o mais directo que o Homem conseguiu para se expressar 

perante o mistério da passagem. Ela retém certos sentidos obscuros, reprimidos, que a 

palavra escrita filtra. Eis por que ela comove assim tão profundamente. [
266

] 

 

A figura feminina da «morte macabra» corresponde à necessidade de visibilidade, para 

que seja compreensível ou cognoscível; essa é a morte personificada e chama-se Morte 

com M maiúsculo, que o narrador de As Intermitências da Morte desmascara [
267

]. Em 

João Onofre Carlos Vidal desenvolve um raciocínio que é de todo pertinente para o que 

aqui se trata: refere-se ao «limiar da imagem» e à «representação do irrepresentável». 

[
268

] Não é da mulher da gadanha que se trata mas a aproximação da morte «em si», a 

visibilidade dos sinais físicos que deixa nos corpos. 

A minha imagem é a que o outro tem de mim, e a que tenho ao ver-me ao espelho e 

corresponde ao lugar que ocupo (na verticalidade e na horizontalidade). Há uma 

imagem minha, vivo e outra de mim, morto. Vidal refere-se à «esquizo-imagem» ou à 
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«imagem esquizo-aparecida-produzida, assim considerada porque constituída e cindida 

em componentes opostas, sempre no mesmo corpo, ou melhor, numa mesma unidade 

abalada». [
269

] 

Sem me emaranhar na psicanálise, não posso deixar de relevar alguns termos que Carlos 

Vidal enuncia (citando Eugen Bleurer), acerca da esquizofrenia. «A dilucidação 

etimológica aponta para processos como os de clivagem, cisão, dissociação.» [
270

] A 

presente citação ilustra o que mais atrás mencionei como lapso, hiato, abertura, ferida, 

lacuna, abismo – termos que demonstram que não sou unidade «perfeita»; a morte põe 

termo à «imagem física» e instaura a necro-imagem.  

Independentemente das questões relacionadas com o belo, tenho consciência da minha 

finitude enquanto imagem, e por isso quero aspirar a uma imagem perfeita. As 

fotografias nas sepulturas e nos ossários são representações de pessoas vivas 

(normalmente «em novas») e, mais que uma idealização estética, admitem essa finitude.  

Quero voltar atrás a Bragança de Miranda, para quem o corpo está historicamente 

carregado de véus teológicos e políticos, «sempre por trás de “máscaras” que o velam e 

protegem». [
271

] Mas acrescenta: «A importância que Nietzsche confere ao “nihilismo” 

deve-se ao facto de que tal crise permitia reconhecer melhor os limites da construção 

histórica do corpo.» [
272

] Quero focar-me, não na crítica teológica, mas na ênfase 

existencialista da morte; o nada é o fim do corpo histórico: como representar o nada da 

morte, que penso? 

  

3.3.1. A esquizo-imagem e a clivagem na significação  

 

A «clivagem», «cisão», «dissociação» são sintomas da incapacidade de explicar a 

morte. Que imagem da morte representar, a partir da «desagregação e estilhaçamento, o 

Spaltung», [
273

] entre o que se foi e o que perdura? O termo «esquizo-imagens», de 

Vidal, traduz a «cisão» que a morte faz, entre realidade e representação mental [
274

] 
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(plástica). Didi-Huberman refere: «O que vemos não vale – não vive – aos nossos olhos 

senão pelo que nos olha. Inelutável é porém a cisão que separa em nós o que vemos do 

que nos olha.» [
275

] A cisão não me separa do que não me olha; não está na distância 

entre mim e o sepultado não visível; entre ele e a laje ou o lugar metafísico. A cisão não 

é abissal; é inelutável e está em mim; é o meu desaparecimento.  

Acerca da representação da morte, Carlos Vidal escreve em João Onofre, que artistas 

como Bruce Nauman «não crêem que a representação se resolva numa equivalência 

iconográfica (e falo de artistas que, por exemplo, sabem que a morte não se representa 

através da figuração de um cadáver)». [
276

] Penso que o que Vidal refere é o que 

entendo ser a «presença da ausência». Durante a componente prática da investigação 

realizei vários trabalhos em que uma mera mancha assinala essa presença ausente do 

corpo. 

Sobre Every Gravedigger in Lisbon, de Onofre (mesma citação), Vidal afirma que o 

artista «se ocupou da figuração da morte para nos mostrar que a morte é acima de tudo 

algo que se esquiva em si mesmo à representação». Esse facto contradiz a afirmação de 

Philippe Ariès, de que a morte é iconófila. Mas continue-se com a mesma citação a 

Vidal: a morte esquiva atira-me para o desejo de fuga da Figura de Bacon, [
277

] apesar 

de me parecer que Deleuze ou mesmo Bacon fogem à ideia de morte. Sobre a morte 

«esquiva», Vidal afirma que a alternativa à fantasmagoria é «conferir» uma imagem à 

morte ou ao morto, «aceitar um inevitável desafio de representar o irrepresentável (…). 

O rito fúnebre corresponde a uma necessidade de conferir a este ser ameaçador o valor 

de um ancestral desaparecido, isto é, dar-lhe uma imagem». [
278

] 

Uma outra questão relacionada com a imagem, e que Vidal menciona mais uma vez a 

propósito da obra de Onofre, prende-se com os diferentes níveis de leitura do trabalho 

artístico; a «dissociação entre uma significação primária ((…) a própria “obra”) e uma 

significação não exactamente “secundária”, mas antes aprofundada, ponderada, mais 

evidente». A «esquizo-imagem» joga assim com o signo e o símbolo, a conotação e a 

metáfora; caracteriza-se «por uma oposição entre a obra e a sua significação», [
279

] 

diria, ironicamente.  
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«Alegoria e símbolo fornecem o enquadramento em cuja perspectiva se move desde há 

muito a caracterização da obra de arte. Só essa unidade na obra, que revela um outro 

(…), é que é o elemento coisal na obra de arte.» [
280

] Esta enunciação de Heidegger 

evidencia o que pretendo afirmar acerca da presença da ausência a seguir no lugar 

simbólico: o objecto visível, na morte, remete o espectador para o lugar metatópico – 

mesmo que não em sentido metafísico, o ente já não está aí (mudou de estado).  

 

3.4. O Lugar Simbólico  

 

Eu sou o lugar que ocupo. Mas também sou lugar-de-amor. O coração, no corpo, é o 

«lugar do amor» porque revela a sua presença em face do amor; como símbolo, sintetiza 

e condensa informação, mas também é ponte metafórica para. Há três exemplos 

paradigmáticos de símbolos que, na morte, remetem o espectador para o lugar 

metafísico. Além do símbolo epigrafado, a imagem foi usada no simulacro religioso 

como ferramenta da liturgia; sob o véu da religião de salvação o corpo-imagem (exposto 

com o renascimento e levado a um pendor naturalista durante a contra-reforma) foi 

palco da dor sublimada. Quem olhasse para uma «imagem» (a escultura de um santo ou 

a pintura de um arcanjo) leria um episódio bíblico ou um assunto edificante. 

O coração é um lugar dentro do corpo. A esquematização anatómica do corpo, na Idade 

Média, tanto risível como ingénua, atribui a cada órgão interno uma função relativa a 

um estado de alma (o baço, vi certa vez numa gravura, regularia o bom-humor). Talvez 

que venha desse período o atributo concedido ao coração, reservatório de Amor. É lugar 

de amor medievo, digo, dada a lógica desconexa da atribuição. Também a figura Mãe é 

símbolo do Amor, simbólico, mesmo quando o útero «seca» (por ter gerado vida é fonte 

inesgotável de amor). Quero voltar atrás, na História: a mãe tem uma força telúrica 

relacionada à fertilidade; as formas fisionómicas, «orgânicas», «desenhadas» para 

conceber e parir, cedo inspiraram o Homem arcaico como figura de culto. 

 

     Algumas linhas adiante, tratar-se-á de contemplar (gaze) um ventre materno original 

«bojudo e grande de tantas gravidezes, um broquel de pele esticada, não, um montão 

persistentemente branco de trigo alvo, opalino, agora e para todo o sempre. Ventre do 

pecado», infernal cadinho. [
281

] 
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A relação útero-cálice faz do órgão um receptáculo de vida. Também o colo, acto de 

amor, faz do ventre um receptáculo, cujo paradigma é a Pietà, (Fig.14) simultaneamente 

lugar simbólico da morte e do amor (simboliza o eterno retorno, ao receber da cruz o 

filho morto, sobre o útero que o concebeu). Um padre com quem falei negou que fosse 

lugar de morte referindo-se-lhe como lugar de repouso. Condescendo, pensando que é o 

estertor, o momento do adeus, o repouso no regaço materno depois da descida da cruz, 

uma primeira deposição (um «momento» no contexto narrativo da via sacra). 

Chamo-lhe lugar de amor moderno, pois é da modernidade a obra homónima, a 

escultura paradigmática de Miguel Ângelo. É Maria quem roga «por nós, pecadores, 

agora e na hora da nossa morte.» O seu ventre, fértil, dá ensejo à oração «Bendito o 

fruto do vosso ventre, Jesus».  

Estabelecido o paralelismo entre a cama e a sepultura, e vista importância da cama 

como primeiro lugar de partida, importa abordar o episódio bíblico da Ascensão (a 

subida de Maria aos céus). Tal situação lustra a queda na horizontalidade e, 

simultaneamente, a contingência da carne e a leveza da alma. Depois de subir aos céus 

deixa em baixo, na enxerga, um ramo de rosas que marcam, no sítio da sua ausência, um 

lugar simbólico. Sobre a campa, as flores, símbolo de amor que perdura para além do 

corpo, remetem para o lugar metafísico, utópico (com possível origem na Ascensão). 

Pôr flores numa campa revestir-se-á de duplo significado: A) depor um corpo; B) 

assinalar a «presença da ausência» desse corpo (que pode já nem existir). (Fig.15) 

A relíquia é um primeiro tipo, diria, primordial de lugar simbólico. Posso até contrariar 

a teoria de Walter Benjamin, acerca da reprodutibilidade da imagem e da perda da aura, 

pois a relíquia não perdeu aura, mesmo se forjada ou impressa inúmeras vezes em falsos 

suportes! O valor de culto da relíquia (não a de contacto) só tem força na medida em 

que o osso é que é santo e miraculoso. 

 

     Graças à impressão de um corpo verdadeiro numa peça de tecido algumas imagens 

apresentavam-se com a mesma vivência que então possuíam as «relíquias de contacto» dos 

santos, portanto relíquias secundárias, que transferiam para uma impressão a força 

miraculosa dos ossos. [
282

] 
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3.4.1. A representação simbólica  

 

O conceptual está intimamente ligado à iconoclastia. É interessante notar a economia 

simbólica dos túmulos dentro das igrejas, como a cruz ou a espada (segunda cruz), para 

assinalar a presença ou a memória de um cristão (clérigo, monarca, soldado). São lajes 

de pedra como estelas, que descrevem a identidade e a função do morto, como a capa de 

um livro. A este modo de representação que os romanos divulgaram (como Ariès 

mostra) contrapõe-se o modelo de estátua jacente.  

Prevejo desembocar no minimal. No «monocromo», conceito referido por Carlos Vidal 

sobre a obra de João Onofre, a morte um «mundo óptico a negro sobre negro, ou preto 

sobre preto mostrando-nos que uma só cor também pode conter frases e narrativas, em 

suma, um mundo de significados». [
283

] Estou de acordo quanto à «planitude» de 

Greenberg, que Vidal cita. Na hora da morte há um turbilhão de texturas e de cores que 

demorarão a aquietar-se, pelo Tempo e dentro dos lugares corpo e cova – só é planitude 

quando se desvanece na memória do ente. Tanto que o «monocromo é a expressão da 

essência visual da pintura e não uma recusa, digamos, ontológica. O monocromo nasce 

deste essencialismo de Greenberg». Por debaixo da laje da planitude, a figuração 

sufoca, grito dentro da cabeça. E eu tenciono abrir a claridade. 

