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Resumo 
 
 
 
 
   A presente dissertação procura desvelar no universo heideggeriano uma percepção de espaço 
pictural, tendo como objecto de estudo diversos escritos do autor.  
   Num primeiro momento fazemos uma aproximação a Heidegger no âmbito da criação onde a 
concepção da verdade surge como abertura originária e desvelamento, para depois descobrir 
que é através da obra que a coisidade da coisa se revela e onde a essência do acto criativo se 
funde no deixar-ser o ente e no fazer de modo a deixar-ser a obra de arte. Fazemos ainda uma 
incursão sobre a existência de semelhanças entre o pensamento heideggeriano e o pensamento 
budista. 
   No capítulo seguinte e antes de nos debruçarmos sobre o que seria o espaço pictural no 
idioma heideggeriano, procuramos saber como tem ele sido entendido ao longo da história de 
arte, destacando alguns momentos significativos da mesma. A história da pintura é por nós 
entendida como uma história de descontinuidade, onde cada mudança, cada mutação radical é 
uma radical ruptura, um espaçamento que faz origem.  
   Para saber se poderíamos falar e como falar em espaço pictural em Heidegger, enceta-se 
então, no terceiro capítulo um caminho pela espacialidade da presença, da coisa, para depois 
acedermos à compreensão de conceitos como espaço, tempo, lugar e vazio. 
   No capítulo final, regressamos ao contacto com as obras, escolhendo modos de fazer de 
alguns artistas que ecoem o entendimento heideggeriano por nós partilhado e cumulando deste 
modo as análises feitas ao longo da tese.  
   Em suma, procura-se nesta investigação articular o pensamento heideggeriano com uma 
análise orientada na história de arte, através de um movimento de aproximação e afastamento 
que aprofunda de forma cruzada a noção de espaço nos dois blocos – histórico e conceptual – 
que compõem aquela análise. 
   Fundamos assim o nosso olhar sobre o espaço pictural no idioma do nosso pensador e no 
contexto histórico, para depois o poder fazer num dizer actualizante, sobre obras de arte e 
artistas por nós considerados. 
 
 
 
Palavras chave:  
Espaço pictural; criação; verdade; deixar-ser; obra de arte.  
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Abstract 
 

 
 
 
   The present essay tries to put forward a pictorial space perception in Heidegger’s thinking, 
taking as an object of study several of the author’s texts. 
   In a first stage, we approach Heidegger’s thought on creation, where the conception of truth 
appears as original opening and disclosure, to then discover that it is through the artwork that its 
“thingness” manifests itself and where the essence of the creative act comes together in let-be 
the Being and in the making as to let-be the work of art. We also look into the existence of 
parallels between Heidegger’s and  Buddhist thought.  
   In the following chapter, before exploring Heidegger’s concept of pictorial space, we try to put 
forward how the concept has been looked at throughout time within the discipline of art history, 
referring to a select few examples that we consider to be fundamental in arguing our case. 
   It is our conviction that the history of painting is a history of discontinuity, where each change  is 
a radical rupture, a spacing  that’s a new beginning. 
   To know if we might speak and how we would speak of Heidegger’s pictorial space, in third 
Chapter we traced a path through Dasein and thing spaciality, so as to then grasp the meaning of 
concepts like space, time, place and emptiness. 
   In the final chapter, we go back to the works of art, choosing those artists whose ways of doing 
echo our shared understanding of Heidegger’s thoughts, and therefore converging the analysis 
done all across the thesis. 
   Overall, we try, through this investigation, to articulate Heidegger’s reasoning with an oriented 
analysis within art history, through a movement of approximation and removal, deepening the 
two-fold meaning of space in these two blocks – historical and conceptual – that make up that 
analysis. 
   In conclusion, we establish our insight into the concept of pictorial space in the language of the 
thinker here being discussed and within the historical context, followed by a discourse on artists 
and works of art by us considered more suitable. 
 
 
 
 
Key words:  
Pictorial space; creation; truth; let-be; work of art. 
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“Não compreender as coisas novas, mas conseguir, à custa de 
paciência, esforço e método compreender as verdades 

evidentes apesar de nós mesmos.”2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Simone, Weil. - A gravidade e a graça. Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2004, p. 117. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
   A presente investigação procurou desvelar no universo heideggeriano uma 
percepção de espaço pictural, tendo como objecto de estudo diversos escritos 
do autor. Para tal, fizemo-nos ao caminho procurando ter sempre presente que 
o caminho se faz caminhando e que “as decisões não se tomam com palavras, 
mas com trabalho”3. Tratou-se de uma procura no caminho e sobre o caminho, 
sem preocupação de se chegar a um ponto ou local (pré) determinado. O 
próprio caminho falou por si próprio. Foi neste fazer-caminho, no próprio 
processo de trabalho, que o nosso tema, a saber, o espaço e mais exactamente 
o espaço pictural, nos era revelado, não como redução da sua noção à 
objectualidade, mas muito para além disso, como viríamos a descobrir logo na 
ideia de criação.  
   Justamente na primeira fase do nosso caminho, quando se procurou o 
entendimento que Heidegger faz da criação e da concepção de verdade. Assim, 
para Heidegger, como iremos ver, a verdade surge como abertura originária e 
desvelamento, onde só a insistência no ver, nos irá permitir ver alguma coisa 
de facto. Procurámos saber o que é para Heidegger coisa e instrumento, para 
depois descobrir que é através da obra que a coisidade da coisa se revela. 
Ainda neste primeiro capítulo tentámos enunciar a essência do acto criativo e 
saber como fazer para no acto criativo deixar-ser o ente: por fim averiguámos 
da existência de afinidades entre o pensamento de Sidarta e Heidegger.  
   E assim fomos caminhando. Como deixar-ser o ente e como fazer e deixar-
ser a obra de arte. 
  
  Para além desta apresentação a alguns conceitos fundamentais em Heidegger, 
e para que se propicie alguma familiarização com aqueles que serão empregues 
ao longo desta dissertação, ou que pelo menos são considerados importantes 
para uma melhor compreensão do pensamento do filósofo, foi feito um 
pequeno glossário onde se permite uma pequena apresentação do universo 
semântico que o autor em estudo utiliza. 
   
   Demorámo-nos depois sobre o modo como o espaço pictural tem sido 
entendido ao longo da história de arte, destacando para isso, alguns momentos 
que para nós foram significativos, mas que admitimos poderem ser subjectivos. 
A história da pintura foi por nós entendida como uma história de 
descontinuidade, onde cada mudança, cada mutação radical é uma radical 
ruptura, onde em cada mudança se faz origem. 
   O primeiro momento que referimos como significativo foi o despoletado por 
Brunelleschi. Brunelleschi foi o autor da revolucionária descoberta no campo da 

                                                 
3 Heidegger, Martin. - O que é uma coisa, tradução Carlos Morujão. Lisboa, Edições 70, 2002,  p. 48. 
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arte, da perspectiva, apesar de ter sido Alberti quem nesta área marcou uma 
etapa decisiva ao passar da prática experimental à teorização dos princípios.  
Velázquez, depois, assume pela primeira vez que o espaço plástico é sempre e 
antes de mais um espaço da representação.  
   Com Velázquez o espaço da representação pictural é o puro espaço da 
representação cenográfica, o quadro indica uma temporalidade do presente. As 
paisagens de Friedrich são por nós referidas porque expõem sobre a tela o 
fundamento de toda a pintura de paisagem. A paisagem de Friedrich é um 
quadro onde não se passa nada, onde simplesmente o tempo passa. Detivemo-
nos depois em Manet que, como veremos, radicalizou o retraimento do espaço 
interior do quadro, interessando-se pela autonomia da pintura levando depois à 
assunção explicita da bidimensionalidade do quadro. Prosseguindo a tarefa de 
Manet, Cézanne vai restituir à pintura a sensualidade perdida da matéria do 
mundo, que durante muito tempo esteve ausente. Por último e ainda neste 
capítulo, falaremos de Pierre Soulages que criou o espaço com a não-cor.  
   Todas estas metamorfoses e rupturas da história da pintura são uma 
topologia que a história não faz mais do que registar, não as produz nem as 
explica com vista a uma atribuição de sentido. Apenas as descobre como 
modalidades extáticas do olhar segundo a sua historicidade.  
    
   No capítulo 3, retomámos Heidegger, mas agora para fazer um caminho de 
descoberta sobre o que seria o espaço pictural no idioma heideggeriano.  
   Que entendimento do espaço pictural poderá emergir das suas reflexões?  
   Pareceu-nos importante referir primeiramente que Heidegger aponta algumas 
limitações à interpretação kantiana, referindo no entanto a importância que o 
nosso pensador atribui a esse mesmo legado. Foi feito um caminho pela 
espacialidade da presença, da coisa, para depois chegar ao espaço, que é 
mostrado essencialmente no mundo, só se revelando em cada possibilidade 
espacial de alguma coisa. Deslocámo-nos ao longo de conceitos como espaço, 
tempo, lugar e vazio para saber se poderíamos falar e como falar em espaço 
pictural em Heidegger.  
    
   Por último, no capítulo 4, então já sob o efeito deste entendimento 
heideggeriano, referimos modos de fazer reportando-nos a alguns artistas que 
ecoem o entendimento heideggeriano por nós partilhado. 
   O entendimento que fazemos do acto da criação como uma desocultação do 
ente desde sempre aguardada, onde o artista, que tem à disposição o mundo, 
se alheia no mundo instrumental, de maneira a querer um não-querer, 
possibilitando portanto o deixar-ser serenamente e o aparecer da obra, serviu 
para uma maior aproximação e compreensão ao nosso fazer.  
   Mas o que mais destacámos foram as confluências estabelecidas com outros 
fazeres. São eles, no nosso entender, as referências existenciais de 
repercussões de entendimentos heideggerianos. Cada artista como Caspar 
David Friedrich, Rothko, Ângelo de Sousa, Henri Michaux, Cy Twombly e Andrei 
Tarkovsky são, na nossa opinião, singulares reveladores do que descobrimos. 
 
   O movimento que o nosso caminho reflecte nesta tese, é também ele mesmo 
um movimento de aproximação e afastamento, articulando uma análise sobre o 
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pensamento heideggeriano, com uma análise do espaço pictural na História da 
arte. Este vai-e-vem entre Heidegger e a história de arte, pensamos que 
permite um aprofundamento cruzado da noção de espaço nestes dois blocos. 
Ao permitir que os entendimentos aflorem em cada um deles, terão sido dadas 
as condições para um possível posterior relacionar, num deixar-ser conjunto. 
Fundámos assim, o nosso olhar sobre o espaço pictural no idioma do nosso 
pensador e no contexto histórico, para depois o poder fazer num dizer 
actualizante, sobre obras de arte e artistas por nós considerados. 
 
   De volta ao caminho que tomámos, podemos indicar que apreendemos que a 
serenidade é o caminho, o caminhar, o movimento. É o repouso dinâmico o que 
faz da serenidade o caminhar caminhante.  
   O que aqui partilhámos foi esse caminhar intermitente.  
 
 
 
 
   A serenidade essa…é uma busca constante. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 
1.CRIAÇÃO EM HEIDEGGER 

 
 
 
   Ao longo deste capítulo irá ser feita uma abordagem ao pensamento 
heideggeriano no que diz respeito ao seu entendimento da criação, sendo para 
isso necessária alguma demora em conceitos que serão fundamentais na 
interpretação do acto criativo pelo filósofo. 
   Assim, ao falar de criação teremos que fazer uma incursão pelas 
considerações de Heidegger sobre a verdade, para então depois nos 
debruçarmos sobre o momento criativo, onde as relações que a presença 
estabelece com o ente e com o mundo serão alvo de análise. Todo este 
entendimento permitirá pois abordar o processo de fazer e a obra de arte. Por 
último serão estabelecidas convergências e analogismos com o pensamento 
budista. Pensamos que estaremos desta maneira a lançar as bases, para que o 
movimento que iremos fazer, quer pela história de arte quer pelos textos 
heideggerianos, em busca de um entendimento do espaço pictural, possa ser 
mais esclarecedor. 
 