 

3.5. O Sono  

 

3.5.1. O sono jacente 

 

     Estavas, linda Inês, posta em sossego,  
     De teus anos colhendo doce fruto,  

     Naquele engano da alma, ledo e cego,  

     Que a Fortuna não deixa durar muito,  

     Nos saudosos campos do Mondego, 

     De teus formosos olhos nunca enxuto, 

     Aos montes ensinando e às ervinhas  

     O nome que no peito escrito tinhas. [
284

] 

 

É histórica, a comparação da morte ao «sono eterno». Começo por Edgar Morin, quem 

cita Homero; «o sono é irmão da morte». O antropólogo afirma: «Na morte maternal, a 
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vida é análoga à do feto: latente, cega e adormecida. Esta analogia converge em pleno 

para o dado universal da experiência: o sono é a primeira aparência empírica da morte». 

[
285

] A morte não é um sono, pois este um estado de vigília e a morte é definitiva. 

Literária e artisticamente, a comparação é incontornável: «o corpo só “dorme” durante 

algumas horas; depois, é arrastado para o processo da decomposição». [
286

] 

Como já mencionei, Philippe Ariès estuda o cortejo fúnebre a partir da cama: adiante o 

historiador desmontará o conceito de horizontalidade, nomeadamente na estátua jacente. 

 

     Na Abadia de Westminster (…) um túmulo do início do século XVII representa uma 

mulher que também não é jacente, (…) sentada descontraidamente numa cadeira de vime 

como as que se vêem nos quadros sobejamente conhecidos de Jordaens e de Rubens: ela 

parece dormir, a cabeça sobre a mão, o cotovelo apoiado no braço da cadeira, na atitude de 

repouso e de devaneio. [
287

] 

 

Ariès acaba por admitir a «ambiguidade que envolve o sono e a morte, (…) nem morto 

nem vivo». [
288

] Talvez por isso surja o conceito repouso, forma verbal que parece ter 

importância especial (por eufemismo ou ascese?); [
289

] há um cemitério no Porto, do 

Prado do Repouso. Negando ainda a ideia de sono, no jacente, Ariès afirma que «não 

evoca, então, o sono da morte, mas a morte violenta e cruel». [
290

]  

Diferente da estátua jacente, a figura entalhada na pedra (2D), ainda tem características 

góticas ou bizantinas de representação (sem qualquer profundidade). Acerca de que 

escreve Ariès: «Quando o jacente não era gravado na pedra ou em cobre, segundo uma 

técnica que se pretendia banal, era esculpido a três dimensões e deposto, fosse sobre 

uma laje elevada, fosse sobre um plinto ou outra estrutura.» [
291

] [
292

] 

A função primeira da estátua jacente é o retrato e o enaltecimento da individualidade (a 

que a morte põe fim). Noutro nível: apesar de estar «deitada», o seu estado é de 

desequilíbrio; a qualquer momento irá deslizar, vulgo «de pés para a cova», no sentido 

da afirmação de Philippe Ariès: «No século XV, o jacente desliza em direcção ao 
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cadáver; já não é o corpo que a morte pacificou e embelezou, mas o cadáver hediondo 

que as forças da decomposição destroem debaixo de terra». [
293

] 

O jacente típico, o guerreiro com espada, (Fig.16) é o «verdadeiro jacente em repouso, 

até ao final do século XV». [
294

] Segundo o historiador, outras personagens podem estar 

jazendo, não dormindo mas em repouso ou lendo (um clérigo ou, mais raramente, uma 

dama). (Fig.17) «Talvez que tenham sido as mulheres as primeiras a romper com o 

carácter hierático do jacente. Esta lê sobre o seu divã, não o livro erudito de um 

humanista mas um livro d’horas. Ela mantém-no aberto diante dos olhos.» [
295

] O que 

Ariès entende por «vivo deitado» é então o jacente em «ocupação da vida, e não um 

abençoado repousando ou um morto exposto». [
296

]  

A descoberta, surpreendente, ao ler Imagens do Homem Perante a Morte, prende-se 

com a questão do simulacro: deve ler-se a posição do jacente, nos casos em que está em 

repouso, como se estivesse em pé. 

 

     Contrariamente às aparências, a estátua jacente não é (salvo nos casos excepcionais) um 

corpo deitado; antes, um personagem irreal de pé, cujas pregas das vestes caem 

verticalmente, e os olhos estão frequentemente abertos, e que é em seguida invertido e 

deitado, com a cabeça numa almofada: repousa. As suas mãos não estão dispostas segundo 

o capricho do artista, mas seguindo um canon que confere envergadura à sua pose. [
297

] [
298

] 

 

Seria suposto então contrariar a horizontalidade da morte; assim sendo, por que razão 

está a estátua no plano horizontal, e não de pé? Talvez fazer o paralelo com o corpo 

sepultado abaixo. A estátua jacente, deitada, comunica ao espectador, não o 

desequilíbrio mas a ascensão da alma, cujo corpo fica dentro, não-visível; a pedra 

representa a alma; é imagem perpétua para memória futura.  

Outra possibilidade de tradução, admito, é que «debout» e «standing» (citação supra) 

significassem na pose de estar, certa posição de paragem/espera. Finalmente, há um 

duplo aspecto relevante nas estátuas jacentes: a preocupação em representar o lençol ou 

a mortalha e a gravidade, traduzida na queda dos drapeados. 
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     A sua cabeça está caída num movimento de descontração e de abandono. O livro 

(profano, como a inscrição sugere) que ele lia deslizou, mas as suas mãos têm-no ainda 

apertado sobre o peito. Está reclinado igualmente sobre um divã, como os jacentes da foto 

(91), de onde pende o lençol que enrolará o seu corpo para o enterro. [
299

]  

 

3.5.2. A máscara funerária (visibilidade e arquivo)  

 

A máscara funerária surge como dispositivo de «representação» (como o catafalco de 

que já dei nota). Se a morte é conservadora (as suas manifestações biológicas são uma 

constante), o Homem aproxima-se e distancia-se ciclicamente. Philippe Ariès refere o 

aparecimento no século XIII. «Molda-se a máscara sobre o rosto do morto para que a 

representação seja absolutamente semelhante. Servia também para conseguir a 

semelhança do retrato do defunto sobre o túmulo.» [
300

]  

Na raiz da esquizo-relação entre mim e a imagem (aproprio-me de metade do conceito 

de Carlos Vidal) [301
] está o que a máscara funerária esconde, e a que dá visibilidade. 

Lembremo-nos da definição de imagem a partir do véu, atrás, por Hans Belting. «As 

imagens tornam visível ou impedem a visibilidade. Interditam e proclamam.» Ainda, 

«ocupam o limiar entre visibilidade e invisibilidade». [
302

] 

A máscara oculta e dá visibilidade ao rosto; é a face visível do que os romanos 

denominam facies e vultus. Segundo Belting, «facies para a cara natural que identifica o 

seu portador, e vultus para a cara movida com a expressão da mímica facial». [
303

]  

A máscara funerária é o registo material do rosto que não pode ser retirado do seu 

«referente», pessoa que já «se foi». Belting assinala a diferença entre os conceitos grego 

e romano para «pessoa». «O prósopson não esconde, mas mostra. Pelo contrário, a 

máscara romana, que é designada com a palavra persona, esconde o rosto do actor, que 

actua com a sua voz.» [
304

] 

A esta luz afigura-se-me dizer que a máscara funerária revela e esconde 

simultaneamente. Reflectir sobre a máscara funerária é fazê-lo sobre a pessoa que lhe 

subjaz. Segundo Belting, os romanos (ao invés dos gregos) faziam corresponder a 

«máscara» à persona, [
305

] que era também «referente aos homens que se não 
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apresentam com uma máscara, mas são reconhecíveis pelo «seu aspecto inconfundível 

(certa forma)». [
306

] Não é este o paradigma de Cristo, figura «inconfundível» que não 

precisa de máscara? E não será esta «forma» a da alma, também ela, véu? [
307

] 

O análogo grego de persona, prósopson «significa o rosto visto, que “está diante dos 

olhos”. O rosto é aquilo que se desvela ao olhar do outro». [
308

] A máscara funerária é a 

cópia (fac simile, diria) do rosto morto (a facies inerte), mas desvela a presença da 

ausência, do ente. É materialização da face visível da persona e revela, não a «forma» 

exterior do indivíduo, mas a «substância» latina do que os gregos definiam por 

«hipóstase» [
309

], o que está por dentro da pessoa (prósopson). 

Resumindo: sob a máscara funerária ainda dorme a substância de determinado 

indivíduo, que aflora ao rosto revelado por tal simulacro. O gesso da máscara funerária 

aprisiona a aura como memória e imortaliza os sinais da cartografia da morte.  

A gravidade da contingência da carne, o saco de carne que tão bem Francis Bacon 

representa, ao abrir o corpo como a um porco (animal que Rembrandt já pendurara), 

[
310

] vibra também à flor da pele dos corpos sonolentos de Lucien Freud. A gravidade 

mostra-se, na máscara, no que me parece ser um movimento de fuga interior, a implosão 

existencialista. Morrer significa «ir para dentro» (a expressão popular «olhar para 

dentro» significa dormir). 

Hans Belting afirma: «A percepção de uma imagem leva-se a cabo na impressão que ela 

deixa em nós, tal como o fazem os rostos vivos, cujo lugar é ocupado pelas imagens.» 

[
311

]. Esta impressão não é a do sudário mas a marca que deixa em mim, nas minhas 

estruturas internas. Apesar da máscara funerária ser, em termos da cor, uma imagem 

neutra (não ensanguentada), pode marcar-me por ser imagem 3D [
312

] (mais próxima do 

realismo formal). É uma imagem que avança sobre mim.  

«As imagens são miméticas, ao passo que uma impressão é mecânica. De qualquer 

modo, tendemos sempre a animar todo o tipo de imagens, mas na impressão 

constatamos apenas a ausência de um corpo que efectivamente não podemos ver.» [
313

] 
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Ao contrário do raciocínio de Belting, creio que a máscara é imagem e impressão 

mecânica 3D. A máscara, com mais animação que o sudário, é um simulacro que não 

deixa de mimetizar (cristalizar) a aparência do ente (não a morte em si, que «não tem 

“ser”»); [
314

] mas, tal como a impressão (o sudário), traduz a «presença da ausência». 

Belting remata o seu parágrafo do seguinte modo (após citar Gerhard Wolf): «Um rosto, 

podemos então concluir, é uma imagem; uma impressão, pelo contrário, é uma prova.» 

[
315

] E a máscara não me fita, mesmo não sendo impressão, como o sudário? Não me 

confronta com a minha morte? Recordando: situa-se entre o visível e o invisível e é, 

segundo Belting «forma intermédia» entre «impressão e efígie». [
316

] Além de dar 

visibilidade e corpo à morte, a máscara funerária traduz a ideia do sono como 

interioridade (a «transcendência desde dentro» de Anselmo Borges), e indicia o sonho 

como possibilidade do lugar onírico. Importa, contudo, visitar Philippe Ariès e Joanna 

Kane, que fazem uma abordagem histórica. 

 

     As máscaras funerárias tornaram-se assim um processo para capturar a verdade de uma 

fisionomia e também, coisa estranha, para criar a ilusão de vida. O atelier do século XVI 

que produzia as estátuas de terra-cota para o/do deambulatório da abadia de Saint-Sernin, de 

Toulouse, recorreu assim a máscaras funerárias para parecerem vivas. [
317

] [
318

] 

 

No Século XIX a máscara surge em contexto frenológico e assim de arquivo. A série 

(do espólio da Sociedade Frenológica de Edimburgo) que Joanna Kane fotografa e trata, 

convoca a aura de cada individualidade. (Fig.18) «A máscara feita em vida, bem como a 

mortuária, pode ser considerada o análogo escultórico do retrato fotográfico.» [
319

] Esta 

enunciação de Kane na introdução de Os sonâmbulos, [
320

] ilustra a complexidade do 

objecto máscara, porque é à partida intersecção de Tempo e Lugar, e mesmo de várias 

disciplinas, que tentam catalogar a singularidade de cada caso clínico e petrificar o 

perecível. Forbes/McGrath escrevem: «André Bazin descreveu certa vez a proximidade 
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da fotografia à moldagem da máscara funerária no sentido em que produz 

automaticamente uma impressão do mundo, um vestígio de presença material.» [
321

] 

O arquivo, em Os sonâmbulos, significa guardar materialmente a imagem singular do 

morto (não a memória não-material), o que a fotografia fará posteriormente. Este tipo de 

arquivo surge no contexto do desenvolvimento da neurologia e da «anatomia 

comparada»: desse modo, as máscaras são produto para arquivo, na frenologia e na 

fisiologia porque são ferramentas-diagnóstico: como na taxonomia, medem, classificam, 

catalogam. Quanto à «prova», também a fotografia pode ser considerada arquivo (na 

verdade, a máscara é a sua arqueologia imagética).  

 

     Os sonâmbulos, de Kane mostra-nos um vestígio do Passado (talvez um vestígio de um 

vestígio do Passado) atirado para o Presente como exemplo de tradição. (…) Como 

vestígios históricos, os retratos de Kane possuem uma qualidade aurática. Comemora-se o 

Passado, capturado em molde de gesso ou impressão fotográfica – fossilisado – sucedâneo 

moderno. [
322

] 

 

Ao fotografar e tratar as imagens Kane reclassifica, selecciona, escolhe as que a 

seduzem. O arquivo-máscara é não só «vestígio de presença material», mas também 

arqueológico – a frenologia tira o molde da correlação das formas (exteriores) do crânio 

com os abaulamentos ou protuberância do cérebro (o convexo e o côncavo). 

As fotografias de Joanna Kane parecem emergir da penumbra, mostrar-se como 

monstros, dar-se a ver mas, nesse movimento, implodir. O sono é mesmo a justificação 

de Kane para o título. «A série chama-se Os sonâmbulos, em virtude dos retratos 

parecerem existir num estado suspenso, entre vida, morte e sono.» [
323

] A máscara 

funerária é talvez o paradigma da morte-sono, sobretudo porque as pálpebras estão 

descaídas (os olhos irremediavelmente fechados e a boca para sempre muda). São 

expressão de interioridade e põem em jogo o «positivo» e o «negativo», como refere 

Kane. Nesse sentido aparecem em Os sonâmbulos expressões como «fantasmagoria» ou 

«fantasmas» (tradução directa) e «‘freak’ shows». Também Agamben menciona a 

relação da imagem com a fantasmagoria; «se a este irrepresentável, a morte e o morto, 

não se confere uma imagem (seja ela qual for), ele alimenta todas as formas de 
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fantasmagoria que nos fragilizam no medo absoluto.» [
324

] A máscara dá visibilidade ao 

duplo metafísico (a partir de Morin) e funciona como bode expiatório, atraindo a si os 

olhares que ferem o ente, alhures. 

A máscara expõe a individualidade. É própria ciência que se mostra, concreta, em luta 

contra a presença da alma (não localizada em parte alguma do cérebro ou do corpo). 

«Desafiando tanto a separação mente-corpo cartesiana como a sua razão pela existência 

de Deus, a psicologia anatómica apareceu a conduzir a secularização do conhecimento 

do corpo bem como da natureza humana.» [
325

] 

A máscara é exemplo da materialização imagética (não iconoclasta). Como representar, 

então, a essência do ente e o duplo do Eu? Se o sudário é uma segunda pele que inicia o 

lugar metafísico, o que é a máscara funerária, senão a carne que implode para um lugar 

passado? Revisitando Belting: a essência da máscara funerária é o eikon (o «conceito 

filosófico de imagem» e a ideia); a forma é o ícone (não «a imagem pintada» mas 

imagem moldada) [
326

]. A máscara é o rosto «fossilizado» (termo de Forbes/McGrath). 

A imagem-fóssil de certa identidade que já não existe. Kane fotografa a máscara e capta 

a aura desse ente, a imagem (a imago latina) como essência e não tanto como a forma. 

O sudário de Turim é receptáculo do corpo e a máscara justapõe-se ao rosto; contudo, o 

que Belting refere sobre o primeiro também se aplica à segunda: «O Sudário só revelou 

a sua imagem, quando já não envolvia o corpo que nele deixou a sua impressão. Onde 

falta o corpo, toma o seu lugar a imagem.» [
327

] O sudário e máscara são paradigmáticos 

da presença da ausência que tenho mencionado, inclusive acerca do meu trabalho 

plástico. 

A máscara funerária não é corpo inteiro, mas ainda assim forma antropomórfica. O 

rosto atrai a atenção porque é foco da expressão facial. Sobre os gregos Belting afirma: 

«Nesta cultura, os cadáveres eram imediatamente subtraídos aos olhares, porque 

perdiam o seu rosto, logo ao chegar a morte. Por isso, as máscaras artísticas não 

cobriam a face do actor, tornavam-se a sua face: Vista e vulto eram inseparáveis.» [
328

] 

As máscaras são como âncoras do duplo; mas será que são imagens mortas, no sentido 
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do que afirma Belting? «A analogia entre imagem e rosto só vem à luz na máscara, que 

é ainda tão-só imagem, mas imagem de um rosto.» [
329

] 

 

3.6. A Beleza 

 

Sobre o acto sexual e o marquês de Sade, Philippe Ariès cita Georges Bataille : «a 

morte é uma ruptura». Com esta ruptura, a morte perderá «as suas características 

eróticas, ou pelo menos serão sublimadas e convertidas em Beleza. (…) é a morte que 

chamamos romântica, de Lamartine em França, da família Brontë em Inglaterra, de 

Mark Twain na América». [
330

] A beleza é uma valoração subjectiva. No século XIX, 

regressam o medo da morte e a repugnância pelo cadáver. Segundo Ariès «o erotismo 

macabro» configura-se como certa «beleza física» no contexto do rito, das 

«condolências». «Os mortos tornaram-se belos na vulgata social quando começaram 

verdadeiramente a provocar o medo, um medo tão profundo, que não se exprime senão 

por interditos, isto é, por silêncios. A partir de então, deixará de haver representações da 

morte.» [
331

] 

A qualidade da morte é tão subjectiva, que eu nunca imaginei afirmar que o que vi no 

Teatro Anatómico, tinha tanto de terror como de belo. A partir de Alberto Magno, 

Umberto Eco afirma: «A perfeição, o belo, o bem, fundam-se na forma, e para que algo 

seja bom e perfeito deverá ter todas as características que presidem à forma e dela 

resultam.» [
332

] Esta formulação diz respeito ao pensar medievo e está, em certa medida, 

desactualizada, à luz da beleza no Teatro Anatómico. Se aqueles despojos estavam já 

bastante dissecados, a beleza que imanavam não podia assentar na perfeição, a não ser 

que fosse, por paradoxo, a do corpo íntegro. Sendo que a morte é negação, talvez que o 

belo que vi no Teatro Anatómico venha da fractura, no que Herbert Marcuse afirma: «A 

formação estética segue a lei do belo e a dialéctica da afirmação e da negação, da 

consolação e da tristeza, é a dialéctica do Belo.» [
333

] 

Perante os túmulos e estátuas jacentes que desenhei sobre o diário gráfico, 

nomeadamente os do Museu Arqueológico do Carmo, constatei que nem mesmo a pedra 

resiste à oxidação. Ainda assim, o propósito falhado de perdurar (vontade fundada no 

                                                 
329

 Ibidem, p. 85. 
330

 Georges Bataille citado por Philippe Ariès, Sobre a História da Morte no Ocidente desde a Idade 

Média, p. 49. 
331

 Philippe Ariès, Sobre a História da Morte no Ocidente desde a Idade Média, p. 111. 
332

 Umberto Eco, Arte e beleza na estética medieval, Editorial Presença, Lisboa, p. 39. 
333

 Herbert Marcuse, A dimensão estética, Edições 70, Lisboa, p. 59.  



 89 

valor da perfeição), não impede que tais estruturas mantenham muita da beleza original, 

tal como os corpos atrás. Se, segundo Eco «o belo é uma propriedade estável de todo o 

ser», [
334

] que beleza será a morte? Leia-se agora a definição do belo, que Marcuse 

divide em dois momentos: no ímpeto da antítese e na tranquilidade síntese. 

 

     A obra de arte conseguida perpetua a memória do momento de prazer. (…) é bela na 

medida em que opõe a sua própria ordem à da realidade – a sua ordem não-repressiva, onde 

a própria maldição é proferida em nome do Eros. Aparece nos breves momentos de 

realização, de tranquilidade – no belo «momento» que suspende a dinâmica incessante e a 

desordem, a necessidade constante de fazer tudo o que deve ser feiro para se continuar a 

viver. 

       O Belo pertence às imagens da libertação (…) [
335

] 

 

Acerca do belo durante a Idade Média, Erwin Panofsky cita Mörike, para quem a 

«beleza visível» remete para a invisível, do mundo das essências (ainda na tradição 

platónica, metafísica): «Mas tudo o que é belo parece bem-aventurado por isso mesmo»; 

«espírito simbólico» que a filosofia paleocristã retoma. [
336

] Se recorro a Eco e a 

Panofsky, é no sentido de contextualizar a leitura das estátuas jacentes, à luz da 

presença da ausência, pelo que se deve recordar o que Philippe Ariès entende desta 

representação – o repouso, e não o estado de morte, subentende a ascese ou a evolução 

metafísica. 

Ainda que o artista jamais capte as formas essenciais, puras, «a relação que o espírito do 

artista estabelece entre suas representações interiores e suas obras exteriores pode muito 

bem ser comparada àquela que o intelecto divino mantém entre as Ideias que lhe são 

interiores e o mundo criado por ele». [
337

] O jacente, em repouso, é um lugar simbólico, 

porque representa, já, a presença do ente alhures, no lugar utópico Paraíso. O conceito 

beleza não reside propriamente no modo como o artesão esculpe o túmulo, mas no que 

significa; o significado simbólico da rosa vai muito além da flor, como o sono do 

jacente; «imagem, forma, figura são uma única e mesma coisa». [
338

] A beleza é, 

portanto, todo o dispositivo; Panofsky cita Dante: «A arte encontra-se em três níveis: no 
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espírito do artista, no instrumento que ele utiliza e na matéria que recebe sua forma da 

arte.» [
339

] Martin Heidegger afirma, por seu turno:  

 

     As artes que produzem obras deste género, por oposição às artes de manufactura que 

fabricam apetrechos, são chamadas belas artes. Nas belas artes não é a arte que é bela, 

chama-se assim porque produzem o belo. A verdade, pelo contrário, pertence à lógica. A 

beleza está reservada à estética. [
340

] 

 

A beleza da obra surge com o desvelo do ente aí representado, valor esse, assim muito 

próximo do valor de aura; a beleza tem que se desocultar para ser visível, aparecer na 

clareira; «o lugar aberto no seio do ente, a clareira, nunca é um palco rígido, com o pano 

sempre levantado e sobre o qual o jogo do ente se representa». [
341

] A esta luz, 

Heidegger refere: 

  

     (…) o ser que se oculta clareia-se. O clareado desta natureza na obra é o belo. A beleza é 

um modo como a verdade enquanto desocultação avém. 

O clareado que tem esta natureza dispõe o seu esplendor na obra. O resplandecer disposto 

na obra é o belo. [
342

] 

 

3.6.1. Francis Bacon, o horror do açougue e a fuga  

 

A pintura de Francis Bacon é a antítese do conceito máscara funerária, no modo como 

desfigura as suas Figuras. Talvez que a morte esteja presente subliminarmente em 

Francis Bacon: lógica da sensação; mas, se calhar, esse é mesmo o desafio: fugir à 

morte. O que Bacon trata é sobretudo a «animalidade».  

 

     (…) trata-se de um espírito que é corpo, sopro corporal ou vital, um espírito animal, o 

espírito animal do homem: um espírito-porco, espírito-Cão, espírito-morcego… (…) As 

deformações pelas quais o corpo passa são também os traços animais da cabeça. [
343

] 

 

Na verdade, esta animalidade, que corresponde a uma visão existencialista tenebrosa 

(no que poderemos denominar niilismo?), rapidamente se transfere dos curros, digo, 
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para o açougue. Bacon contrapõe aos ossos da cara, a carniça, que se descola em jogo 

de estruturas [
344

]. 