 
1.1.Concepção de verdade 
 
   O ser como aquilo que está efectivamente presente, como na concepção 
aristotélica de ser em acto (enérgeia), esquece o obscuro de onde surge a 
revelação/verdade. Heidegger procura repor a ideia de que para poder haver 
presença, para que o ente venha à existência, o que é anterior lógica e 
ontologicamente é a possibilidade de ela não aparecer.  
   É preciso haver um velamento para poder surgir o desvelamento. 
   
   A concepção aristotélica de enérgeia (actualitas) percorre a Idade Média 
Latina até Descartes a incorporar na concepção platónica de Ideia. Fica assim 
definida a Ideia como actualidade, como presente, como visível. O ser é a 
certeza, a característica peremptória daquilo que é indubitável. É real o que é 
certo. Ao ente está associada uma ideia clara e precisa.  
O obscurecimento é ainda maior quando o subjectum4 (que era inerente a 
todos os entes) e que é traduzido por substância, passa a ser distinto no caso 
do homem. A substância que é comum a todos os entes, passa, no caso do 
homem, a chamar-se sujeito (eu). Com Descartes, o pensar o ser das coisas (a 
sua essência) passou a depender do homem e a ele se reduzir. O mundo é, no 

                                                 
4 Subjectum – palavra latina que traduz a grega hipokéimenon (fundamento e sentido de base do ente, 
segundo a qual todas as propriedades desse mesmo ente se regem). 
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seu próprio ser, por ser pensado pelo homem, produto deste. Redução do 
mundo ao sujeito. 
 
   Heidegger entende que o processo de ocultação do ser, que inclui a 
metafísica da Idade Média e séc. XIX (com Hegel, Fichte, Schelling), onde o 
sujeito é animado pela vontade de reduzir tudo a si mesmo, faz parte do 
próprio ser, pois este esconde-se. A ocultação que, segundo Heidegger, é a 
própria metafísica, está incluída no ser. A metafísica é a história do ser, 
justamente porque a metafísica ao esquecer o ser, (não considerou o nada, e 
portanto não deu explicações ao ser), está justamente a ser o não-ser. Como o 
ser inclui o ocultamento, o esquecimento, logo a metafísica está incluída no ser. 
 
   O ainda-não já está incluído em seu próprio ser, não como uma determinação 
arbitrária e sim como um elemento constitutivo. Ser que inclui as possibilidades 
do ainda-não-ser. Analogamente, a presença, enquanto ente, já é seu ainda-
não. “O que, na presença, constitui a “não totalidade”, o insistente anteceder-a-
si-mesma, não é nem algo pendente numa junção aditiva nem um ainda-não-
se-ter-tornado-acessível. É um ainda-não que, enquanto ente que é, cada 
presença tem que ser.”5

   É preciso experenciar o não-ser para sermos devolvidos ao ser, que por sua 
vez inclui o não-ser para que possa dar acesso ao ser. 
 
   O pensamento cartesiano transformou a verdade em algo que é ditado pela 
ciência, implicando a redução do ser verdadeiro à objectividade, a qual é um 
resultado que se consegue no laboratório do cientista e portanto um produto de 
uma actividade do sujeito.  
   O pensamento heideggeriano traz este sopro novo, segundo Vattimo, que o 
ser das coisas é revelado por uma desocultação do qual o ocultamento ainda 
persistente subentende uma totalidade que faz parte desse ser apesar de não 
ser verdade. A totalidade do ser que comporta o oculto e o desoculto, não vai 
ser revelada pela vontade do eu cartesiano. Não é a técnica que vai revelar o 
oculto na sua totalidade, não é a ciência que vai conhecer e permitir que o ser 
permaneça ocultado.  
 
   “Que é que se entende então, habitualmente, por “verdade”?”,6 é a pergunta 
de Heidegger, à qual se responde correntemente: aquilo que faz verdadeiro 
algo de verdadeiro. Ora, o que na percepção comum faz verdadeiro algo de 
verdadeiro é a conformidade7 da coisa e a sua adequação8. Heidegger contudo, 
propõe outra perspectiva aquém do entendimento comum da “verdade”. 
 

                                                 
5 Heidegger, Martin, Ser e tempo, tradução, revisão e apresentação de Marcia Sá Cavalcante Schuback, 
Petropólis, Editora Vozes, 1989, p. 318 (doravante será citado como S.T.).  
6 Heidegger, Martin, Sobre a essência da verdade, tradução Carlos Morujão, Porto, Porto Editora, 1995, 
p. 17. 
7 Uma coisa está conforme se o que pensamos dela for concordante com o que ela é efectivamente. 
8 Diz respeito à conveniência dos entes uns com os outros segundo uma ordem do mundo, tornando-se 
perceptível ao intellectus humanus. Ou seja aquilo que é tido como lógico e que emerge de uma 
inteligibilidade universal.  
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   O fragmento (50 a 67)9 de Heraclito indica que a luta travada no ser, 
“fazendo brotar o sendo, a fim de lhe conferir solidez e estabilidade”10 é, no 
entendimento de Heidegger, a origem do ser. A essência do ser é o combate. O 
combate que, numa disposição fundamental, a angústia, o ser trava, para que 
decidindo-se possa ser. A palavra grega para verdade é descobrimento, ά-
λήθεια (a-létheia), ou seja desencoberto, não velado, não encoberto. 
   “Ao desvelamento do ente chamavam os gregos ά-λήθεια.”11  
 
   O desencobrimento é um acontecimento fundamental do homem. Se o 
desencobrimento pertence à verdade, então o encoberto, o que não se mostra 
na totalidade ou o que se mantém vedado numa aparência, é a não-verdade. 
A não-verdade pertence à essência da verdade. A verdade surge da disputa, do 
“combate” com a não-verdade. ά-λήθεια é uma palavra privativa, negativa.   
ά-λήθεια, a-létheia (verdade) decompõe-se em “a” (não) e “létheia” 
(esquecido), onde se pode deduzir que o conceito de verdade surge num pano 
de fundo (o esquecido), obscuro, oculto do qual a verdade também faz parte. A 
verdade não surge como uma palavra positiva, mas sim como um não-ser outra 
coisa que subsiste. A verdade surge como um não ser não-verdade. A verdade 
deve ser arrancada, deve ser conquistada. A não-verdade é obscuridade e 
ocultamento. O encobrimento é não só o que não é conhecido como o que não 
tem conexão possível.  
   O encobrimento é o mistério.  
 
  “Trata-se da conexão interna entre essência da verdade e da não-verdade”. 12

Ao contrário de ά-λήθεια, a não-verdade (ψε͠υδος)  é uma palavra positiva, 
significa o que distorce e desvia. Pelo que a não-verdade é aquilo que não 
estando virado para o homem aparenta ter algo por trás quando de facto não 
tem. A verdade (ά-λήθεια) para os gregos não é uma propriedade da sentença 
nem do conhecimento, é sim um acontecimento intrínseco às próprias coisas. A 
verdade é o não-esquecido. Aquilo que é lembrado, partindo do pressuposto 
que substiste uma memória original que abarca essa lembrança total. O ser ao 
estar encoberto, é-o de acordo com o seu próprio ser e não porque o outro o 
não compreende. 
   O ser sendo é verdadeiro, o ser sendo é desencobrimento. 
   Heidegger indica que este entendimento foi perdido, sendo hoje dado um 
outro sentido ao sendo: “o que é e está sendo é o que se põe numa sentença 
como sendo”13. 

                                                 
9 ”(…) E que o pai de todos os existentes é gerado-ingerado, criatura-criador, ouvimos dele quando 
assim diz: “de todos a guerra é pai, de todos é rei; uns indica deuses, outros homens; de uns faz escravos, 
de outros, livres”(…)”. Heraclito – Fragmentos Contextualizados,  tradução de Alexandre Costa. Lisboa, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005, p.85. 
10 Heidegger, Martin, Ser e Verdade, tradução Emanuel Carneiro Leão, Petropólis, Vozes; Bragança 
Paulista, Editora Universitária São Francisco, 2007, p. 107.  
11 Heidegger, Martin, A origem da obra de arte, tradução Maria da Conceição Costa, Lisboa, edições 70, 
2004,  p. 27 (doravante será citado como O.O.A.). 
12 Heidegger, Martin, Ser e Verdade, tradução Emanuel Carneiro Leão, Petropólis, Vozes, Bragança 
Paulista, Editora Universitária São Francisco, 2007, p. 233.  
13 Ibidem, p. 236. 
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   O sendo é a dimensão da abertura do ser. O que é está sendo. Sendo total 
abertura então é ser. Possibilitar o sendo é o que constitui a essência do ser. 
 
   Os gregos consideram que o desencobrimento tem uma graduação, de 
acordo com o grau de sendo que cada ser é, ou pelas palavras de Heidegger, 
de acordo com o quão ser homem cada homem é. Assim a verdade como 
desencobrimento não é inconciliável com a verdade como conformidade. Ou 
mesmo: “A verdade como correcção é impossível sem a verdade como 
desencobrimento.”14

   O que é estranho foi o conceito de verdade só estar ligado à verdade como 
conformidade (correcção) ou mesmo como validade, pois qualquer orientação 
no sentido de uma conformidade deve pressupor um desencobrimento, um 
sendo que se abriu para uma aproximação à verdade. A conformidade do sendo 
pressupõe uma desocultação como indiciadora dessa mesma conformidade. 
 
   “A verdade é um acontecimento que se dá no e com o próprio homem. (…) A 
verdade é um acontecimento do sendo, do que é e está sendo, em cujo fundo 
jaz todo o ser do homem. Como desencobrimento, a verdade depende sempre 
e está essencialmente referida ao encobrimento: (…) um arrancar o sendo do 
encobrimento”15. A não-verdade corresponde não só ao que não saiu do 
encobrimento como também ao que se voltou a encobrir, a que já foi retirado 
mas se tornou a velar. A verdade surge como abertura originária e 
desvelamento. O limite da abertura é o que não se abre. O limite da abertura é 
a não-verdade. 
 
   “A verdade é o combate original no qual, de cada vez a seu modo, é 
conquistado o aberto (…). Quando e como quer que desponte e rebente este 
combate por ele se separam os combatentes, a clareira e a ocultação. É assim 
que é conquistado o aberto do espaço conflitual. Abertura deste aberto, a 
saber, a verdade, só pode ser o que é, a saber, esta abertura, quando e 
enquanto ela própria se institui no seu aberto. Eis porque é preciso haver de 
cada vez um ente neste aberto, onde a abertura obtenha a sua fixação (Stand) 
e consistência (Ständigkeit). Na medida em que a própria abertura ocupa o 
aberto, mantém-no aberto e sustenta-o.”16 O ente fixa a abertura. 
 
   A desocultação do ente pertence ao próprio ser, este faz acontecer com que 
a abertura se jogue e se levante a seu modo em cada ente. A verdade é 
arrancada ao ente, que se apresenta quotidianamente inautêntico, como que 
sob um véu. O ente, só é desvelado na medida da relação com o homem e em 
função deste e para este. É apenas desvelado o ente na relação com o ser-
lançado (que é o homem). O ente da não-relação com o ser-lançado não está 
visível. A sua totalidade não é possível pois o homem também não é vivido na 
totalidade das suas possibilidades, só desvela dentro das possibilidades da sua 
existência como ser-lançado. O homem desoculta o ente na dimensão do que 
precisa para se ver como homem. Se houvesse uma reflexão total, se o ente se 
                                                 
14 Ibidem, p. 148. 
15 Ibidem, p. 231. 
16  O.O.A., op.cit., p. 49. 
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desvelasse na totalidade, então o homem apreenderia o seu ser na dimensão 
infinita das suas possibilidades. Passado, presente, futuro. A eternidade. 
 
   “E se quisermos agora apreender a essência da verdade, isto é, alcançá-la, 
então isso significa: temos de fazer a experiência e provar, agindo, quanta 
verdade nós carregamos e suportamos; é conforme esta medida que, como tal, 
a verdade se nos vai expor, a saber, como aquilo que torna nossa presença 
segura, límpida e forte em seu ser.”17

 
   É da constante relação com o ente, das sucessivas relações que se procurará 
ver o mais possível da totalidade. Por isso a persistência e a continuidade são 
condições indispensáveis à apreensão da maior totalidade do ente. É a 
insistência no insistir ver, que nos vai permitir ver alguma coisa de facto. 
 
   Para Heidegger, Mundo é a verdade desvelada que paira sobre uma não 
verdade, obscura e oculta que é a Terra. “Descrever fenomenologicamente o 
“mundo” significa: mostrar e fixar numa categoria conceptual o ser dos entes 
que simplesmente se dão dentro do mundo”18. Mundo é a totalidade dos entes 
que se podem dar dentro do mundo. Mundo é o ser dos entes. Mundo é o 
contexto em que uma presença fáctica vive como presença. “Mundo não é a 
simples reunião das coisas existentes, contáveis ou incontáveis, conhecidas ou 
desconhecidas.”19 É também algo que permite que nos sintamos em casa. “O 
mundo mundifica.”20 O Mundo é o conjunto dos entes que através do seu 
desvelamento permite o acesso à Terra. A verdade, o não-esquecido, funda-se 
no esquecido, na não-verdade. O Mundo permite que o esquecido (a Terra) 
seja não-esquecida. 
 
   Se tivermos presente o fragmento 123 de Heraclito21 é possível dizer: A 
natureza gosta de se ocultar [ou: a natureza tende (filei') a ocultar-se]. A Terra 
gosta de se esconder. A Terra tende a ser esquecida. “Só se mostra quando 
permanece oculta e inexplicada. A terra faz assim despedaçar em si a tentativa 
de intromissão nela.”22 A Terra só permite a sua abertura iluminada justamente 
onde permanece guardada e insondável, recuando perante toda a exploração. 
“A terra é, por essência, o que se fecha em si.”23 A não-verdade, o esquecido, 
procura esconder-se. 
   Produzir24 a Terra significa produzir o não-esquecido, permitindo no entanto 
nessa abertura que seja em si esquecido e se feche. Mas este fechamento não 

                                                 
17 Heidegger, Martin, Ser e Verdade, tradução Emanuel Carneiro Leão, Petropólis, Vozes; Bragança 
Paulista, Editora Universitária São Francisco, 2007, p. 102. 
18 S.T., op.cit., p. 110. 
19 O.O.A., op.cit., p. 35. 
20 Ibidem, p. 35. 
21 Fr. CXXIII – Temístio, Oratio V, 69: ”(…)”Natureza”, diz Heraclito, “ama ocultar-se” e mais ainda a 
natureza do criador da natureza (…)”. Heraclito, Fragmentos Contextualizados, tradução de Alexandre 
Costa. Lisboa, Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 2005, p. 133. 
22 O.O.A., op.cit., p. 37. 
23 Ibidem, p. 37. 
24 Pro-duzir (Her-stellen) significa retirar da Terra, o mover da Terra. Neste contexto produzir Terra, 
significa retirar da Terra a Terra, ou seja retirar a Terra do seu fechamento. 
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é rígido nem uniforme, permitindo antes um infinito número de formas simples 
e modos. O Mundo é a abertura que permite dar acesso à Terra que tende a 
fechar-se. Terra e Mundo, são distintos essencialmente, no entanto não 
poderão nunca estar separados. A Terra revela-se pelo Mundo e este revela a 
Terra ao desvelar-se. O confronto entre Mundo e Terra é um combate, 
justamente o combate que é também descrito por Heraclito nos seus 
fragmentos 50 a 67. 
 
   Heidegger indica que o ente está no ser e que o homem desconhece uma 
larga parte do seu ser. O acesso ao ente que nós próprios somos é conferido 
pela clareira. A clareira é portanto o lugar aberto no seio do ente na sua 
totalidade. Esta clareira engloba o ente todo. Segundo Heidegger, “Só esta 
clareira confere e garante a nós, homens, um acesso em direcção ao ente, que 
nós próprios somos”25. É através desta clareira que ocorre a desocultação do 
ente. O ente no entanto neste mesmo espaço oculta-se. A clareira é 
simultaneamente ocultação. A ocultação e clareira encontram-se no seio do 
ente. Todo o ente que vem ao encontro do homem mantém este jogo duplo de 
presença e de retenção. Heidegger, na Carta sobre o Humanismo, indica que o 
aberto, a clareira é não só aquilo que dispensa luz, mas também onde o 
ocultamento e a ausência de luz é igualmente possível. 
 
   O ente oculta-se, trata-se de uma recusa, de um negar o acesso, no entanto 
pode ocorrer uma outra forma de ocultação: a dissimulação. Ao se dissimular, o 
ente permite que o homem se engane ao se iludir pelas aparências. “A 
ocultação pode então ser um enganar-se ou apenas uma dissimulação”26. 
 
   A clareira acontece sob a forma de reserva. A tranquilidade que o ente nos 
traz é no entanto uma inquietação uma vez que a essência da verdade é regida 
por uma recusa. “À essência da verdade como desocultação pertence negar-se 
sob o modo da dupla ocultação. A verdade é, na sua essência, não-verdade”.27

A clareira que é a desocultação, a verdade, contém a não-verdade. “A essência 
da verdade é em si mesma o combate originário em que se conquista o meio 
aberto, no qual o ente advém e a partir do qual se retira.”28 A verdade é o 
combate original entre clareira e ocultação, entre o Mundo e a Terra. O Mundo 
é a clareira onde as decisões se fundam num desconcertante oculto, a Terra. É 
no decidir, que será sempre fundado em algo não dominado, que se clareia o 
sentido da verdade. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Ibidem, p. 42. 
26 Ibidem, p. 43. 
27 Ibidem, p. 43. 
28 Ibidem, p. 44. 

 16



1.2.Criação 
  

1.2.1.Conhecer o ente 
 
   Ao falar de verdade, da essência do ser, ao se visar uma libertação do ser, 
então deve-se trazer de forma adequada o próprio ente. O conhecimento29 
ôntico permite o aparecer do ser. É preciso conhecer o ente. E em que consiste 
conhecer? 
   O ser-em com a sua presença, e sendo ele também um ente, já descobriu um 
mundo, pelo que permite que outros entes, (categoriais ou existenciais), como 
veremos, venham ao encontro. Define-se como ente existencial o ente que é 
dotado de presença, em oposição aos categoriais que não a possuem. O 
homem como presença é um ser-em, tem uma relação com o mundo como ser-
no-mundo, sendo isto só possível porque o ser é a presença no seu estar-junto 
ao mundo. Esta característica permite à presença descobrir o ente que vem ao 
encontro, descobrir numa circunvisão30 algo a respeito dele. 
   Conhecer como propriedade ontológica do ser-no-mundo consiste num 
demorar-se junto a…, permitindo um encontro com o ente intramundano em 
sua pura configuração, tornando possível uma “visualização explícita do que 
assim vem ao encontro”31. Na demora não há manuseio nem utilização, mas 
sim percepção de um ente simplesmente dado. É o estar-fora da presença 
junto ao ente. 
   Ao “conhecer, a presença adquire um novo estado de ser, no tocante ao 
mundo já sempre descoberto.”32

 
   Está assim possibilitado o processo criativo, ou como descreve Heidegger: 
“Quando, em sua actividade de conhecer, a presença percebe, conserva e 
mantém, ela, como presença, permanece fora. Tanto um mero saber acerca do 
contexto ontológico de um ente, num “mero” representar a si mesmo, num 
“simples” “pensar” em alguma coisa, como numa apreensão originária, eu estou 
fora no mundo, junto ao ente. Da mesma maneira que todo engano e erro, o 
esquecimento de alguma coisa em que, aparentemente, se apaga qualquer 
relação de ser com o que antes se sabia, deve ser concebido como uma 
modificação do ser-em originário.”33

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 ver [conhecimento] em Glossário. 
30 ver [circunvisão] em Glossário. 
31 S.T., op.cit., p. 108.  
32 Ibidem, p. 109.  
33 Ibidem, p. 109. 
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Coisa 
 
   Apenas podemos concluir da existência de uma coisa, de um ente, quando 
este se deixa encontrar. Esta existência efectiva só é possível a partir da 
relação da coisa com outras coisas, não é possível produzi-la magicamente, 
temos que a encontrar, reconhecê-la e identificá-la. Esta identificação por sua 
vez só é possível se reconhecermos a coisa como aquilo que procurávamos. 
   A característica fundamental da coisa, a coisalidade da coisa, o que a faz ser 
coisa, funda-se na essência do espaço e do tempo. A singularidade da coisa 
que consiste em que cada coisa é inconfundível com outra está relacionada com 
o espaço e tempo. Cada coisa tem a sua posição espaço-temporal, tem a sua 
singularidade, e quanto mais penetrarmos na essência do espaço e do tempo 
mais nos aproximaremos da coisa.  
 
   Segundo Heidegger, existem três interpretações tradicionais da coisidade da 
coisa: 
-Primeira, a coisa é aquilo em torno do qual estão reunidas as propriedades, é o 
suporte das suas características.  
-Segunda, a coisa é o que é perceptível pelas sensações. 
-Terceira, a coisa é matéria enformada. A consistência de uma coisa “reside no 
facto de uma matéria se conjugar com uma forma”34. 
   A todas elas Heidegger levanta objecções, sobre a possibilidade de definirem 
a coisalidade da coisa. A primeira, porque por mais corrente que seja não é 
natural, pois exclui as coisas não habituais, as que não reconhece como 
propriedades. Para além disso não permite distinguir o ente coisal do não 
coisal. Sobre a segunda, onde a coisa é uma multiplicidade de sensações dada 
pelos sentidos, porque mais próximos de nós estão as coisas do que as 
sensações que elas provocam. A sensação para poder ser apreendida antes da 
coisa tinha que o ser abstractamente. Finalmente sobre a terceira, na qual 
reside todo “o esquema conceptual por excelência para toda a estética e teoria 
da arte”35, Heidegger indica que apenas se aplica aos entes cuja utilidade é o 
traço fundamental. Nestes, matéria e forma tem raiz na essência do utensílio 
(instrumento ou apetrecho, como veremos adiante), que é produto de uma 
fabricação. Contudo matéria e “forma não constituem, (…) determinações 
originais da coisidade da mera coisa”36. A mera coisa repousa em si mesmo, 
não sendo enformada pela mão do homem.  Assim a terceira definição aplica-se 
justamente às coisas que são utensílios. 
   As meras coisas repousam em si como simples coisas. A obra de arte 
assemelha-se à coisa por ser auto-suficiente no entanto é fabricada pela mão 
do homem. O utensílio, Heidegger considera-o como sendo em parte coisa (por 
ser fabricado pelo homem e por também repousar em si como coisa). As meras 
coisas são despojadas do carácter de utilidade e fabricação.   
 

                                                 
34 O.O.A., op.cit.,  p. 19. 
35 Ibidem, p. 20. 
36 Ibidem, p. 21. 
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   Em resumo, os três modos de determinação da coisa constituem ao longo da 
história, por vezes de forma simultânea, o modo de pensar sobre o ente em 
geral. Esta antecipação da experiência do ente, barra o caminho tanto para o 
carácter coisal da coisa, como do apetrecho, como para a obra de arte. 
   Deve ser afastado tudo o que possa ser interposto entre a presença e a coisa 
para que a presença se possa abandonar à coisa e esta possa manifestar a sua 
coisalidade no seu estar-aí. Deve-se pensar o ente (coisa), e “deixá-lo repousar 
em si mesmo, na sua essência”37. O manter-se em reserva da coisa, a 
dificuldade na determinação da coisidade da coisa leva a supor que faça parte 
da sua essência este não dizer. 
  