 

     Segundo Bacon, não há cabeça de morto. A cabeça surge desossada (…) A cabeça é 

carne, e a própria máscara não é mortuária, é um bloco de carne firme que se separa dos 

ossos: é o que se passa com os estudos para um retrato de William Blake. [
345

] 
 

A expressão açougue é o próprio Deleuze quem a profere quando, a propósito da 

carniça, afirma que «o pintor é carniceiro, mas encontra-se nesse açougue como se 

estivesse dentro de uma igreja, tendo a carniça no lugar do Crucificado (Pintura, de 

1946)». [
346

] O que me interessa na figura de Cristo, é não tanto a pintura de género 

(religiosa ou iconográfica) mas o que Jesus simboliza enquanto homem: o conflito 

existencial entre a contingência da carne e a leveza do espírito. Em entrevista a David 

Sylvester, Bacon refere-se a Cristo (em Cimabue, por exemplo) como «um verme 

rastejando pela cruz». Sobre a carga dramática das crucificações Bacon afirma:  

 

     “(…) sempre me tocaram muito os quadros que mostram matadouros e carnes, e para 

mim eles fazem parte de todo esse assunto da crucificação (…) e também me toca o cheiro 

da morte. (…) Mas para um ateu, ela não passa de um comportamento humano, uma forma 

de comportar-se em relação ao outro.” [
347

] 

 

O corpo agonizante de Jesus é, pois, o saco de carne em «contorcionismo» na cruz. 

Como o corpo que se contorce de angústia, em asfixia dentro do caixão, personagem 

kafkiana retorcendo-se ante a metamorfose. Talvez seja o que pensa Antonin Artaud 

(citado por Deleuze): «O corpo é o corpo/Está só/E não precisa de órgãos/O corpo 

nunca é um organismo/Os organismos são os inimigos do corpo.» [
348

] A boca, pela 

qual a vontade quer escapar, grita. Sobre o topos «boca» Deleuze escreve: «Deixa de ser 

um órgão particular para passar a ser o buraco pelo qual se escapa o corpo inteiro, e pelo 

qual a carne desce (…). Aquilo a que Bacon chama o Grito na imensa piedade que 

arrasta consigo a carniça.» [
349

] O Grito de Edvard Munch significa essa fuga 

psicológica para longe do corpo, que Bacon quer representar. «Pintar o grito…»  
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     Ora, as forças que fazem o grito e que fazem o corpo entrar em convulsão para chegarem 

até à boca, como zona submetida ao processo de limpeza, não se confundem minimamente 

com o espectáculo visível perante o qual se grita, (…). Se gritamos, é sempre como vítimas 

de forças invisíveis (…): «pintar o grito, mais do que o horror». [
350

]  

 

Antes de deixar Bacon gostaria de referir que, por algumas vezes, Deleuze faz 

referência à afinidade entre Francis Bacon e Samuel Beckett (como com Kafka): «como 

em Beckett, a testemunha pode reduzir-se ao círculo da pista, a um aparelho fotográfico  

ou a uma câmara, a uma fotografia-recordação». [
351

] A figura quer fugir, da 

contingência da carne e do «mundo», como diz Sartre; ao mesmo tempo aninha-se, 

mitologicamente, perante a noite do medo, kafkianamente. [
352

] Quad, de Beckett, 

poderia ser palco (ainda que não narrativo) para a figura de Bacon. «Seguindo a lei de  

Beckett ou de Kafka, existe a imobilidade para lá do movimento; (…) para por fim se 

dissipar.» [
353

]. 

 

3.7. O Quadrado  

 

     O número quatro (…), carregado de determinações seriais. São quatro os pontos 

cardeais, os ventos principais, as fases da lua, as estações, quatro é o número constitutivo do 

tetraedro timaico do fogo, quatro são as letras do nome ADÃO. E quatro será, como 

ensinava Vitrúvio, o número do homem, já que a largura do homem de braços abertos 

corresponderá à sua altura, dando assim a base e a altura dum quadrado ideal. (…) Mas o 

homem quadrado será, simultaneamente, o homem pentagonal (…). [
354

]  

 

Esta citação de Umberto Eco (do seu item «O“homo quadratus”») é sobremaneira 

pertinente para reforçar o conceito lugar vertical. Na verdade, o lugar que ocupo é um 

quadrado permanente quando estou de pé e enquanto marcho. Deitado, jacente, ocupo 

um retângulo. O quadrado é a figura geométrica que lança o cubo, módulo do 

paralelepípedo, o túmulo. 
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3.7.1. Samuel Beckett e Bruce Nauman 

 

A) No vídeo de Bruce Nauman Dance or Exercise on the Perimeter of a Square (Square 

Dance), [
355

] (Fig.20) vê-se um quadrado em cujos contornos o performer evolui ao 

ritmo de um metrónomo (batimento do coração), tacteando na percepção do espaço… 

B) Quad de Beckett, é obra cénica onde 4 personagens kafkianas percorrem 

mecanicamente um quadrado à procura da saída.  

Nestes dois casos o quadrado é um espaço modular, psicológico e físico, paradigmático 

da minha formulação Eu sou o lugar que ocupo. A contingência da carne condiciona a 

minha percepção do espaço C) Também a pintura de Marcel Duchamp Nu Descendo As 

Escadas, ou ainda os estudos anatómicos de Muybridge evidenciam a afirmação do 

corpo-presença, de cujas fotografias Francis Bacon diz a David Sylvester: «elas tentam 

fazer o inventário dos movimentos humanos – de certo modo, valem como um 

dicionário». [
356

] Talvez que o lugar seja antes de mais lugar psicológico, o lugar físico 

não qualifica quem o ocupa; ao contrário, é o Homem que pára e se move. O lugar é 

cada segundo da vida, latência do movimento, iminência do gesto. Precisa-se sempre de 

uma estrutura de suporte, material ou espacial, como a pintura de Bacon demonstra; até 

se escapar do círculo ou do paralelepípedo. O túmulo é o lugar ideal de onde se fugir.  

 

3.8. O Arquivo  

 

A função primeira, atribuída ao lugar-da-morte é a de guardar os restos mortais 

(temporária ou permanentemente): [
357

] o arquivo está sobretudo ligado à memória, mas 

é antes arquivo físico – enquanto receptáculo tem a tarefa de conservar os despojos 

mortuários, por razões sanitárias e por economia de espaço, como em casa o sótão, 

despensa; ou nas bibliotecas as reservas. Pretende-se que o lugar arquitectónico da 

morte seja arquivo definitivo (sepultura e ossário), fiel depositário do inelutável, [
358

] o 

objecto perdido. Na sua aplicação funerária, é também primeiro arquivo de memória (o 

paralelepípedo como reserva). Os restos são como relíquias, o elo de ligação entre mim 
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e o ente na dimensão metafísica. Um arquivo físico da imagem, a máscara funerária, 

que Joanna Kane [
359

] reproduz, fotografando.  

 

3.8.1. A intimidade 

 

A casa é garante e símbolo da reserva de intimidade; o lugar funerário encerra a 

memória do ente, numa escala estritamente antropomórfica, também a medida do 

mundo necrológico (mesmo na forma mais «cúbica» do ossário e da urna dentro). O 

gavetão da morgue é um arquivo temporário; o do Teatro Anatómico, vaivém que viaja 

fora-dentro e regressa mais leve ao seu interior. O ossário funciona como caixinha de 

jóias que ninguém abre. São símbolos e prolongamentos da casa (da memória e da 

presença do Eu), ramificações adentro da Terra e do Tempo. Essa intimidade reencontro 

na ida ao cemitério; mas não é total, pois o recetáculo-arquivo não é reaberto como o 

«cofrezinho» a que se refere Gaston Bachelard, em A poética do espaço. 

 

     O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e seu fundo falso são 

verdadeiros órgãos da vida psicológica secreta. Sem esses “objectos” e alguns outros 

igualmente valorizados, nossa vida íntima não teria um modelo de intimidade. [
360

] 
 

Bachelard analisa a gaveta, o armário e o cofre numa viajem à intimidade da casa, que 

comparo aos lugares arquitectónicos da morte. O Jazigo é o que tem relação directa com 

a casa; ao armário e por consequência à gaveta se relacionam o Ossário e, muito mais, 

Gavetão da morgue; finalmente o cofre compara-se com a Urna do Ossário e o Pote 

Crematório. O termo «intimidade», que respigo ao filósofo, necessita do conceito 

arquivo imaginário: diferentemente de Boltanski, o tesouro afectivo. Gaston Bachelard 

faz questão de afirmar que o cofre («sobretudo o cofrezinho») pertence à família dos 

«objectos que se abrem. Quando o cofre se fecha, é restituído à comunidade dos 

objectos; toma seu lugar no espaço exterior». [
361

] O que distingue um «cofrezinho» de 

um outro recipiente utilitário doméstico é a valoração afectiva das jóias oferecidas pelo 

amado, de valor sentimental.  
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3.8.2. A metáfora e a imagem mental  

 

À mesma página, Gaston Bachelard faz referência a Jean-Pierre Richard, a propósito de 

Edgar Allan Poe. A questão central que Bachelard levanta nas considerações a seguir 

prende-se com a metáfora, e a poesia. «O tesouro não é inventariado por um notário, 

mas por um poeta. Ele se encarrega “do desconhecido e do possível; o tesouro torna-se 

de novo objecto imaginário, (…) para uma infinidade de outros tesouros”.» [
362

] 

No início do capítulo A gaveta, os cofres e os armários, o autor tenta definir a metáfora 

a partir de Bergson («a metáfora da gaveta») e distingui-la da imagem: «A metáfora 

vem dar um corpo concreto a uma impressão difícil de exprimir. (…) é relativa a um ser 

psíquico diferente dela. Ao contrário, a imagem, obra da Imaginação absoluta, extrai 

todo o seu ser da imaginação.» [
363

] O que interessa perceber é que a metáfora 

desempenha papel fundamental na representação na morte, mesmo ao lado da imagem 

fotográfica: quando se lê Aqui Jaz o que ainda permanece são restos de uma entidade 

que já ali não está; ironicamente, quer afirmar-se o seu contrário: aquele ente está já no 

lugar metafísico, ou dissolvido na Natureza (reconvertido noutros seres). A metáfora 

tem na morte um valor simbólico da presença alhures e estabelece (ao contrário do que 

parece ser o raciocínio de Bachelard) a ponte entre palavra e imagem. 

A imagem enquanto símbolo é metáfora imagética que faz a síntese conceptual – o 

túmulo é uma imagem que remete para o lugar além do fim. Como artista visual atribuo 

um valor metafórico aos diversos topos da morte, relativamente ao seu poder de 

dissolução dos corpos (atirados para outro lugar, na forma do duplo). Bachelard afirma: 

«Ao contrário da metáfora, a uma imagem podemos dar o nosso ser de leitor; ela é 

doadora de ser. A imagem, obra pura da imaginação absoluta, é um fenómeno do ser, 

um dos fenómenos específicos do ser falante.» [
364

] 

Imagem e metáfora são ambas doadoras de ser, enquanto possibilidade de dar a ver, de 

revelar, de fazer aparecer (nada garante que a imagem tenha um sentido literal, face à 

metáfora; diz-se, aliás, de um simulacro eficaz que é metáfora visual). A imagem 

mental não é abstração porque parte do que é concreto na Natureza; ao interpretar, está a 

validar os objectos; é aparição. O sepultado é uma imagem que não se vê mas se 

imagina; não é a fotografia do morto na campa, mas o que se adivinha dos volumes 
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adentro. Ao atirar o ente para o mundo metafísico, a sepultura cria não só um «ser 

psíquico diferente dela», mas um lugar-alter que pode não ser metafísico ou psiquiátrico 

mas «imaginativo».  

Para Bachelard a metáfora já era uma imagem fabricada: «A metáfora é uma falsa 

imagem, já que não tem a virtude directa de uma imagem produtora de expressão, 

formada no devaneio falado.» [
365

] Penso que posso sintetizar o pensamento de 

Bachelard e o meu próprio deste modo: A) O morto diante de mim é a imagem 

concreta. B) Transformo essa imagem contida na imagem-caixão em imagem mental. 

C) À imagem mental reconverto-a, para fora de mim, em metáfora; directamente “Ele 

subiu aos Céus”; indirectamente: «Aqui Jaz». 

Na morte, a palavra que Bachelard diz ser a «bela palavra, coisa bela», e que o «poeta 

dos móveis» [
366

] guarda como a um tesouro, é a palavra muda, silenciosa; a que não foi 

dita e que, expelida em sussurro defronte da campa, morre por não ter interlocutor.  

 

3.8.3. O lugar-palavra e o lugar imaginário  

 

Na sepultura há um pleonasmo constante entre a forma antropomórfica, a fotografia e a 

palavra. A palavra que identifica a identidade do morto, a fotografia assinala a sua 

presença. Quando a fotografia se deteriora os caracteres permanecem. Perante o 

sepultado, Matisse diria Isto Aqui Não É Um Corpo, raciocínio que a palavra e a 

fotografia não acompanham. 