   Sobre o utensílio, Heidegger, em Ser e Tempo, considera que o homem 
encontra as coisas, assume-as como projecto e instrumentaliza-as, tendo o 
significado das coisas relação com o possível uso para nossos fins. Sobre a 
mera coisa, indica que a coisidade da coisa não é dada de uma forma imediata, 
mas sim indeterminadamente, sendo através da obra que a coisidade da coisa 
se revela.  
 
   “Para a determinação da coisidade da coisa não basta uma olhadela ao 
suporte de qualidades, nem à multiplicidade dos dados sensíveis na sua 
unidade, ou ainda à estrutura matéria-forma, estrutura que é extraída do 
carácter-de-apetrecho. O olhar sobre a coisa, que dará medida e peso à 
interpretação do carácter coisal, tem de se dirigir para a pertença das coisas à 
terra. Todavia, a essência da terra como aquilo que, sustendo, se fecha, não 
obrigado a nada, só se desvela na emergência num38 mundo, na reciprocidade 
antagónica de ambos. Este combate é estabelecido na forma da obra, e torna-
se manifesto através desta.”39 No entanto a obra não é a única forma deste 
combate, acrescentamos nós. 
 
   É através da coisa (ente) e no seu deixar-vir junto à presença, que serão 
estabelecidas as condições para que a presença tome decisões e através delas 
se defina, se conheça e se possibilite a ser-mais-próprio. O ente permite o ser 
da presença. As coisas vem ao encontro da presença e “deste modo, 
permanecem justamente elas próprias, na medida em que nos remetem para 
aquém de nós mesmos e da nossa superfície”40. As coisas vêm ao encontro da 
presença, pois faz parte da sua essência este encontro, faz parte da sua 
essência fazer com que a presença seja mais ser. 
 
 

 
 
 

                                                 
37 Ibidem, p. 23. 
38 Pensamos que a tradução deveria ser “de um”. 
39 Ibidem, p. 56. 
40 Heidegger, Martin, O que é uma coisa, tradução Carlos Morujão, Lisboa, Edições 70, Lda, 2002, p. 231 
(doravante será citado como Q.C.). 
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Instrumento 
 
   Chama-se instrumento ao ente que vem ao encontro na ocupação41.  
   Em Ser e Tempo, Heidegger considera que o desvelar do ente-instrumento é 
feito na relação da presença com o vir ao encontro do instrumento, onde este 
se revela como “para que”. O ser dos entes vem ao encontro, através da 
relação no mundo do ser-no-mundo com os entes intramundanos 
(instrumentos), como Heidegger indica em Ser e Tempo. Esse relacionamento é 
feito através da ocupação42. É através da manualidade que o modo de ser do 
instrumento se revela por si mesmo. 
   Heidegger considera em Ser e Tempo que o ente que é utilizado como 
instrumento é assim porque, por um lado, o homem lhe impõe uma disposição 
com vista aos seus próprios fins (a forma), por outro, possui uma consistência 
autónoma, a matéria a que precisamente se lhe impõe a forma. (Esta 
consistência autónoma vai depois ser motivo de reflexão em O que é uma 
coisa?, permitindo então um entendimento diferente do ser dos entes, e por 
conseguinte da obra de arte.) 
 
   Para Heidegger, em A origem da Obra de Arte, o ente apresenta-se como 
instrumento, coisa e obra, considerando que o instrumento (utensílio, 
apetrecho), como já foi referido, ocupa uma posição intermédia entre a coisa e 
a obra. O modo de ser desse ente é a manualidade e o seu anunciar é feito no 
mundo circundante. O manual é o ente que está junto ao ser-lançado através 
da manualidade. É esse estar junto “estando à mão”. Heidegger considera que 
o instrumento é uma coisa que visa ser utilizada para um determinado fim.  
   Este tomar o ente como instrumento só é interrompido na surpresa quando é 
apreendido como um modo de não estar à mão, ou quando se fica sem saber o 
que fazer com o ente, num modo deficiente de ocupação, o que permitirá 
descobrir o ser simplesmente dado do ente. É portanto nas situações 
apresentadas, que se torna possível deixar-ser o ente de um manual para além 
da sua manualidade. Trata-se de ser surpreendido pelo não estar mais à mão 
de um manual. 
 
   Aquando da definição de coisa em O que é uma coisa?, o ente como mero 
instrumento dá lugar a um ente que ao ser deixado vir ao encontro, é-lhe 
permitido desvelar a sua essência, possibilitando que o ser-junto, seja ser-mais-
próprio, seja portanto mais si-mesmo. Os instrumentos passam então a ser 
nada mais do que coisas que nos vão permitir ser mais ser. 
 
 
 
 

                                                 
41 Ver [circunvisão] em Glossário. 
42 Conceitos presentes em Ser e Tempo: 
Mundo das ocupações — o que vem ao encontro ocupando-tomando. 
Mundo das preocupações — o que vem ao encontro com respeito e originalidade do que se toma. 
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1.2.2.Conhecer o mundo 
 
   O conhecer um objecto, o sim ou não, e de que forma, em que sentido, 
fazem parte do próprio fenómeno de conhecimento que por sua vez é uma 
manifestação ôntica do ser, faz parte da sua ontologia. Como nos relacionamos 
com o mundo e como o interpretamos, fazem parte desse conhecimento de 
mundo, que por sua vez se torna essencial para o processo criativo. É sobre 
isto que nos iremos debruçar nesta breve secção. 
 
   O modo de ser é que determina o conhecimento. 
   Conhecer “ (…) é um modo de ser da presença enquanto ser-no-mundo, isto 
é, que o conhecer tem seu fundamento ôntico nesta constituição de ser”.43 O 
“conhecer em si mesmo se funda previamente num já ser junto-ao-mundo, no 
qual o ser da presença se constitui de modo essencial”.44 O estar-aí não tem 
que sair do seu fechamento para ir ter com o mundo. O estar-aí é o ser-no-
mundo. A presença é ser-no-mundo, é deter-se junto ao mundo. 
 
   O conhecimento que inclui a compreensão do “Daisen”45 é feito de uma 
totalidade de significados e de uma tonalidade afectiva. A afectividade é uma 
pré-compreensão ainda mais originária do que a própria compreensão. A 
situação afectiva abre o estar-aí no seu estar lançado. Nas suas possibilidades. 
A compreensão é fundada na tonalidade afectiva, é o medo originário 
(angústia) de se entender e sentir o mundo. Para Heidegger o projecto dentro 
do qual o mundo aparece e nos abre é tendencioso, qualificado. O 
conhecimento não é desinteressado. A compreensão e interpretação são 
envolvidas com a afectividade. Não há ser puro. 
   “O ser no mundo para Heidegger nunca é um sujeito puro porque nunca é 
um espectador desinteressado das coisas e dos significados.”46

 
   O “Daisen” enquanto projecto-lançado está sempre toldado pela afectividade. 
A abertura do mundo só é interpretada e compreendida na medida do estar-aí, 
do ser-no-mundo que é sempre um ser-lançado, um ser-em, com uma 
tonalidade afectiva. De acordo com o que foi dito, o mundo dá-se-nos sempre 
originariamente à luz de certa disposição emotiva, e serão só alguns, ou em 
alguns momentos, os que cumprem mundo, ao alcançarem estados de ausência 
de emoção, de totalidade. E quando falamos de ausência de emoção falamos 
de desapego, de não vontade, o que permitirá unir o múltiplo numa unidade. 
   O criador busca esse momento no acto da criação. 
   O momento onde tem lugar o deixar-ser do ente, aguardando uma 
possibilidade, onde o ser do ente seja desvelado e a presença possa chegar à 
verdade. Este tipo de relação com o objecto difere da curiosidade, onde não há 
interesse por transformar-se e diferenciar-se, mas antes, pelo contrário, onde 
se busca nas mudanças incessantes de procura de novidade, preservar e 
                                                 
43 S.T., op.cit.,  p. 107. 
44 Ibidem, p. 108.  
45 Ver [Daisen] em Glossário. 
46 Vattimo, Gianni, Introdução a Heidegger, Lisboa, edições 70 (tradução a partir da 5ª edição de 1987), 
p. 38 (doravante será citado como I.H.). 
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manter estática a sua realização. A curiosidade impede o ver, o ver de Stº 
Agostinho onde todos os sentidos contribuem para o esforço de ver, ou o de 
Aristóteles, “no ser do homem reside, de modo essencial, o acurar do ver”47. 
“A curiosidade, que nada perde, e a falação, que tudo compreende, dão à 
presença, que assim existe, a garantia de “uma vida cheia de vida”, 
pretensamente autêntica.”48

 
   “A curiosidade é toda ela impropriamente por vindoura e isto a tal ponto que 
ela não aguarda uma possibilidade mas, em sua avidez, só cobiça a 
possibilidade como algo real. A curiosidade constitui-se de uma actualização 
que não se sustenta e, apenas actualizando, procura constantemente fugir do 
aguardar em que a actualização se “mantém” e se resguarda embora 
insustentada.”49 O comportamento que seja outro que não este, poderá levar 
ao ver, à percepção do todo, a um olhar completo que perpassa esse todo no 
sentido de fenómeno originariamente unitário. 
 
   A presença abraça o mundo numa disposição emotiva primordial não pura, 
onde a afectividade é nada mais do que uma pré-compreensão originária que 
permite o ser-junto ao mundo compreender e interpretar os entes que pré-
abraçou. Este compreender de mundo onde o ente permite a libertação da 
presença não é feito pela curiosidade e pela falação, por isso foi necessário 
referir quais os comportamentos que afastam a presença do ser mais próprio e 
portanto da busca da verdade. Não existe no entanto nesta observação 
nenhum cariz moral, tal como Heidegger também referiu nas suas dissertações. 
O não-ser mais próprio é apenas um caminho das infinitas possibilidades que a 
presença no seu estar-aí pode abrir. 
 
   “ Será possível apreender esse todo estrutural da cotidianidade da presença 
em sua totalidade? Será que o ser da presença se deixa explicitar numa 
unidade a ponto de, partindo-se dele, tornar compreensível a originariedade 
igualmente essencial das estruturas indicadas juntamente com as possibilidades 
de modificação existencial que lhe pertencem? No solo do ponto de partida da 
analítica existencial existirá um caminho que alcance fenomenalmente esse 
ser?”50

   Sim, uma das possibilidades é através da arte. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Heidegger cita um tratado Aristotélico em S.T., op.cit., p. 235. 
48 S.T., op.cit.,  p. 237.  
49 Ibidem, p. 434.  
50 Ibidem, p.247.  
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1.2.3.Deixar vir o ser do ente  

 
   O mostrar o ente na sua verdade é o que a arte faz.  
“A arte faz brotar a verdade. A arte faz assim surgir, na obra, a verdade do 
ente.”51Esse ente que se apresentou ao que está presente não lhe sendo 
acrescentado ou introduzido mais nada, apenas se transportando para o aberto 
da revelação. Essa liberdade do deixar-ser foi definida, pelas palavras de 
Vattimo, como “liberdade para o revelado de um aberto”52. Mas sobre o deixar 
vir na obra de arte falaremos mais adiante detalhadamente.  
 