A estrutura sepultura+lápide+fotografia constitui uma imagem tríplice. Perante o 

sepultado, é como se Kosuth dissesse Aqui Jaz um corpo, X de Y, e o seu aspecto é 

aquela cara que ali está. Além de suporte da imagem 2D, receptáculo e contentor 3D, a 

sepultura é também porta para uma 5ª Dimensão (a Morte Metafísica).  

A palavra e o epitáfio traduzem a fala da família na voz do morto, em diálogo entre dois 

mundos. A palavra dita ou escrita institui um lugar; enuncia o sujeito na forma do nome, 

que me enuncia e anuncia. O meu nome sobreviverá, em outros indivíduos, ao meu 

desaparecimento; o nome que me foi atribuído já era dito e escrito no Passado, como o 

será no Futuro. [
367

] Eu já existiria antes do nome me ser dado – ao anunciar-me como 
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ser futuro, reclamava já o meu nome que se formava imagem mental, à semelhança do 

corpo idealizado in utero. O nome consagra o projeto familiar, mas individualiza-me, 

projeto pessoal e de futuro, porque sou ser-de-vontade e de presença; o nome de mim, 

dito por mim, coroa-me Lugar-no-Mundo.  

Não é só o meu nome o lugar dito ou escrito. Também os lugares geográficos são 

fixados pela palavra. Marc Augé afirma: «O lugar consuma-se através da palavra, da 

troca alusiva de certas senhas, na conivência e na intimidade cúmplice dos locutores.» 

[
368

] A identidade na sepultura perdurará enquanto a palavra escrita persistir; citando 

Jean Starobinski, Augé refere que a essência da modernidade atinge a relação do lugar 

com a palavra: «Baixo contínuo» é uma expressão que significa o que perdura, dos 

lugares e dos «ritmos de outrora»; esses lugares «Perduram como as palavras que os 

exprimem e os exprimirão ainda. A modernidade em arte preserva todas as 

temporalidades do lugar, tal como estas se fixam no espaço e na palavra.» [
369

] 

Perante o túmulo, a palavra dificilmente será falada (resume-se à epigrafia do epitáfio); 

a relação íntima com o sepultado resume-se ao solilóquio silencioso. [
370

] O lugar 

metafísico é assinalado através da epigrafia dos livrinhos de pedra sobre as lajes das 

campas. Espera-se que o ente querido receba a mensagem nesse outro lugar, o Paraíso, e 

não esteja ali, atrás de nós, alma penada chorando a sua própria pena: Descansa Em 

Paz, António/A Tua Família Chora A Tua Partida/Eterna Saudade De Filhos & Filhas, 

Genros, Noras & Netos 

A propósito da dialéctica palavra-imagem, na representação do morto na Antiguidade 

(Império Romano) e nos alvores da Idade Média, Philippe Ariès escreve: «Quando o 

túmulo não se reduz ao epitáfio, os vivos juntam-lhe o retrato do defunto. Muitos (…) 

são retratos que visam perpetuar os traços dos defuntos, como o epitáfio preservava a 

sua identidade e por vezes a sua biografia.» [
371

] O historiador cita Louis Robert, na 

definição do Império Romano como «“Civilização do epigrafo”», «do epitáfio e do 

retrato funerário»: 

 

     (…) por outras palavras, civilização da identidade individual; os homens conservavam na 

morte as caracterizações singulares que os distinguiam em vida.» 
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[A partir do Século V] (…) o retrato funerário desapareceu, como se o corpo e mais ainda a 

cara perdessem o seu significado e a sua força quase mágica (…). [
372

] 

 

3.8.4. Doris Salcedo e o armário-interface  

 

Com Doris Salcedo o dispositivo funciona como arquivo de memórias ou de presenças. 

O que denomino arquivo de despojos artificiais relaciona-se com o facto dos despojos 

guardados não serem os do corpo, tão-pouco fotografias de rostos. Despojos artificiais 

são os objectos que calçaram e vestiram e que retêm a aura do ente. No caso particular 

de Salcedo, enquadrados no peculiar dispositivo-armário, «permanecem como 

testemunhas silenciosas das vidas que outrora serviram». [
373

] Curiosamente, a minha 

avó materna referia-se-lhe como almário: um guardador de almas? 

A partir de Bachelard: não só a toalha branca na mesa mas, no quarto, a cama e o 

armário são também centros na casa. Se o quarto é lugar de nascimento e morte, o 

armário é o topos que mais se relaciona com o lugar arquitectónico da morte. 

A cama tem, como já referi, forças centrípeta e centrífuga; e o que dizer do armário? 

Que forças convoca? Comecemos pela forma; há toda uma grelha racionalista que 

organiza a casa e enquadra proporcionalmente as referências tópicas (cama, armário, 

mesa). Bachelard convida: «Vamos entregar-nos, pois, ao poder de atração de todas as 

regiões de intimidade». [
374

] Deve partir-se das formas cúbicas do armário para melhor 

compreender a sua função quotidiana na casa (e assim na morte). Sobre a verticalidade 

da casa e os vigamentos, Bachelard enuncia: «Participa-se da sólida geometria do 

carpinteiro.» A ideia primeira, formal, dos armários de Salcedo é a estrutura, fundadora 

da casa, que se ramifica no mobiliário tópico. O armário (o guarda-vestidos) tem aí uma 

forma-função correlativa à medida antropomórfica: por que não sepultamos os nossos 

mortos nos móveis da casa? O guarda-vestidos como sarcófago-tríptico!  

Há toda uma metaforização da boca e das cavidades do corpo, nas concavidades dos 

armários, das gavetas e dos cofres, que se estende e prolonga ad infinitum ao cemitério 

(jazigo, sepultura, ossário; caixão, urna de ossário e pote crematório). Já referi que tais 

concavidades são ramificações do abismo, [
375

] as bocas de todos os gritos 
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claustrofóbicos, oprimidos. [
376

] Retomo de Bachelard o lugar porão que se ramifica em 

cada um desses receptáculos: «No porão também encontraremos utilidades (…). Mas 

ele é a princípio o ser obscuro da casa, o ser que participa das potências subterrâneas. 

Sonhando com ele, concordamos com a irracionalidade das profundezas.» [
377

] O termo 

ramificações consta da leitura que o filósofo faz da literatura romanesca de Henri 

Bosco, acerca do porão. Este lugar é a negação da casa, digo, o subterrâneo. «O porão 

de Henri Bosco, com ramificações quadriculadas, é um tecedor de destinos.» [
378

]. O 

porão é simultaneamente encerramento e lugar-de-fuga. 

Esta citação de Bachelard é capital para entender a topoanálise da casa, na morte, à luz 

do armário-escultura de Doris Salcedo. O que é a cova, senão o porão, a boca negra do 

sótão ou da cave, de que todas as crianças fogem e por que se sentem atraídas? No baú 

encontrarei as relíquias dos meus avós? E a laje, não é alçapão? Que utilidades são 

aquelas, as que Salcedo petrifica, e que não podemos retirar (senão auscultar, tão 

próximas e tão distantes)? Entre mim e as vestes presas nos armários interpõe-se uma 

barreira temporal, neutra – o cimento é extensão da casa; o gesso, antecipação 

arqueológica do esqueleto-fóssil, de que foge a figura baconiana. 

 

3.8.4.1. O arquivo de despojos quase-artificiais 

 

Para mim, que o quero ver: os armários (e os objectos aprisionados) [série La Casa 

Viuda], (Fig.21) de Salcedo, representam a angústia da contingência do corpo (e da 

morte, psicológica e física). Em face da vibração existencialista que deles imana 

pergunto, tautologicamente, então o que vejo não é somente um vestido petrificado num 

armário? Esses objectos fechados, no que me apetece chamar a solidificação da 

matéria, tal como os da série Atrabiliarios (Fig.22) (sapatos costurados com fio 

cirúrgico) exalam silêncio e solidão, a presença da ausência. 

Parece-me que os armários de Salcedo proclamam a individualidade – não sei se podem 

ainda reclamar a liberdade perdida; por um lado representam o fim absoluto do ente e 

por outro figuram a fuga. O que porventura Bachelard referirá, a partir de Henri Bosco: 

 

     Com que arte o escritor aborda primeiro o absoluto do silêncio, a imensidade dos 

espaços do silêncio! “Nada sugere como o silêncio o sentimento dos espaços ilimitados. 
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Penetrei nesses espaços. Os ruídos colorem a extensão e dão-lhe uma espécie de corpo 

sonoro. A ausência deles a abandona em toda a sua pureza; e a sensação do vasto, do 

profundo, do ilimitado, nos acomete no silêncio. Ela me invadiu e, durante alguns minutos, 

confundi-me com essa grandeza da paz nocturna. 

“Ela se impunha como um ser. 

“A paz tinha um corpo. Tomado da noite, feito da noite. Um corpo real, um corpo imóvel.” 

[
379

] 

 

Em entrevista a Basualdo, Salcedo afirma a necessidade de integrar a consciência 

política na prática escultórica (confessa a influência de Joseph Beuys). Antes de se 

referir à morte fala da dor das vítimas de regimes totalitários. O armário de roupas 

aprisionadas, [série La Casa Viuda] bem como os sapatos cosidos (ou as roupas 

embrulhadas em cimento e aço), [série Atrabiliarios] funcionam como arquivo de 

testemunho. 

O que está em jogo nem é tanto a escala ou as dimensões das esculturas mas a estrutura, 

patente nos espaldares das cadeiras e nas cabeceiras das camas, nas travessas e nos pés 

das mesas; visível na trama e na teia dos tecidos das roupas aprisionadas; ainda, nas 

costuras dos invólucros dos sapatos. O que está em causa em Doris Salcedo é a latência 

no objecto, que nenhuma visão tautológica pode pôr em causa – por outro lado, apesar 

de visível, o testemunho do que é estrutura dentro da estrutura remete para o valor 

simbólico da presença da ausência. 

 

     O espaço era a única coisa importante para mim. Nesse sentido, a influência de Beuys 

pode bem ter sido uma via para a aproximação ao monumental, mas o meu interesse no 

espaço constituído pela escultura estava a caminho de representar um cruzamento, o ponto 

de encontro. [
380

] 

 

Do que Salcedo considera «o espaço» parece-me ser o objecto funcionando como 

interface entre o aqui e o ali (e o alhures metafísico?), [
381

] o antes e o agora; o estar e o 

não estar, o ser e o não ser. Espaço que se transforma em lugar construído e ocupado 

pelo Homem (mais que físico, psicológico). Por isso a referência que Salcedo faz de 

Bruce Nauman (artista fundamental para esta investigação). Acerca La Casa Viuda, 

(1992-95) Basualdo interroga a artista sobre «dirigir a atenção do espectador primeiro 

que tudo para a verdadeira natureza do espaço», deslocando os objectos, de modo a que 
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o espectador se descentre dos detalhes. Há uma subversão do objecto-armário que lhe 

desloca o sentido; que me desloca e esmaga. 

 

     Eu própria sinto-me deslocada. Acredito que os artistas contemporâneos são pessoas 

deslocadas. Há algumas lindas imagens que o sugerem – tal como as fotografias e filmes de 

curta duração de Bruce Nauman, de meados dos anos 60, em que ele percorre o seu atelier. 

Esses registos transmitem um sentimento de perturbação, acima de tudo uma ansiedade que 

não permite fazer ou alcançar nada em tal espaço. [
382

] 

 

3.8.4.2. O espaço negativo da dor e a topografia da vida 

 

Doris Salcedo vinca a dor (e o terror, termo recorrente), contextualizando-a, 

nomeadamente, na Colômbia (creio, apesar disso, que a morte é uma presença latente). 

«A violência, o terror forçam-te a perceber o Outro, a ver o sofrimento dos outros. 

Quando a dor é extrema, não há maneira de evitá-la.» [383
] Considero que os lugares de 

morte são lugares negativos e não não-lugares; penso, do mesmo modo, que as 

esculturas da artista são objetos negativos, por duas ordens de razão: A) sobre a 

geometria e a volumetria: os objectos «mobiliário» pensam literalmente o espaço 

negativo através do medium cimento, que preenche vazio; funcionam, por outro lado, 

como moldes que negam o positivo afirmando-se, portanto, negatividade (não chegam a 

expor integralmente o interior) B) sobre a fisicalidade: a latência que neles senti foi a 

morte, sem nunca ter ouvido antes a artista falar da dor; se Bachelard se refere várias 

vezes à solidão que se encontra no mobiliário tópico (minha nomenclatura digo), creio 

ser pertinente afirmar que esse estado é fechamento físico e psicológico; não serão 

implosões La Casa Viuda e Atrabiliarios? 

A implosão é negatividade: iminente ou latente, porquanto é uma ação congelada. Por 

isso o interface, o «cruzamento, o ponto de encontro» a que a artista se refere. É mesmo 

Salcedo quem afirma: «O espaço não é simplesmente um cenário, é o que torna a vida 

possível». [
384

] A artista confessa que o seu trabalho «é o produto das experiências de 

muitas pessoas». [
385

] Tais enunciações exigem que se faça a síntese: o espaço 

materializa-se lugar através da experiência da dor. Nesse momento, o lugar de morte 

deixa de ser, como a casa «um objecto rigidamente geométrico», segundo Bachelard. 
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[
386

] O armário como lugar-de-dor e de fuga deixa de ser lugar inerte, [
387

] e isso vibra 

das roupas enquistadas.  

A fúria da fuga transcende a forma, vai além da contingência geométrica de todo e 

qualquer invólucro (o abrigo é uma prisão). Não quero deixar de voltar a Bachelard e ao 

armário numa citação final em cruzamento com os armários-escultura de Salcedo: «No 

armário vive um centro de ordem que protege toda a casa contra uma desordem sem 

limite. Nele reina a ordem, ou antes, nele a ordem é um reino. A ordem não é 

simplesmente geométrica.» [
388

] 

Bachelard opta pelo termo «desordem» e não «caos». Se a desordem está para a 

angústia, como o caos para o desespero, a ordem geométrica pode ser segurança e 

opressão. Nos armários de Salcedo é evidente o diálogo entre a rigidez da madeira e a já 

não fluidez dos têxteis, como talvez na sepultura entre, pedra, madeira, mortalha, carne, 

osso. Maior angústia é a que sinto ao ver os vestidos presos na glauca brancura, sem 

poder acudir àqueles que vestiam; são uma espécie de figuras sem corpo, corpos sem 

figuras, e pairam como em John Everett Millais.  

Segundo Bachelard, «o armário é uma amêndoa muito branca. Abri-lo é viver um 

acontecimento de brancura.» [
389

] A quase brancura do cimento é o tempo congelado; os 

despojos físicos ficaram para trás, ramificações, raízes podres dos entes que partiram: é 

preciso que morramos para que os outros mortos se tenham ido irremediavelmente. A 

claustrofobia do fechamento é carne de branca podridão. A brancura é aparição ou 

desaparecimento? 

A expressão de Doris Sacedo, «topografia da vida», refere-se ao espaço vivido: 

«Localizar a experiência invisível das pessoas marginais no espaço significa encontrar 

um lugar para elas na nossa mente. Eu penso o espaço em termos de lugar». [
390

] A 

escolha do dispositivo está, digo, na linha da reflexão de Marc Augé sobre o lugar 

antropológico – converter o espaço em lugar é criar um interface relacional.  

Finalmente, sobre a morte Sacedo [Sal.:] refere-se-lhe quando Basualdo [Bas.:] a 

questiona sobre o motivo específico da escolha dos sapatos da série Atrabiliários (e 

acerca do negativo e da dualidade presença-ausência da sua escultura): 
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     [Bas.:] «(…) No seu trabalho (…) parece reiteradamente relacionar-se, na actividade de 

recuperar o espaço negativo, com o acto de escavar (com todas as associações que isso 

evoca). Paralelamente (…), a ausências, criadas por marcas e vestígios do que já não está 

presente.»  

     [Sal.:] «(…) a característica comum a todos os casos do desaparecimento das pessoas 

vítimas de violência, que permite o reconhecimento da identidade das que foram 

descobertas em valas comuns, foi sempre através dos sapatos de cada pessoa. Os sapatos 

também são representativos dos vestígios das trajectórias que levaram a vítima a tal destino 

trágico. Trabalhei com factos (…). Como disse anteriormente, não acredito na liberdade 

artística (…).» [
391

] 
 

O vestuário e o calçado não usados, ou abandonados, remetem para a morte, ideia que o 

armário concentra, pois é metáfora do caixão. E o que dizer das pilhas de vestuário e 

calçado nos campos do Holocausto, das malas que se transformaram em caixões, 

levando as memórias ao lugar supremo da morte? A ideia do poder simbólico do sapato 

como conector do ser ao lugar (um alicerce que se move) ter-me-á surgido de uma 

experiência pessoal: com a morte da minha avó paterna houve que recolher as ossadas 

do meu avô para se proceder à inumação; recordo-me de ver o que eram os seus sapatos, 

abandonados, embrulhados na terra revolvida à superfície. Aquilo era o que ainda 

restava (aos meus olhos), do meu avô. 

 

3.8.5. Christian Boltanski e o arquivo imaginário 

 

A sepultura e ao ossário são arquivos. No entanto pergunto: para que guardamos o que 

não queremos ou não conseguimos guardar perto de nós? Em Imagens apesar de tudo 

Georges Didi-Huberman cita Jacques Derrida, para quem a definição de arquivo não é 

segura; «nada é hoje menos seguro ou menos claro do que a noção de arquivo». [
392

] 

Tanto assim é que Didi-Huberman faz distinguir dois tipos de arquivo: um ligado à 

prova e ao facto, ao testemunho histórico (como o de Auschwitz), e outro, que esse 

substituiu, o do fetiche. 

 
     (…) as imagens de arquivo são imagens sem imaginação. Elas petrificam o pensamento 

e matam todo o poder de evocação. Vale bem mais fazer o que eu fiz, um imenso trabalho 

de elaboração, de criação da memória do acontecimento. O meu filme é um «monumento» 

que faz parte daquilo que monumentaliza, como diz Gérard Wajcman. [
393

] 
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Quem isto afirma é Claude Lanzmann, realizador de Shoah (documentário sobre o 

Holocausto). Mais à frente Didi-Huberman criticará Claude Lanzmann no sentido do 

arquivo poder conter imaginação, como «valor de testemunho, de emoção ou de 

memória». [
394

] «Falar de imagem sem imaginação significa, literalmente, cortar a 

imagem da sua actividade, da sua dinâmica.» [
395

] A imagem não é só reflexão de luz, 

como fenómeno físico, mas atribuição humana sobre (ferramenta conceptual, de 

significação). 

O conceito arquivo vai além, conceptualmente, do que é físico. A memória do ente é 

imagem mental que tenho, de si, da sua imagem física. Ao conjunto das memórias de si, 

posso chamar arquivo de memória. O arquivo físico tem contudo um pendor relativo à 

prova e diz respeito ao facto. O simples facto do meu ente querido estar ali sepultado (e 

não guardado como objecto fútil), é a prova de que houve uma biografia, no que Didi-

Huberman refere, ainda que sobre a chacina do Holocausto, «a perversidade (histórica) 

da prova vem substituir a perversão (fantasmática) do fetiche. É a imagem como 

documento, como atestado, como arquivo». [
396

] 

O cemitério e o campo de concentração são lugares de silêncio porque negam a palavra. 

«Perdeu-se a fonte, negou-se a palavra.» [
397

] A palavra e a imagem até funcionam 

como pleonasmo, afirmando Aqui Jaz, contrariamente ao que Gérard Wajcman enuncia 

acerca da «“palavra absoluta” reivindicada por Claude Lanzmann»: «O que ela consagra 

é a impossibilidade de uma questão prolongada, de uma “imagem por vir”.» [
398

] 

Os lugares funerários já não serão negação da imagem, na medida em que o despojo é 

ainda imagem, até desaparecer (como é imagem a sepultura, que ostenta a fotografia do 

sepultado). A prova da morte do indivíduo, é aquele que ali está, surge assim na palavra 

escrita do epitáfio e na fotografia, como se não bastasse a sepultura. Gérard Wajcman 

refere-se à correlação facto-prova, acerca da ausência de imagens sobre a chacina de 

Auschwitz, afirmando que «a busca da imagem-facto é restringida à da imagem-prova, 

(…) no sentido em que a “Shoah teve lugar sem prova, e cabe a todos sabê-lo sem 

prova. Ninguém precisa de prova, à excepção daqueles que negam a Shoah”». [
399

] Ora, 

é o facto da morte é tão irrefutável que cabe aos seus negacionistas provarem que não 
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existe! «O arquivo exige a sua permanente reconstrução, mas será sempre a 

“testemunha” de algo como diz Arlette Farge». [
400

] 

 
 

3.8.5.1. A presença da ausência 

 

     (…) Christian Boltanski recorda um dos processos históricos mais violentos e 

traumáticos, dando rosto e corpo ao holocausto, demonstrando a sua inequívoca brutalidade, 

através da ausência. Por vezes, o corpo cuja presença é mais real é aquele que foi apagado, 

do qual só existe a memória, ou o vestígio. [
401

]   

 

Quem isto afirma é José Bragança de Miranda, sobre a obra de Christian Boltanski, 

exposta no Centro Cultural de Belém. A presença da ausência está, a par da memória, 

presente em várias instalações de Boltanski: em álbuns de família ou de grupo (Os 62 

membros do Club Mickey em 1955, de 1972), como de estudantes (1973), num registo 

que, neste caso específico, remete para o «livro de ano». 

A referência, nos títulos das instalações, à questão do numérico (62 membros ou 364 

suíços), impõe ao espectador a presença do dispositivo mas cria uma distância entre. 

Atiram-no para trás, quando se quer aproximar, devido à escala de cada fotografia. O 

próprio motivo do documento, um rosto (quando muito uma pose), tem certo carácter 

neutro no sentido da tautologia, como que dizendo é tão-só uma cara, é tão só um avô 

com a neta na moto! 

Nem o tema, e muito menos o título de instalações como Retratos de alunos do CES de 

Lentillères (1973), mencionam a morte. Há contudo uma presença artificial que o 

arquivo mantém. Quer isto dizer que, no presente exemplo, a memória de todos e de 

cada um daqueles alunos está exposta nas paredes da escola que frequentaram: é a 

presença da ausência. Onde estarão aquelas pessoas? A morte medeia a presença e a 

ausência! [presença + morte = ausência] 

Em face de 364 Suíços Mortos, [
402

] (Fig.23) como que se está perante um mural de 

ossários, cujas portas-fotografias o artista recolheu da necrologia dos jornais. É um 

arquivo imaginário, pois nada mais há que fotografias de pessoas, cuja recolhidas dos 

periódicos (aos olhos do espectador, anónimas). 
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A recolha e o simulacro aparentemente aleatórios, denotam a democracia na morte – 

todos aqueles entes anónimos são iguais. O que liga as fotografias das pessoas aí 

representadas [
403

] não é o que Bragança de Miranda começa por enunciar em A arte 

interpelada pelo corpo: a fotografia, universalizadora do que é particular (a morte 

ontológica diluída na filológica): «As 364 fotografias de pessoas simples estabelecem 

ligações entre si ao serem expostas no mesmo espaço.» [
404

] Nem é o que entende por 

«fazer corpo» à volta da questão da carne: «[numa] erótica que só pode ser lida 

politicamente.» 

 

     Daí a importância de dar visibilidade à “erótica” que conduz as ligações e desligações, o 

que exige sempre a presença de um simulacro, enquanto via para “fazer corpo”. Está em 

causa a própria substância do corpo, i.e. a psykhé, de que depende o “maravilhamento” da 

carne ou o seu aviltamento. [
405

] 

 

A questão central vai além da aparência e da visibilidade erótica da carne; o simulacro 

aglutina o dispositivo no sentido de dar corpo à substância: especificamente em 364 

Suíços Mortos, a Grande Morte, e não tanto a morte ontológica. 