   O possibilitar da presença é feito através de um entendimento puro. 
   Mas a presença do objecto é apresentada a quem? 
   A“ (…) mim enquanto “eu” ocasional, com os seus caprichos, desejos e 
opiniões, ou a mim como um eu que, recusando tudo o que é “subjectivo,” 
deixa o próprio objecto ser aquilo que é, isto depende do próprio eu, 
nomeadamente do alcance e extensão da unidade e das regras sob as quais a 
unidade das representações é conduzida. Quer dizer, depende, no fundo do 
alcance e do modo da liberdade, em virtude da qual eu próprio sou um “eu 
mesmo””.53O conhecimento de mundo da presença funda-se na liberdade do 
ser da própria presença. O deixar-ser, vindo a nós o ser do ente só é possível 
se houver um entendimento pela circunvisão da conjuntura onde com 
serenidade se possa estar junto ao ente aguardando. 
 
   É na ocupação que se aguarda o deixar vir do ser de um manual. 
   “O modo de lidar da ocupação só pode deixar que um manual venha ao 
encontro numa circunvisão, caso já se compreenda a conjuntura, isto é, que 
sempre algo está junto com algo. O ser junto a … da ocupação, que descobre 
numa circunvisão, é um deixar e fazer em conjunto, ou seja, um projeto que 
compreende a conjuntura.54”As coisas apresentam-se de acordo com as 
diversas modalidades do projecto que as visa, integradas numa conjectura onde 
adquirem significado pelo uso que fazemos delas. No uso do instrumento, na 
manualidade de uma ocupação, o deixar-ser o ente, resulta de um aguardar de 
forma a compreender o para quê numa conjectura que a circunvisão revela. É 
nessa actualização do aguardar e do reter na conjectura que o instrumento se 
revela. O deixar vir o ser do ente é na obra de arte um aguardar com 
serenidade junto ao ente. É um estar junto das regiões que possibilitará o 
deixar-ser, o aparecer. 
 
   A unificação da obra de arte, onde o ente é revelado na sua essência, é 
obtida através de um vir a nós que o entendimento permite. “Para que aquilo 
que vem ao nosso encontro, para que aquilo que se mostra por si mesmo, quer 
dizer, para que os fenómenos em geral, possam vir até nós, como o que “está 

                                                 
51 O.O.A., op.cit., p. 62.  
52 I.H., op.cit., p. 35. 
53 Q.C., op.cit., p. 183. 
54 S.T., op.cit., p. 441. 
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diante”, o que se mostra por si mesmo deve ter previamente a possibilidade de 
aceder, de qualquer forma, à estabilidade e à permanência. Mas o que se 
mantém em si mesmo, o que não se desagrega, é o que está reunido em si 
mesmo, quer dizer, o que está unificado, o que está presente nessa unidade e 
nela subsiste. A permanência é a pre-sença unificada em si mesma e a partir de 
si mesma. Esta presença é também possibilitada pelo entendimento puro. A 
acção deste último é o pensar.”55Este entendimento do mundo é pois 
importante no fazer obra, no deixar vir a si o aberto através dos entes.  
   Pensar permite a estabilidade e a permanência da presença para que o que 
está diante se mostre a si mesmo. 
 

1.2.4.Criar 
 
   O processo criativo não corresponde ao ser-no-mundo tomado pelo mundo 
de que se ocupa, é necessário que ocorra uma deficiência dessa ocupação para 
que se visualize o que vem ao encontro. “Abstendo-se de todo produzir, 
manusear etc., a ocupação se concentra no único modo ainda restante de ser-
em, ou seja, no simples demorar-se junto a … (…) é que se torna possível uma 
visualização explícita do que assim vem ao encontro”.56  
   Por outras palavras, é preciso que o ser-no-mundo esteja junto ao ente, que 
o modo da presença seja fundado no ser-no-mundo. O processo criativo implica 
o estar junto ao ente. Conhecer é um processo gerador de nascimentos. Mas 
nem sempre é possível conhecer, nem sempre é possível desocultar a verdade. 
A vivência dessa possibilidade que é uma não possibilidade do ser-mais-próprio, 
traduz-se na angústia. 
 
   O medo do nada que é a angústia, trata-se de sentir o “Daisen” ameaçado 
(sentir que o ente não tem possibilidade de existir e portanto de tornar visível o 
ser), corresponde ao medo pela existência como tal. A angústia do criador é o 
medo do nada, o medo da sua existência não ser. O porquê dessa angústia é o 
puro poder ser da presença como criador. 
   O criador busca-se a si mesmo no silêncio do ser-lançado.  
   “A presença é propriamente si-mesma na singularidade originária da decisão 
silenciosa pronta a angustiar-se. No silêncio, o ser-si-mesmo em sentido próprio 
justamente não diz “eu-eu”, porque, na silenciosidade, ele “é” o ente –lançado 
que, como tal, ele propriamente pode ser. O si-mesmo que desvela a 
silenciosidade da existência decidida é o solo fenomenal originário da questão 
sobre o ser do “eu”.”57 Quando o ser pode não-ser, então surge a consciência58 
(no sentido heideggeriano e não moral). E é no silêncio que a consciência fala à 
presença quando esta não possibilita o ser-mais-próprio. 
 
   Por isso, para Heidegger, a silenciosidade é o modo de articulação da fala 
que pertence ao querer-ter consciência. Caracterizou-se o silêncio como 

                                                 
55 Q.C., op.cit., p.182. 
56 S.T., op.cit., p. 108. 
57 Ibidem., p. 407. 
58 Ver [Consciência] em Glossário. 
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possibilidade essencial da fala. Aquele que silenciando quer dar a compreender 
o seu poder-ser mais próprio. O apelo é um silêncio. A consciência só apela em 
silêncio, ou seja o apelo provém da mudez da estranheza e reclama a presença 
apelada para aquietar-se na quietude de si mesma. É só na silenciosidade, diz o 
filósofo, que o querer-ter consciência compreende adequadamente essa fala 
silenciosa. A silenciosidade retira a palavra da falação e da compreensão 
impessoal, condições limitadoras para o conhecimento do ente. 
 
   Heidegger ao falar de poesia fala de arte, e ao falar do poeta fala do artista, 
logo quando diz, “o verdadeiro poeta tem que renunciar a si mesmo, para que 
a poesia propriamente dita fale, e tem que calar, tem que silenciar para que a 
energia poética da vida – a poiesis – a energia primordial da physis se 
manifeste”59, está a dizer que através do artista a obra deve ser libertada para 
o aberto, sendo ele um mero acesso que se anula na criação. 
   “Mas é isso que visa já o mais autêntico intento do artista. Através dele, a 
obra deve ser libertada para o puro estar-em-si-mesma.”.60

   O artista permite uma passagem para que o ser da obra se manifeste. A 
intervenção do artista será o trazer/não-trazer à existência essa passagem. A 
passagem que se destrói a si mesma no criar. A criação é então a passagem. A 
passagem para o que está por revelar se revelar. A obra permite então como 
passagem desvelar/velar o velado. Destapar/tapar o que está encoberto. 
 
   “Qualquer ente que vem ao [nosso] encontro [begegnet] e que 
acompanhamos [mitgegnet] submete-se a este peculiar antagonismo 
[Gegnerschaft] do estar-presente, na medida em que, ao mesmo tempo, é 
sempre retido num estar encoberto.”61No caso da obra de arte, a conquista 
está no ente não estar encoberto no seu todo - a verdade. 
 
   O instante contém o esquecimento, pois ao reter corresponde um não-reter, 
e por sua vez um esquecer. Um esquecer em que, numa primeira aproximação 
e na maior parte das vezes, eu, tendo sido, sou. “E somente com base nesse 
esquecimento é que a actualização que aguarda as ocupações pode reter e 
guardar o ente, não dotado do carácter de presença, que vem ao encontro no 
mundo circundante.”62 Ou seja só com base nesse esquecimento é que o 
homem vai ao encontro do ente em cada vez, aguardando que ele se revele no 
aberto que é esquecido. 
   O ir ao encontro do ente num compreender, está sempre numa disposição. 
Mas essa disposição não passa pela vontade, pelo querer, mas sim pela não- 
vontade. 
 
   Sobre o não-apego, a não-vontade, o poema de Lao Tse, no Tao Te King é, 
ilustrador: 

                                                 
59 Heidegger e o sagrado: uma leitura budista, António Carlos Pereira Borba Rocha, Tese de 
Doutoramento em Letras. 1º Semestre de 2007. Rio de Janeiro, Faculdade de Letras.  
60  O.O.A..,op.cit., p. 31. 
61 Heidegger, Martin. - Caminhos da floresta.- A origem da obra de arte. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, p. 53.   
62 S.T., op.cit., p. 425. 
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“Aquele que se dedica ao estudo 

Cresce de dia para dia. 
Aquele que se consagra ao Tao 

Diminui de dia para dia. 
 

Vai diminuindo sempre 
Para chegar ao não-agir. 

Pelo não-agir 
Nada há que se não faça. 

 
É pelo não fazer  

que se ganha o universo. 
Aquele que quer fazer  

não pode ganhar o universo.”63

 
 
   Paradoxalmente o não-apego permite então ganhar o universo. 
   Ou como diria Heidegger (na forma do diálogo presente no livro Serenidade): 
“- Na medida em que pelo menos nos podemos desabituar do querer, ajudamos 
a despertar a serenidade. 
- Ou antes, ajudamos a mantermo-nos despertos para a serenidade. 
- Por que não ajudar a despertar? 
- Porque o despertar da serenidade em nós não parte de nós próprios. 
- A serenidade é, portanto, provocada por outros meios. 
- Não é provocada, mas sim permitida.”64

 
   A criação artística não é nem uma produção subjectiva, nem um produto 
formal, mas o desvelamento da relação misteriosa em que se dá a disputa de 
Terra e Mundo como iremos mais pausadamente abordar mais à frente. O 
mundo não designa aqui a imagem objectiva da percepção, mas a abertura 
prévia que torna possível a apreensão de todas as coisas. 
   A essência da obra de arte, a origem da obra de arte, o originário da obra de 
arte é a essência da própria vida. A vida e a arte constituem um jogo, o jogo do 
existir. O esconder e o descobrir, o velar e o desvelar, “o ser e o não-ser eis a 
questão”.65

   A criação é um estabelecer relação com a Região66. Ou melhor é um 
aguardar67. Aguardar é uma relação com a Região, ou melhor é a própria 
relação. Não podendo no entanto esquecer que uma “relação com algo seria 
então a verdadeira relação, se esta for mantida na sua própria essência por 
aquilo com que se relaciona.”68

                                                 
63 Lao Tse, Tao Te King, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, XLVIII – p.61 (de referir que Heidegger em 
1945-46 tentou traduzir partes do Tao Te King.). 
64 Heidegger, Martin, Serenidade, Lisboa, Instituto Piaget, p. 34 (doravante será citado como S.). 
65 William Shakespeare, Hamlet, tradução António M. Feijó, Lisboa, Edições Cotovia, 2007, Acto III 
cena I, p. 80. 
66 Ver [Região] em Glossário. 
67 Ver [Aguardar] em Glossário. 
68 S., op.cit.,  p. 48. 
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   Poderemos dizer então que a criação é um aguardar na abertura, onde a 
Região é deixada reinar como Região, para que com “o que nela se abre deve 
vir à luz, de forma elementar, a totalidade estrutural do ser que se procura.”69

Acrescentando ainda que, “(…) o aguardar, supondo que é um aguardar 
essencial, isto é, um aguardar decisivo a respeito de tudo, fundamenta-se no 
facto de nós pertencermos àquilo porque aguardamos.”70 A nossa essência é a 
relação com o aberto, e de cada vez que aguardamos, o ser é visto. 
   Criar, é o tornar visível a abertura do aberto, para que relacionando-se com a 
abertura o homem se torne também ele no aberto. 
 