Lynn Gumpert afirma que Boltanski foi «atraído pelas fotografias, segundo disse, 

porque “delas espera-se que sejam verdadeiras, que sejam prova de que o acontecimento 

que captam é real; elas dão a ilusão da realidade”». [
406

] Esta citação não contraria o 

conceito «arquivo imaginário», mas faz da recolha da imagem um «arquivo da 

verdade». Pode agora fazer-se o contraponto com Georges Didi-Huberman e voltar à 

definição de arquivo: [
407

] não me parece que as instalações fotográficas de Boltanski  

(nem os casos de Salcedo e Kane) tenham o cunho de «fetiche». Não pude deixar de 

recorrer à fonte lexical da palavra para melhor enquadrar o conceito: «fetiche. sm. (1873 

cf. DV) 1 objecto a que se atribui poder sobrenatural ou mágico e se presta culto 2 

PSICOP objecto inanimado ou parte do corpo considerada como possuidora de 

qualidades mágicas ou eróticas (…)». [
408

] 

Em Boltanski não há a «erótica», que Bragança de Miranda salientou, acerca da 

visibilidade das «ligações e desligações». As instalações de Boltanski dão testemunho 

de presenças no mundo. Provam e são facto de factos de vida. Há contudo, como o 
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artista refere (citado por Gumpert), uma preocupação pela biografia: talvez mais que 

imaginário, é «arquivo biográfico». 

 

     «Uma larga parte da minha actividade tem a ver com a ideia de biografia», disse ele 

«mas uma biografia assim é totalmente falsa, e tal é apresentada como falsa, com todos os 

tipos de provas falsas. Você encontra isso ao longo de toda a minha vida: a não-existência 

da pessoa em questão. Quanto mais as pessoas falam de Christian Boltanski, tanto mais ele 

deixa de existir» [
409

] 
 

Gumpert refere que, «para Boltanski, o artista é alguém que levanta um espelho para 

que outros se possam reconhecer». [
410

] Não sei se, fazendo isso, se «obscurece a si 

próprio», mas parece-me que o seu rosto pode figurar por entre um desses, cuja aura 

vibra desde o fundo da moldura (apesar do dispositivo democrático). [
411

] É pois, crível, 

em Boltanski a classificação de arquivo imaginário: 1º) os entes fotografados não são 

efectivamente arquivados, mas as suas imagens fotográficas; 2º) como o artista admite, 

a sua maior preocupação terá sido a da biografia; «uma biografia assim é totalmente 

falsa, e tal é apresentada como falsa». [
412

] 

 Ora, no caso de 364 Suíços Mortos, que biografias estão ali presentes, qual é a essência 

dos entes que não estão? E não são sequer os seus despojos como uma relíquia, num 

ossário; nas palavra do artista, «a não-existência da pessoa em questão». 

Lynn Gumpert faz referência a Roland Barthes, acerca de uma ideia que acho 

pertinente: quando Christian Boltanski recolhe fotografias de mortos, que amplia e 

reimprime, [Les Suisses Morts (1990)] faz uma segunda leitura e prolonga «a lonjura», 

segundo Benjamin; a reimpressão atira a aura do ente ainda mais para o Passado, para o 

fundo do gavetão, aprisiona-o «atrás» da moldura. «Tal como Barthes fez notar, o 

paradigma “Vida/Morte”, numa fotografia, “reduz-se a um simples clique, o que separa 

a pose inicial da impressão final.” (…) a morte pode bem ser evocada quando nós 

olhamos as fotografias de fotógrafos.» [
413

] 

Há ainda outras duas valências do trabalho artístico de Boltanski que não quero deixar 

de assinalar: a primeira é o arquivo enquanto «catálogo»; objectos vários arrumados em 

caixas, classificados, como arqueologia da (sua) infância. A) Vitrine de référance 

                                                 
409

 Lynn Gumpert, Christian Boltanski, p. 12. 
410

 Idem, op. cit, p. 13. 
411

 Sobre a moldura – ainda que enquadre o objecto 2D, pode ser outra a dimensão não aprisionada nessa 

estrutura; recordar a especificidade do gavetão e do lugar ossário – nas instalações fotográficas de 

Boltanki, os retratos emoldurados sobriamente, especialmente neste tipo de simulacro, não só não têm 

profundidade como querem sair 
412

 Ibidem, p. 13. 
413

 Roland Barthes citado por Lynn Gumpert, Christian Boltanski, p. 34. 
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(1970) (Fig.24) – caixas documentais com objectos de cariz cirúrgico, “de corte” e 

perfuração, manufacturados, remetendo para a arqueologia (o sílex, a mecha de cabelo 

embrulhada em pano), e papéis manuscritos. Ainda dois grupos de caixas que me 

remetem para o Holocausto: B) Les Archives: Détective (1988) – caixas de cartão 

arrumadas em prateleiras, contendo artigos de jornais sobre pessoas assassinadas, cujas 

fotografias estão coladas no exterior; C) Réserve: Les Suisses Morts (1990) – caixas de 

bolachas contendo papéis pessoais, com rosto colado numa das faces exteriores. [
414

] A 

propósito das Vitrine de référance Lynn Gumpert escreve o seguinte: 

 

     Cada item foi identificado numa pequena etiqueta estenografada que normalmente 

identificava data e título do trabalho. Rotulando e preservando o seu trabalho, Boltanski não 

só tornou-se o seu próprio arquivista; o seu trabalho adequou-se ao papel que cabe a um 

museu, apropriando-se da sua função. [
415

] 

 

A segunda valência tem a ver com a luz e a sombra; D) Les Bougies (1986); L’Ange 

d’alliance (1986) (Fig.25) – instalações cujo tema vida-morte impera, mais uma vez, na 

memória do menino de escola e que deu o nome a nova série de trabalhos Leçons de 

ténèbres. A memória colectiva é o maior e mais profundo arquivo; a sombra, em 

Boltanski, parece ter o carácter frágil mas misterioso, dos «robertos» (projectados), da 

Alegoria da Caverna: há qualquer imanência ancestral, na sombra, que me fazia ficar 

fascinado, em criança, diante da lareira dos meus avós maternos.  

 

     Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma 

entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro 

desde a infância, (…); (…) serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa 

eminência, por detrás deles; entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao 

longo do qual se construiu um pequeno muro, no género dos tapumes que os homens dos 

«robertos» colocam diante do público, para mostrarem as suas habilidades por cima deles. 
[

416
] 

 

Finalizando, sobre Boltanski: segundo o que Georges Didi-Huberman afirma, o arquivo 

imaginário do artista, assim como as máscaras funerárias que Joanna Kane fotografa, 

não se reduzem ao mero guardar (nem sequer penso no termo fetiche). «A imagem de 

arquivo é apenas um objecto nas minhas mãos, uma imagem fotográfica indecifrável e 

                                                 
414
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insignificante enquanto eu não estabelecer a relação – imaginativa e especulativa – entre 

o que vejo aqui e o que sei por outras vias.» [
417

] 

 

3.8.6. Ana Mendieta e o arquivo antropomórfico  

 

Quero deixar uma breve reflexão sobre o trabalho plástico de Ana Mendieta. O corpo é 

literalmente a medida de todas as suas coisas; medir o corpo é medir a morte, de que a 

sepultura antropomórfica é o paradigma. Não sei se o silogismo é assim tão fácil; e 

então pergunto: é possível medir a morte? A morte traduz-se/cabe nas medidas 

antropomórficas dos lugares cama, mesa de dissecações, caixão etc.. Em Mendieta, as 

suas figuras assemelham-se a homens de vitrúvio de braços alinhados – o conceito de 

arquivo adquire uma renovada importância… é o arquivo antropomórfico. (Fig.26) 

      

      É nesse vaivém incessante do exterior para o interior, do subjectivo para o objectivo, é 

entre os dois pólos – o do duplo e o da analogia cosmoantropomórfica – que se organiza a 

consciência de si, a qual, segundo Piaget, não resulta de uma intuição directa, mas sim de 

uma construção intelectual. Spencer talvez o tenha pressentido naquilo a que chamou «o 

carácter comum de dualidade unido à capacidade de passar de um modo de existência para 

outro» [Spencer, Principes de Sociologie, t. I, p. 177]. Esse vaivém integra-se no grande 

movimento de intercâmbio e produção do homem para a natureza e da natureza para o 

homem, movimento simultaneamente real (técnico) e fantástico (magia). [
418

] 

 

3.9. Síntese da Investigação Plástica 

 

Tal como fui referindo comecei a componente prática da investigação, desenhando no 

suporte diário gráfico, ferramenta avançada que me permitiu interpretar as estruturas 

artísticas e arqueológicas e, obviamente, os corpos, razão de ser do projeto, porque 

palco da morte. Em anexo constam alguns exemplos desses desenhos e a maior parte do 

trabalho plástico. 

Por questões de economia e de gestão do documento decidi anexar documentos 

fotográficos da minha investigação e não de obras de artistas sobre que me debrucei, 

nomeadamente Francis Bacon. 

Não repetindo as questões fulcrais que se prendem com a visibilidade, não é demais 

recordar o conceito a presença da ausência, que norteou o meu trabalho plástico. Se, 

como já escrevi, parti representado o corpo, figurando-o, rapidamente senti necessidade 
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de o abandonar, de modo realista, com o intuito de seguir o curso normal do processo da 

morte – desestruturação, destruição, decomposição… rumo ao nada. 

Ainda não tive ensejo de proceder a uma abordagem realmente minimal; contudo, logo 

desde o início, procurei estabelecer um diálogo entre a figura e a perspectiva do nada, 

como que desaparecendo sob/adentro de lajes/céus monocromáticos. Neste ponto, 

aproveito para retomar a questão-tripla que ciclicamente fui lançando, um pouco como 

pergunta retórica: a) que representação da morte física? b) como representar a morte 

metafísica? c) e o nada? 

A morte é transitoriedade de estados, físicos ou metafísicos. Tal como a morte é 

problema inelutável (do mistério nada sei), devo como artista procurar a procura da 

solução, tentar atar as pontas soltas (suturar a ferida). 

Nesse sentido, este é um projeto em estado embrionário, em favor de que retomarei 

artistas como Lucio Fontana, Andres Serrano, Robert Rauschenberg, Anselm Kiefer. 

A esmagadora maioria dos trabalhos plástico que desenvolvi, sempre na escala 

antropomórfica, prescindiu da representação estrita da figura humana, que não deixou, 

contudo, de estar presente, fosse pela presença de uma mancha ou de flores. 

Nesse contexto, colei materiais vários, sobretudo têxteis, em citação à mortalha e ao 

sudário, que a cinza e o carvão vegetal vieram reforçar.  

A reflexão «teórica» sobre o lugar-corpo que deixará de existir, trasladei-a para o 

suporte frágil do papel (e depois para a tela, ela própria, têxtil) – nesse sentido tenciono 

a partir daqui, desmultiplicar planos em diálogo com a profundidade que o monocromo 

minimal permite: talvez a melhor forma de representar o irrepresentável, a morte 

metafísica. 
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CONCLUSÃO 

 

Um Obituário Plástico 

 

O artista é um observador do mundo – como se o mundo fosse um espelho. A morte é o 

eterno tema do Futuro, que sobrevive a todas as vidas. Não há linguagem poética, obra 

de arte ou estátua jacente que lhe resista. Arrisco-me a escrever o lugar-comum mas, 

quantos antes e depois não o fizeram, não o farão? Infame, a vala comum – não é 

possível esconder a morte.  

Entalhando caracteres, cravando a grafite no papel, marcando a tela; construo a minha 

vala pessoal. Afirmo-me. Sou testemunha ocular, faço a minha história, construo uma 

narrativa, um episódio do mito. Ao contrário do que Edgar Morin afirma, a morte tem 

ser, Eu. 

A reflexão sobre a morte exige distância, a proximidade impossível – o que o senso 

popular declara «ninguém sabe o que é morrer, nunca ninguém regressou para contar» 

significa não só a inelutabilidade da perda (segundo Georges Didi-Huberman), mas  

alteridade negra (a partir de Jankélévitch): também eu, o vivo, não posso contar ao 

morto o que sinto, pela sua morte, nem descrever-lha na sua aparência.  

Contrariamente ao que Anselmo Borges afirma, a morte é interioridade, dizendo-se eu 

morro-me. A morte é um facto, que acontece, em mim, tempo histórico (finito). Sou 

estrutura dentro da estrutura, cosmogonia dentro do cosmos. Ente habitando a carne. 

Lugar percorrendo os espaços. 

Um destes dias, a minha sobrinha, de dois anos, invectivava contra alguma personagem, 

na televisão: «Cala a tua voz!», ordenava. O espaço negativo, arquitectónico, funerário, 

corresponde à perda inelutável da voz. Calar é tão-só não falar. Calar a voz é fechar-

me, em mim, para todo o sempre. Partindo de Ernst Bloch; o jacente, o sepulcro e o 

cemitério são lugares estratificados do alogos: os funerários são construídos em função 

da morte do corpo, que morre porque em função da Grande Morte (da Vida).    