1.2.5. O fazer 
 
   Como fazer para no acto criativo deixar-ser o ente?  
   Como permitir que o ente venha ao encontro? 
   São vários os entes que intervêm neste processo: os entes não dotados de 
presença que vão ser instrumento no fazer da obra, os entes não dotados de 
presença que são matéria constitutiva para poder ser abertura, e o ente dotado 
de presença que é o artista. 
   Como deixar-ser cada ente, em cada momento da sua participação na feitura 
da obra? 
   À luz de Heidegger (e originalmente dos gregos), a técnica é um modo de 
tornar o ente manifesto. A técnica permite o ente manifesto, mas atendendo a 
que a manifestação71 nem sempre revela o ser, ao contrário do fenómeno, 
então a técnica nem sempre permite o desvelar do ser, pode apenas o 
manifestar sem o revelar. Para se ser um artista que faça brotar a verdade 
através da obra, a técnica por si só é insuficiente. 
 
   Então que mais é preciso? 
   O que é dado deve mostrar-se, tem que poder anunciar-se. As coisas devem 
importunar-nos, invadir-nos, solicitar-nos, afectar-nos para que se formem 
impressões, sensações, para que possam ser anunciadas. A sensação para 
Heidegger está numa posição intermédia entre as coisas e os homens. É o que 
preenche as distâncias e os lugares. À essência das coisas não devem ser a 
atribuídas aglomerações de dados sensíveis diversos, possíveis de receber um 
valor estético. As coisas são o que são e não a sensação que provocam. Para 
Heidegger as coisas nunca começam por se compor a partir de sensações. 
   A coisa deve deixar-se no seu estar-em-si. Sem um ataque das sensações 
nem a percepção individual de cada sensação. Nem só a manifestação da 
totalidade das sensações, nem só a manifestação isolada das sensações, mas 
sim um estar-em-si. As coisas importunam-nos através das sensações que em 
nós provocam, e ao anunciarem-se desta maneira possibilitam que sejamos 
junto a elas para que estas se deixem ser. 
 

                                                 
69 S.T., op.cit., p. 248. 
70 S., op.cit., p. 50. 
71 Ver [Fenómeno/manifestação] em Glossário. 
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   A relação com os entes não terá já sido alterada, o nosso saber sobre eles 
assim como o nosso domínio não terão já condicionado a solicitação que o ente 
nos faz? Não estará já alterada a maneira como as coisas nos importunam? 
   Daí a pertinência da questão de Heidegger, “Que é uma coisa?”, para que a 
possamos experimentar como nossa, para que possamos despertar o que está 
adormecido, e talvez corrigir um pouco o que está confundido. Para que o ente 
tenha em aberto todas as possibilidades de solicitação da presença.  
   E como se pode deixar-ser o ente no seu aberto? 
 
   O entendimento kantiano de que os objectos estão num frente a frente 
enquanto objectos, sendo através do homem que o deixar-vir-ao-encontro 
acontece, tem como pressuposto as condições de possibilidade da experiência. 
Ou seja para Kant, é através da intuição e do entendimento que o estar diante 
dos objectos é experenciado. 
   Heidegger encontra limitações a esta visão, uma vez que, afirma ele, ela nos 
obriga a estar voltados ou para aquilo que é dito do próprio objecto, ou para 
aquilo que é discutido acerca do modo de o experimentar. 
 
   Segundo o nosso pensador, o que devemos prestar atenção no fazer é: 
“1º - que nos devemos mover sempre num “entre”, entre o homem e a coisa. 
2º - que este “entre” somente é, na medida em que nos movemos nele. 
3º - que este “entre” não se estende, como uma corda, entre a coisa e o 
homem, mas que este “entre”, como captação prévia capta para além da coisa 
e, ao mesmo tempo, por detrás de nós.”72

 
   A questão kantiana pergunta pelo homem no seu intuir, pensar e 
experimentar, a questão heideggeriana pergunta pelo que é para além do 
homem e que o é através dele. As coisas não resultam da actividade humana, 
mas antes vêm ao encontro para que nesta relação sejam remetidas para elas 
próprias, para que sejam. O homem justamente neste ser na relação com os 
entes, neste deixar-ser junto do mundo possibilita-se, pelo que na actualização 
dessas possibilidades, redefine-se. Em cada deixar-ser o ente, o homem e o 
ente actualizam-se, sendo cada vez mais ser. 
   O fazer, é a actualização da relação descoberta no deixar vir ao encontro do 
ente, que num deixar-ser comum possibilita a abertura ao ser. 
    
   De acordo com o género de ente e o modo de comportamento, varia o 
estado de aberto do homem. O comportamento permite estar, ir ao encontro 
na clareira com o ente, demorar-se até que este seja num deixar-ser permitido. 
É através do comportamento que o homem se envolve com as coisas, tendo ou 
não uma atitude transcendental do olhar, que lhe permita aguardar. E esta 
atitude transcendental tem a ver, não com qualquer questão metafísica mas 
sim com o pensar o ser no seu projecto lançado, abarcando as infinitas 
possibilidades de um estar junto ao mundo. O ser é um estar aí, num sendo 
junto ao mundo, que ao retornar ao estar aqui, o torna mais ser. 
 

                                                 
72 Q.C., op.cit., p. 231. 
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   “A reflexão transcendental não se dirige ao próprio objecto, nem ao pensar 
como mero representar da relação sujeito-predicado, mas à ultrapassagem em 
direcção ao objecto e à relação com o objecto, enquanto esta relação.” 73

 
   A Arte traduz uma decisão da presença, no instante das possíveis situações 
do poder-ser todo. “A questão do poder ser todo é, portanto, uma questão 
fática e existenciária, a que a presença responde numa decisão.”74

   O artista tem que trazer à linguagem das artes visuais através do 
pensamento o advento do ser dos entes. Todos eles com ele incluído. 
 
   Poderá no entanto ocorrer o não conseguir deixar-ser o ente. O insistir num 
comportamento que não conduz à desocultação. A possibilidade de não-ser o 
ser-mais-próprio no ser-junto ao ente, é uma possibilidade da presença. “Cada 
comportamento, segundo o seu estado-de-aberto e a sua referência ao ente no 
seu todo, tem o seu modo próprio de errar.”75 Cada insistência demora no 
aberto para deixar-vir-a si o ente, tendo o seu modo próprio de não deixar-vir-a 
si o ente, e de não ver a ocultação em simultâneo com a desocultação que 
ocorre. O erro estará, talvez, não no não-ver o desocultado, mas sim no não-
ver o ocultado. O não-ver o mistério. 
 
   Ao decidir, optando em não ver o erro e ao dar sentido à obra podemos falar 
em fazer obra. “Com a decisão conquistamos agora, a verdade mais originária 
da presença porque a mais própria. A abertura do pré abre, cada vez de modo 
igualmente originário, a totalidade do ser-no-mundo, ou seja, o mundo, o ser-
em e o si-mesmo que esse ente é enquanto “eu sou”.”76A presença na decisão 
é lançada no poder-ser mais próprio, projectando-se em possibilidades 
facticamente determinadas.  
   A presença já está, e talvez sempre esteja, na indecisão. O criador talvez 
sempre esteja na indecisão… até ao fazer, em que cada gesto corresponde a 
uma decisão. As infinitas escolhas/não escolhas, decididas que o fazer contém 
fundam o fazer obra. A decisão não se retira da realidade, mas funda o 
facticamente possível, permite o fazer apreendendo o poder-ser mais próprio. 
Só com a decisão é possível o acaso. Só no fazer é que o mundo circundante 
pode cair na feitura da obra. 
  
   E o estar numa circunvisão junto ao ente sendo ser-no-mundo inclui o 
escutar. “O compreender não surge de muitas falas nem de muito escutar por 
aí. Somente quem já compreendeu é que poderá escutar.”77 Sendo a sua 
essência compreensiva, a presença está desde o início junto ao que ela 
compreende, não junto de “sensações” cujo turbilhão tivesse de ser primeiro 
formado para proporcionar o trampolim de onde o sujeito pudesse saltar, para 
finalmente alcançar o “mundo”. 

                                                 
73 Ibidem, p. 172. 
74 S.T., op.cit., p. 392. 
75 Heidegger, Martin, Sobre a Essência da Verdade, Porto, Porto Editora, Lda, 1995, p. 55 (doravante 
será citado como S.E.V.). 
76 S.T., op.cit., p. 378. 
77 Ibidem, p. 227. 
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   É preciso não-fazer, para fazer. É preciso não-fazer para escutar, para que 
escutando se possa compreender melhor a presença e portanto o seu estar 
junto ao mundo. O fazer, o criar, só é possível se para além de ver, se escutar 
também. 
   “Escutar é o estar aberto (…).” 78

 
   A abertura funda-se existencialmente na presença que de modo ekstático 
está aberta no tempo. No instante, no decisivo a presença age como resposta 
ao passado (ao vigor de ter sido), e ao poder-ser no futuro. No instante não se 
abandona ao passado nem almeja um progresso. No instante decisivo da 
criação, nesse momento-acontecimento, a existência própria do ente criado é 
indiferente a ambos. 
   Para Heidegger a existência impropriamente histórica não compreende a 
história, procura o moderno revelando estranheza para os despojos do passado, 
ao contrário da existência própria que ao criar, ao fazer novo, compreende que 
o passado é uma possibilidade, que faz parte da abertura da existência e que 
na decisão é incorporado. 
   “Restos, monumentos, relatos ainda dados constituem “material” possível 
para a abertura concreta da presença que vigora por ter sido presença. Estes 
só podem tornar-se material historiográfico porque, em seu próprio modo de 
ser, possuem o carácter de pertencer à história do mundo.”79

   O fazer no instante decisivo incorpora a história e o saber adquirido. E tal 
como já foi dito, o instante possibilita que qualquer ente num qualquer tempo, 
seja. 
   “A história de arte e os seus lugares constituem para nós algo que nos 
aproxima de uma vivência semelhante à do sagrado porque nos referem a um 
continuado esforço da humanidade que nos precedeu que justifica o nosso 
próprio esforço e lhe dá uma consistência e um projecto de produção de 
sentido.”80

   Em resumo se poderia dizer, que a história corresponde a uma remota 
necessidade da humanidade, porventura distintiva da espécie de preservar a 
sua identidade imaginária num registo de sucessivas diferenças, para que com 
esse saber incorporado possa serenamente se entregar ao aberto e portanto 
ser mais própria por ser total. O criador no fazer não pode perder o seu ter 
sido, pode sim fundar outra nesse seu vigor de ter sido.  
   Se o quiser, claro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Ibidem., p. 226. 
79 Ibidem., p. 486. 
80Pinto de Almeida, Bernardo, O plano de imagem, Lisboa, Assírio e Alvim, 1996, p. 23 (doravante será 
citado como P.I.). 
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1.2.6. A obra de arte 
 
   O que diferencia o ente no modo de ser da coisa do ente no modo de ser da 
obra? 
   O Daisen faz aparecer o ser, pois compreende o ente, torna-o possível. O 
Daisen no seu ser-lançado, e no seu estar-aí mais próprio, permite que o ente 
se possibilite pelo que faz aparecer o ser. 
   A essência da obra de arte seria esta: o pôr em obra da verdade do ente. 
(Esta definição de Heidegger é, no nosso entendimento, a mais condensada 
definição de obra de arte). 
   “Que haverá de mais fácil do que deixar o ente ser o ente que é? Ou com 
esta tarefa não estaremos perante o mais difícil, sobretudo se um tal projeto – 
deixar ser o ente como ele é – representar exactamente o contrário da 
indiferença que vira as costas ao ente a favor de um conceito de ser que não 
foi posto à prova? Devemos voltar-nos para o ente, pensá-lo em si mesmo, no 
seu ser, mas, ao mesmo tempo, deixá-lo repousar em si mesmo, na sua 
essência.”81

   A essência da coisa, do ente teria que se manifestar. A obra de arte é 
também coisa. A palavra coisa indica que é tudo aquilo que não é nada. Torna-
se um ente. A obra de arte oscila entre um total aberto e um ente singular. Um 
ente que não é, segundo Kant, senão a unidade da multiplicidade do que é 
dado aos sentidos. Sentidos esses que apreendem uma matéria que está 
sempre associada a uma forma. Ao determinar a coisa como matéria, estamos 
a determinar a forma. E apesar da insuficiência que Heidegger atribui à 
concepção kantiana, o carácter de coisa da obra, e portanto a sua forma e 
matéria não deixam de ser o suporte para o fazer artístico. 
   Sem a coisidade da coisa não existe matéria para o formar artístico. 
   Mas este fazer terá que ser consonante com o ente, permitir que o ente, a 
coisa se manifeste na totalidade. O difícil é isso mesmo: o permitir que a 
essência da coisa se manifeste através da forma. A coisidade da obra 
manifesta-se também, através da matéria de que se constitui que por sua vez 
adquire a forma que o artista lhe permite. 
 
   A Região condiciona a coisa. A coisa está condicionada a ser coisa para que a 
Região de encontro nos leve a aguardar, só assim é possível a regionalização 
na Região. A coisa tem que ser coisa, tem que ser contorno, para poder ser 
percepcionada a abertura e portanto se possibilitar o acesso a essa mesma 
abertura. A abertura, a regionalização, que o aguardar através da criação 
permite só pode existir com a coisa a ser coisa, pois é através da coisa que a 
abertura é visível. 
   A arte precisa de contorno para ser arte. A arte condiciona a coisa a ser coisa 
para poder ser Região. “A Região condiciona a coisa a ser coisa”.82

 
   Cabe ao criador enformar a obra de forma a que esta seja verdade.  

                                                 
81 O.O.A., op.cit., p. 23. 
82 S., op.cit., p. 53. 
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   Forma para Heidegger é a repartição e a ordenação das partes de matéria 
nos lugares do espaço, tendo como consequência um determinado contorno. E 
ainda, em A origem da obra de arte, Heidegger escreve: “A escolha da forma e 
da matéria para uma finalidade constitui a medida em que o ente se dá e 
portanto se apresenta”. O fazedor de obra (o artista), entrega-se a este 
enformar da obra segundo Heidegger da seguinte forma:  
   “O entregar-se ao desvelamento do ente não se perde nele, mas desdobra-se 
um pouco atrás em relação ao ente, para que ele se abra naquilo que é e tal 
como é, e para que a semelhança representativa receba dele a sua recta 
medida.”83

   A forma determina a ordenação da matéria. Designa-se então “por forma do 
fenómeno aquilo que permite que o diverso do fenómeno possa ser ordenado 
em certas relações”.84

   Cabe ao criador ordenar a matéria de forma a que as relações diversas do 
fenómeno possam mostrar a verdade dos entes nele presentes. Uma verdade 
conjunta e disjunta em simultâneo, uma verdade onde cada ente singular se 
mostra, mostrando em simultâneo uma verdade conjunta. 
 
   Este fazer de uma obra de arte é um fazer de novo, utilizando a definição: 
“Uma coisa qualquer é nova significa portanto: uma coisa qualquer é a posição 
de novas determinações, de novas leis. Esse é o sentido da forma – do 
eidos”.85 E não um fazer diferente. Novo não é a mesma coisa que diferente.  
   A criação é liberdade, a “criação implica só que as determinações referentes 
ao que existe nunca são fechadas de maneira a impedir a emergência de outras 
determinações.”86 “Como emergência da alteridade – do que não pode ser 
produzido ou deduzido do que existe - o ser é criação; criação de si mesmo e 
criação do tempo como tempo da alteridade e do ser. E a criação implica 
destruição – quanto mais não seja porque uma forma outra altera a forma total 
do que está presente.”87

 
   A obra revela-se e resguarda-se em simultâneo numa intermitência 
constante, ao que Heidegger refere como intermitência entre o repouso e o 
movimento. A obra contém o movimento e o repouso, pois só o que se move 
pode repousar. A obra insere a verdade e a não-verdade em simultâneo. O ente 
que contém a verdade, que contém este combate deve ter em si os seus traços 
essenciais. A obra de arte não se limita a articular uma abertura já aberta, mas 
cria a abertura, pela qual se permite ver em simultâneo a verdade e a não-
verdade.  
   É uma passagem. É um entre.  
 
   A origem da obra de arte apresenta uma posição central no desenvolvimento 
do pensamento heideggeriano, nela a obra de arte surge como um conflito 
entre duas dimensões; o Mundo (Welt) ao que a obra declara explicitamente 

                                                 
83 S.E.V., op.cit., p. 37.                                                               
84 Referência que Heidegger faz a Kant em Q.C., op.cit., p. 188. 
85 Castoriadis, Cornelius, O mundo fragmentado, Lisboa, Campo da Comunicação, 2003, p. 268.  
86 Ibidem, p. 269. 
87 Ibidem, p. 271. 
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nas várias interpretações, e a Terra (Ende), permanente reserva de significação 
que ulteriormente sempre poderá tornar-se explicita. A obra é a brecha no 
conflito, tornando-se visível através da sua forma. 
   A arte é a própria Terra como Mundo, conclui Vattimo do pensamento de 
Heidegger. “A obra, enquanto obra, levanta um mundo. A obra mantém aberto 
o aberto do mundo.”88 A obra permite o conhecimento do mundo, através dos 
entes que nos são dados. Trata-se de uma revelação. Uma revelação de algo 
que está lá. De algo que sempre esteve lá e que a criação permite ver. 
   A obra de arte encerra o seu próprio mundo, mundo que ela própria funda e 
institui, de maneira que para ser compreendida não necessita de ser colocada 
historicamente num mundo ambiente. Ela compreende-se a partir do mundo 
que institui em cada momento histórico. 
 
   “Ser obra quer dizer: instalar um mundo”.89

   A terra é para onde a obra se retira e o que dela se abre.  
   “A obra deixa que a terra seja terra”.90

 
   É o Mundo que revela a Terra nos seus abertos (arte). A Terra precisa do 
Mundo para poder sustentar a abertura e assim o aberto poder mover-se numa 
intermitência constante. É preciso haver, de cada vez que é travado o combate 
entre clareira e desocultação, um ente para sustentar o aberto, para fixar e dar 
consistência à abertura. O ente, a obra instala-se na desocultação. 
 
   O fixar da verdade permite sem qualquer contradição o deixar-acontecer. 
Permite uma passividade suprema de acção e permite o movimento que reina 
na clareira e na ocultação. “Este “movimento” exige mesmo uma fixação no 
sentido de produção, (…) na medida em que a produção criadora é antes um 
receber e um deduzir (re-tirar) no interior da referência à desocultação”.91 Só a 
partir do repousar é que podemos entrever a desocultação/ocultação que na 
obra está em obra. O deixar-ser do ente de Heidegger corresponde a um 
momento de desocultação desse ente, do seu todo.  O comportamento do 
homem é totalmente atravessado pela revelação do ente no seu todo.  
Mas tal não pode perdurar, para Heidegger, esse desocultar contém um ocultar, 
um velamento, pois os limites do homem não avaliam nem concebem o todo a 
todo o instante. Por isso a verdade oculta-se. A essência da verdade torna-se 
então o mistério. 
   O mistério que perseguimos. 
   A Verdade oculta-se. 
 
   Tem que haver uma orientação interna no carácter, uma disposição, no 
sentido  da revelação da essência da verdade a partir da visão prévia da 
totalidade, que inclui na desocultação da essência, a reflexão sobre a não-

                                                 
88 Heidegger, Martin. - Caminhos da floresta - A origem da obra de arte. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, p. 43. 
89  O.O.A.,op.cit.,  p. 35. 
90 Ibidem, p. 36. 
91 Ibidem, p. 70. 
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verdade. O mistério é então o que é não-verdade, o que está velado, em 
oposição à verdade como desvelamento. Então o mistério reside na ocultação. 
“O deixar-ser é, em si mesmo, simultaneamente, um ocultar. Na liberdade ek-
sistente do ser-aí, acontece a ocultação do ente no seu todo, é o velamento.”92

 
   “A autêntica não-essência da verdade é o mistério,” 93 a essência da verdade 
é o não-mistério. 
 
   O aberto precisa das coisas para se esconder. O aberto precisa da história 
para se esconder e ainda assim poder ser descoberto, pois só desvelando, ou 
seja retirando o velamento que as coisas oferecem, é possível ver o velado - o 
aberto. É preciso a história para desvelar o futuro. O ser é o vigor de ter sido 
lançado.  
   “ (…) na relação entre o eu e o objecto oculta-se algo de histórico que 
pertence à história da essência do homem.”94 O ser-no-mundo articulado em 
compreensão com os outros, ao escutar obedece à coexistência e a si próprio 
como pertencente a essa obediência (em relação a tudo o que o rodeia, o 
passado histórico, a história de arte os materiais). 
   O mundo abre-se com a Obra de Arte, permitindo o conhecimento, pelo que 
poderemos adiantar que a Obra de Arte surge então como prova de 
reconhecimento de que o conhecimento só é obtido quando o ente nos é dado.  
 
 
1.3.Articulação com o pensamento Budista 
 
   Estudando o pensamento de Heidegger são encontradas profundas 
semelhanças entre o seu pensamento na primeira metade do séc. XX e o 
pensamento de Sidarta Gautama (séc. VI aC.), que ficou conhecido ao longo 
desses dois milénios e meio como o Buda, o iluminado. 
   O cerne do pensamento budista e também da obra do filósofo alemão é que 
os seres devem deixar os seres serem. Cada um à sua maneira, Sidarta e 
Heidegger, recomendam-nos a reflexão, a interioridade e a introspecção como 
formas crescentes de actuação que irão permitir não só uma maior 
compreensão, como eventualmente uma superação do pensamento dualista. A 
meditação budista e heideggeriana convidam-nos a uma revisão do dualismo 
cartesiano95 e do antropocentrismo. Permitem-nos deixar de lado a visão 
dicotómica do mundo. 
 
   O pensamento budista Zen é a experiência de iluminação obtida pela 
contemplação. Zen é uma palavra japonesa que resulta da contracção da 
palavra, também ela japonesa, zen’na que por sua vez tem origem na palavra 
chinesa chan. Todas elas significam meditação. 

                                                 
92 S.E.V., op.cit., p. 45. 
93 Ibidem, p. 47.   
94 S., op.cit., p. 55. 
95 Perspectiva segundo a qual o pensamento e a matéria são substâncias independentes e incompatíveis. 

 34



   Heidegger também apela à reflexão e meditação em todo o seu pensamento 
filosófico, no entanto é em Serenidade que se torna mais explícito: “Basta 
demorarmo-nos (verweilen) junto do que está perto e meditarmos sobre o que 
está mais próximo: aquilo que diz respeito a cada um de nós, aqui e agora;”96. 
   Toda a meditação surge de um esforço e persistência, tal como o budismo 
indica através de Dogen, um monge budista japonês do séc. XIII que foi o 
responsável pela introdução do pensamento budista no Japão. Da mesma 
forma que Heidegger resgatou o pensamento originário na antiga filosofia 
grega, Dogen com o Zen resgatou o pensamento originário de Buda. É de 
Dogen a frase: “o próprio tempo é ser e todo o ser é tempo”. 
    
  São muitos os paralelismos que podem ser feitos sobre o percurso dos dois 
pensadores no que diz respeito à busca da originaridade.  
   Buda, ou Sidarta, foi contemporâneo dos pensadores gregos, Anaximandro, 
Parménides e Heraclito, não obstante a distância geográfica destas 
proximidades, não podemos descurar a hipótese, de ao longo do século VI a.C. 
ter havido algum intercâmbio de conhecimento. 
   A repetição que Heidegger tanto usa nos seus escritos procurando lembrar e 
levando a que o leitor se acostume e grave o que procura transmitir, faz 
lembrar o uso repetitivo de postulados pelo budismo. Não a definição pela 
definição, mas um exercício meditativo que possibilita uma abertura da 
compreensão, fazendo emergir o que deve ser manifestado. 
 