Morrer não é só perder/calar a voz; é também «olhar para dentro», fechar-se imagem, 

fugir a todas as imagens exteriores – ou roubado à imagem do mundo? 

O Homo ex Machina e o Homem de Vitruvio são concepções humanistas, que afirmam a 

perfeição e a beleza do corpo-máquina. Não sei se é concebido à imagem e semelhança 
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de Deus, se cópia como sombra, das imagens platónicas, essenciais (projectadas na 

caverna). 

 

O corpo morto é um ser derrubado, como as imagens dos Cristos depostos, os guerreiros 

repousando com a espada, os despojos no Teatro Anatómico. A morte é horizontalidade 

e negação que contraria toda e qualquer luta ou revolta, mito ou epopeia, Homérica ou 

Camoniana. É a queda, a falência de todo e qualquer sonho de sobrevivência e, talvez, 

da permanência alhures. A efabulação e o mito, inatos, são possibilidades, 

reconfigurações, representações do lugar outro, como imagem mental. 

Antes que lute contra a gravidade e o lugar vertical caia e se anule, o ser-de-amor há-de 

implodir, como estrela que se extingue. A questão do lugar antropológico (segundo 

Marc Augé), histórico, relacional e de significação, que extrapolei para o corpo (palco 

de acontecimentos como a morte), assenta na força do lugar simbólico e da metáfora. A) 

o aqui e agora; Eu sou o lugar que ocupo B) o já não-eu; Eu sou o lugar-do-negativo, 

que construo C) o duplo alhures; Eu sou o lugar que já não ocupo. 

O medo de não ser para sempre dono do lugar coração (o seu ou o do amado), ou de 

não ser o habitante eterno do lugar metafísico, cava a angústia e antecipa o nada. 

Depois de Kierkegaard e Nietzsche (e Sartre) o Homem existencialista sabe que é um 

ser vencido, um ser-para-o-nada (a partir do ser-para-a-morte, de Heidegger). 

A morte não é nem o impensável, nem a radical exterioridade (a que se refere Anselmo 

Borges), mas fenómeno intrínseco ao indivíduo, ser finito. Eu sou o limite de mim 

mesmo quer dizer que sou a futura negação do que sou, potência de nada. O nada está 

contido em mim, e será ruptura total quando um qualquer acidente, natural, puser fim à 

minha linha da vida. Ao contrário do que Jankélévitch afirma, nascimento e morte são 

simétricos, mesmo que tempos desfasados – mas o mesmo tempo, eu. 

A concepção de mim como conjunto-reunião e intersecção de vida e morte; a 

esquematização gráfica da linha, do ponto A ao ponto B, como segmento de recta; ou a 

fórmula Eu=corpo+consciência+sonho traduzem a necessidade de materializar a morte 

pura, que não se vê senão quando é já irremediável (a derradeira doença, como diria 

Jankélévitch), inelutável. Face a isto acrescento: 

Hipótese Existencialista – tese Presença; antítese Morte; síntese Nada 

Hipótese Metafísica – tese Presença; antítese Morte; síntese Ausência 

Hipótese Naturalista – tese Presença; antítese Morte; síntese Nada; síntese da síntese 

Dissolução. 
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Não basta enunciar A morte é imagem (a partir de Bachelard); essa imagem mental, 

(como fundamenta António Damásio) é materializada, nos sinais de presença no corpo – 

a cartografia da morte. A produção funerária, como a estátua jacente, e a artística como 

a pintura ou a escultura minimal (que tem afinidades com a sepultura), são 

interpretações que desvelam o não-visível. 

Os meus diários gráficos funcionam como bancos de imagens mas são à partida 

arquivos imagéticos da morte (que posso ou não trasladar para um outro suporte). O que 

é do arquivo, como o mostram os trabalhos de Christian Boltanski, Joanna Kane, Doris 

Salcedo e Ana Mendieta, entre outros, começa no monumento funerário, o lugar 

arquitectónico da morte mas é, sobretudo, o lugar simbólico, mental, a memória.     

Apesar do que já reflecti acerca do arquivo, por exemplo em Boltanski, devo perguntar: 

que tipo de arquivo será o que é exposto, e deixa de estar resguardado do olhar? 

 

O indivíduo deve ser treinado para a morte (como o diria Sócrates), desde criança, 

procurando sempre sublimar a dor e o medo (o que é um modo de adaptação); ou então 

entra em colapso, porque não esteve preparado para o embate (aliás, nunca se está). A 

imprevisibilidade da morte deixa o Homem muito mais vulnerável. Essa incógnita 

pulula na imagética da morte; a mulher andrajosa da gadanha, que a qualquer momento 

vem ceifar a vida (que o místico transfere para a vontade de Deus). Eis o mito que 

Homem subalternizado e infantilizado alimenta ad infinitum. A frase lapidar «eterna 

saudade» traduz a perda. A angústia do reencontro jamais consumado aprofunda a 

ferida aberta em mim, rasgada pela morte da minha amada, enorme abismo-solidão… o 

primeiro nada.  
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ANEXO IMAGÉTICO  

 

 

 

Fotografia em caixa de sapatos (trabalho em progressão), sobre o arquivo imagético. 

Pois quantos mortos não haverá, por aí em arrumos?
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(Fig.1) Cadáver no Teatro Anatómico – FCMUN Lisboa 

 

 
(Fig.2) Imagem de Eu Espero 

 

  
(Fig.3) N. Sra. da Boa-Morte, S. Roque Lisboa (Fig.4) N. Sra. da Boa-Morte, SS. Louriçal 

  

  
(Fig.5) Projeto-me sobre o corpo (Fig.6) Projeto o túmulo, em que me projeto 
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(Fig.7) Jazigo, Cemitério dos Prazeres, Lisboa (Fig.8) Sepultura, Cemt. dos Prazeres, Lisboa 

  

  
(Fig.9) Sepultura rasa, Cemt. dos Prazeres, Lisboa (Fig.10) Túmulo, Convento do Carmo, Lisboa 

  

  
(Fig.11) Túmulo, igreja da Sé, Lisboa  (Fig. 11) Perspectiva a 3/4 

  

  
(Fig.12) Sarcófago egípcio, Convento do Carmo, Lisboa (vistas lateral e da cabeceira) 



 119 

 

 

 
(Fig.13) S. Francisco Ajuda Cristo na Descida da Cruz, igreja Na. Sra. Da Conceição, Rato, Lisboa 

 

  
(Fig.14) Pietà, igreja da Sé, Lisboa (Fig.15) Sepulcro de D. Nuno Á. Pereira, C. Carmo 

  

  
(Fig.16) Jacente com espada, igreja da Sé, Lisboa (Fig.17) Jacente orando, igreja da Sé, Lisboa 
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(Fig.18) Joanna Kane, máscara funerária (Fig.19) Cadáver do Teatro Anatómico, Lisboa 

  

  

  
  

(Fig.20) Bruce Nauman, Dance or Exercise on the Perimeter of 

a Square (Square Dance), 1967-1968, performance, video, 
Electronic Arts Intermix (EAI), Collection du Musée d’art 

contemporain Lyon, Paris 

 
 

(Fig.21) Doris Salcedo, Sem Título, série La Casa Viuda, 1998, 

madeira, cimento, vidro, roupa, 183.5 x 99.5 x 33 cm 

  

  

  
  

(Fig.22) Doris Salcedo, Atrabiliarios, 1993, nicho, sapatos, 

fibra animal, dimensões variáveis 

(Fig.23) Christian Boltanski, 364 Suíços Mortos, 1990, 354 

fotografias a preto e branco, lâmpadas e fio eléctrico, dimensões 
variáveis 
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(Fig.24) Christian Boltanski, Vitrine de reference, 1971, objetos 

vários em vitrina de madeira e plexiglas, 15 x 120 x 70 cm, 

Galeria Roger Pailhas, Marselha  

(Fig.25) Christian Boltanski, L’Ange d’alliance, Vela, 1987, 

figura de cobre em prateleira com vela (10 x 3.5 x 31 cm), 

aprox. 12 cm  

  

  

  
  

(Fig.26) Ana Mendieta, Sem título, nº 259, série Silhueta, 1976, 

fotografia a cores de escultura telúrica, com flores e areia, 13 
1/4 x 20 in., Oaxaca, México, Ignacio C. Mendieta 

(Fig.26 B) Ana Mendieta, Sem título, nº 401, série Árvore da 

Vida/Silhueta, 1977, fotografia a cores de escultura 

antropomórfica, em tronco, com pólvora e fogo, 13 1/4 x 20 in., 

Iowa, Raquel Oti Mendieta 

  

Fornos crematórios do Holocausto, acrílico s/tela, 92 x 108 cm (em progressão) 

 

 

 

 

 

 

Meu Trabalho Plástico 
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Carvão vegetal, acrílico e papel vegetal  s/ papel 200 gr.  
75cm x 200 cm 

 Carvão vegetal, acrílico e papel vegetal  s/ papel 200 gr.;  
75cm x 200 cm 

   

   

 

 

 
Carvão vegetal, acrílico e papel vegetal s/ papel 200 gr.;  

75cm x 200 cm 
 Carvão vegetal e papel sanitário s/ papel 200 gr.;  

75cm x 200 cm 
   

   

 

 

 
Carvão vegetal e acrílico s/ papel 200 gr.  
75cm x 200 cm 

 Carvão vegetal e acrílico s/ papel 200 gr.  
75cm x 200 cm 

   

   

 

 

 
Carvão vegetal e tecido de algodão s/ papel 200 gr.  

75cm x 200 cm 
 Carvão vegetal s/ serapilheira s/ papel 200 gr.  

75cm x 200 cm 
   

   

 

 

 
Cinza e carvão vegetal  e resina acrílica s/ papel 300 gr.  
75cm x 200 cm 

 Pastel seco, acrílico, medium de acrílico, resina acrílica e barra 
de lençol s/ papel 200 gr. 75cm x 200 cm 
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Pastel seco, acrílico, medium de acrílico, resina acrílica e barra 

de lençol s/ papel 200 gr. 75cm x 200 cm 
 Resina acrílica, acrílico e barra de lençol s/ papel 200 gr. 75cm 

x 200 cm 
   

 

  
Pastel seco e acrílico s/ papel 200 gr.  

75cm x 200 cm 
Pastel seco e acrílico s/ papel 200 gr.  

75cm x 200 cm 
  

  

  
Papel sanitário e resina acrílica s/ serapilheira s/ papel 200 gr.  
75cm x 200 cm 

Fita-cola de papel, acrílico e resina acrílica s/ serapilheira s/ 
papel 200 gr. 75cm x 200 cm 

  

  

  
Linho e acrílico e resina acrílica s/ serapilheira s/ papel 300 gr. 

75cm x 200 cm 
Acrílico, tecido de algodão e resina acrílica  s/ papel 300 gr. 

75cm x 200 cm 
  

  

  
Acrílico, papel de seda e resina acrílica  s/ papel 300 gr.  

75cm x 200 cm 
Cinza e carvão vegetal, óxido de ferro, acrílico e resina acrílica 

s/ papel 300 gr. 75cm x 200 cm 

  

  

  
Cinza e carvão vegetal, óxido de ferro, acrílico e resina acrílica 

s/ papel 300 gr. 75cm x 200 cm 
Cinza e carvão vegetal,  e resina acrílica s/ pano cru s/ papel 

300 gr. 75cm x 200 cm 
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Pétalas de gerbera brancas, acrílico e resina acrílica s/ papel 

300 gr. 75cm x 200 cm 

Pétalas de gerbera vermelhas, acrílico e resina acrílica s/ papel 

300 gr. 75cm x 200 cm 
  

  

  
Tule, acrílico e resina acrílica s/ papel 300 gr.  

75cm x 200 cm 

Tecido aveludado s/ papel 300 gr.  

75cm x 200 cm 
  

  

  
Saco de serapilheira s/ tela  

75cm x 200 cm 
Saco de serapilheira s/ tela  

75cm x 200 cm 
  

  

  
Saco de serapilheira s/ tela  

75cm x 200 cm 
Tinta-da-hina s/papel, s/ papel 200 gr.  

75cm x 200 cm 
  

  

  
Tinta-da-china, pétalas de rosa e resina acrílica s/ papel 300 gr. 
75cm x 200 cm 

Trabalho em progressão, desenho s/ papel 300 gr.  
75cm x 200 cm 
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