   “Tao é o caminho. Zen é meditação. Meditação é o caminho. Caminho é 
meditação”97. 
 
   Para o budismo é através da meditação que iremos ver a essência do objecto, 
da coisa, o que Heidegger considerou como o deixar-vir o ser do ente através 
de um estar fora junto ao ente. A meditação é essa prática interiorizante que 
leva a uma visão serena para dentro de si mas também para fora, numa atitude 
unificadora. Através da meditação será possível desvelar as coisas, o ente, e 
assim ter outro olhar que leve ao mistério. 
 
   Ao dualismo carteseniano que não permite a coexistência do pensamento e 
da substância, que recentemente se metamorfoseou em dualismo que distingue 
os fenómenos psicológicos dos físicos, Heidegger responde com o encontro de 
regiões no deixar-ser dos entes. À não coexistência, Heidegger indica o confluir 
na serenidade. 
   “Gostaria de designar esta atitude do sim e do não simultâneos em relação 
ao mundo técnico com uma palavra antiga: a serenidade para com as coisas”.98

 
   O Zen ou pensamento budista é silencioso e meditativo. O caminho faz-se em 
silêncio, a pessoa não se perde a si mesma no quotidiano, não se perde no 
impessoal. Ou, como Heidegger diria, o ser-no-mundo quotidiano não se perde 
                                                 
96 S., op.cit., p. 14. 
97Heidegger e o sagrado: uma leitura budista, António Carlos Pereira Borba Rocha, Tese de 
Doutoramento em Letras. Rio de Janeiro, 1ºSemestre de 2007, Faculdade de Letras. 
98 S., op.cit., p. 24. 
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na falação, curiosidade e ambiguidade. O estar só, a solidão necessária à 
reflexão, é um estar só criativo, um só múltiplo que permite ir além de si 
mesmo e dos outros e portanto do todo, construindo outro todo que por sua 
vez se amplifica. Uma boa imagem oriental búdica é a rã que está à beira da 
lagoa e salta para a água, formando círculos concêntricos que se propagam e 
expandem. 
   O silêncio para o budismo corresponde a uma pausa activa, aquilo que o Zen 
denomina de não-fazer, fazendo, e que para Heidegger corresponde a uma 
oportunidade de uma maior compreensibilidade da presença para um 
verdadeiro escutar. 
 
   “Silêncio é a abertura concentrada para a pressão e afluência soberana do 
sendo em sua totalidade.” 99  
 
   De acordo com a filosofia budista, podemos encontrar a especificidade do 
Zen e a especificidade da arte na especificidade da arte marcial do arco e 
flecha. Os praticantes entendem que o alvo a ser acertado é o não-alvo, o que 
se faz é exercitar a consciência, para que a presença possa chegar à realidade 
última, ao originário, primordial. Para se ser um bom arqueiro, um bom 
espadachim, um bom dançarino, o domínio técnico por si só é insuficiente. É 
preciso transcender e chegar ao que o Zen chama de arte sem arte. 
É também preciso, criar sem que o artista se sobreponha à obra ou como diz 
Heidegger: “O ressair do ser-criado na obra não quer dizer que deva tornar-se 
notório na obra que foi feita por um grande artista.” Porque o “que aqui 
aconteceu a desocultação do ente; que tal obra é, muito mais do que não é. O 
choque resultante de que a obra, como esta obra, é e a continuidade deste 
discreto choque constitui a constância do repousar-em-si na obra. Onde o 
artista e o processo e as circunstâncias da génese da obra permanecem 
desconhecidos, é que mais puramente ressai este choque, este “que” do ser-
criado da obra.”100

 
   O Zen indica que para atingir a essência do homem (o ser), é necessário que 
o pensamento ocorra sem pensar, que o fazer faça sem fazer, ou como diz 
Heidegger: “(…) a essência do pensamento, só pode ser apercebida desviando 
o olhar do pensamento”.101Ou: “quero o não-querer”.102 Ou mesmo: “Não 
devemos fazer nada a não ser aguardar.”103 Aguardar que o ente se manifeste, 
aguardar que a vida demonstre o que o ser precisa de vivenciar para poder ser 
o ser-mais-próprio. 
   Este texto de Dogen tem implícito esse não-fazer/fazendo, essa passividade 
activa: 
 

                                                 
99 Heidegger, Martin, Ser e Verdade, Tradução – Emmanuel Carneiro Leão, Petrópolis, Editora Vozes, 
2007, p. 123. 
100 O.O.A., op.cit., p. 52 
101 S., op.cit., p. 31. 
102 Ibidem, p. 32. 
103 Ibidem, p. 36. 
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“O ser do tempo é inteiramente percebido sem ser preso 
em redes ou gaiolas. Os reis devas e os seres celestiais que 
aparecem à direita e à esquerda são o ser-do-tempo de 
vosso completo esforço exactamente agora. O ser-do-
tempo de todos os seres pelo mundo todo, na água ou na 
terra, é apenas a realização do vosso completo esforço 
exactamente agora. Todos os seres de todas as espécies, 
nos domínios visíveis e invisíveis, são o ser-do-tempo 
realizado pelo vosso completo esforço, fluindo graças ao 
vosso completo esforço. 
Examinei cuidadosamente este fluir; exactamente agora, 
sem o vosso completo esforço nada seria realizado, nada 
fluiria.”104

 
   O texto indica que todos somos resultado de um esforço persistente contínuo, 
pois o viver, o respirar o alimentar são esforços que fluiem no não-fazer. Há 
portanto um acontecer no não-fazer que nos percorre. 
   E porque se denomina de esforço a esse fluir do não-fazer? 
   Porque a essência do ser tende a estar encoberta, pelo que o existir da 
presença só por si é desencobrimento, pois é possibilidade de abertura total. 
Assim poderemos concluir que a existência, nos seus infinitos entes, é um 
esforço que o todo faz no sentido da sua desocultação. Através da existência, o 
todo esforça-se para se reconhecer, o que por conseguinte o justifica. Os “reis 
e devas e os seres celestiais” são referência a pinturas e estátuas de Buda e 
seres de outra dimensão simbolizando o todo que está presente nesse esforço, 
faz parte dele, e que por sua vez permite uma abertura interior para o 
continuado esforço até serem percebidos (a iluminação). 
 
   “O ente que carrega o título de pre-sença é “iluminado”105. Diz Heidegger, 
considerando que a iluminação é o tornar-se “aberto” e “claro” para si mesmo. 
Poderemos acrescentar que a coexistência de passado, presente e futuro (no 
porvir, vigor de ter sido e actualidade) é condição de possibilidade para que o 
ente possa existir como o seu “pré”, e é ao existir então como presença que é 
fundada a possibilidade de chegar à abertura. É no “pré” que se funda toda 
iluminação. É existindo que o ser pode ter acesso à abertura e portanto ao 
Repouso. 
   Analogamente, o Budismo refere que o homem iluminado é o que atinge a 
sabedoria, o que se vê a si e aos outros num recíproco constante, o que 
percepciona o Todo. 
 
   Heidegger fala no repouso como intermitência do movimento em Serenidade: 
“I- Mas onde Repousam as coisas e em que consiste o Repousar (das Ruhen)? 
P- Elas Repousam no retorno à duração da extensão da sua pertença a si 
próprias. 
E- Pode existir um Repouso no retorno que é movimento? 
                                                 
104 Tanahashi, K. “Escritos do mestre Dogen”, São Paulo, Siciliano, 1993, p. 90., referido em Heidegger e 
o sagrado: uma leitura budista, op.cit. 
105 S.T.,op.cit., p. 438. 
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P- Com certeza, caso o Repouso seja o foco e o reino (Walten) de todo o 
movimento.”106

 
   Está portanto, poderemos dizer, a falar no todo budista, onde tudo é e onde 
para tudo vai. O Repouso heideggeriano fala no movimento de retorno das 
coisas a elas mesmas através de uma relação entre regiões de entes distintos. 
É nesse estar junto das coisas que elas se reconhecem e portanto permitem 
que esse movimento de reconhecimento seja percepcionado. O movimento 
repousante. E é por esta percepção que ocorre a sua justificação.  O Repouso, 
o todo, precisa das coisas para que através da sua existência elas possam 
reconhecê-lo, e através deste reconhecimento remeterem para si, num 
movimento que então se justifica. 
   O todo é ser movendo-se no não-ser. 
 
   A metafísica está interessada na transcendência que tem a sua génese no 
cosmos, onde o transcendente é visto numa perspectiva vertical; a proposta do 
pensador da floresta é constatar que a transcendência, o sagrado já está no 
mundo, no cosmos, nas coisas, em nós. A perspectiva do transcendente é 
horizontal. O transcendente não está para além de nós mas está, sim, está e 
sempre esteve, em nós.  
   “Definimos, assim, os termos horizonte e transcendência por meio do exceder 
(Übertreffen) e do ultrapassar (Überholen) (…). O horizonte e a transcendência 
são assim experienciados (erfahren) a partir dos objectos e da nossa actividade 
de representação e são definidos apenas em relação aos objectos e à nossa 
actividade de representação.107” 
   “A horizontalidade é, assim, apenas o lado virado para nós de um aberto que 
nos rodeia, que está preenchido com panoramas do aspecto daquilo que 
aparece como objecto à nossa representação”.108

   Heidegger reflectiu que o homem só chega à sua própria transcendência, 
enquanto “além de si mesmo”, numa antecipação, possuindo-se a si próprio no 
perder-se a si mesmo, pelo afastamento do conceito histórico de 
transcendência. É um ser em si outro, sempre de novo, de cada vez que define 
a transcendência existencial. 
 
   O aberto do pensamento budista é o nirvana, o todo. 
   Heidegger fala-nos na Região.  
   Região de onde vem a serenidade que nos acompanha no caminho, tal como 
no budismo, a iluminação é o que indica o caminho do contínuo meditar, que 
por sua vez dá acesso a ela. 
   Buda indica que a meditação, onde o homem procura atingir a sua essência, 
deve ser feita durante todas as horas do dia, no quotidiano, e mais uma vez 
podemos fazer analogismos com o pensamento de Heidegger: 
   “Primariamente, a presença não vem-a-si em seu poder-ser mais próprio e 
irremissível mas é em se ocupando que a presença aguarda a si mesma, a 

                                                 
106 S, op.cit., p. 42. 
107 Ibidem, p. 38. 
108 Ibidem, p. 39. 
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partir do que lhe proporciona ou recusa aquilo de que se ocupa. É a partir 
daquilo de que se ocupa que a presença vem-a-si.”109

 
   De acordo com o pensamento budista o homem vive e experencia o que na 
exacta medida da sua existência precisa para aceder ao saber e assim atingir a 
iluminação. Poderemos fazer uma analogia com o pensamento de Heidegger 
quando o pensador refere que o ser-lançado da presença no mundo das 
ocupações pode corresponder ao modo de abertura desse ente. Ou seja, o 
ainda não-ser da presença através do seu ser-lançado no mundo das ocupações 
pode corresponder adequadamente ao modo de abertura do seu ser. 
“E se, na maior parte das vezes, a presença se interpreta a partir da perdição 
no “mundo” das ocupações? Nesse caso, a determinação das possibilidades 
ôntico-existenciárias, conquistada em contracorrente à perdição, e a análise 
existencial que nelas se funda não constituiriam o modo de abertura adequado 
a esse ente? A violência do projecto não se tornaria, assim, cada vez, uma 
liberação do teor fenomenal não distorcido da presença?”110

 
   O budismo indica também que a vida do homem é uma oportunidade do ser 
para chegar à iluminação. A vida é a possibilidade do ser ser. É através da 
existência, da relação com o mundo e através dele, que o homem pode ver-se 
e clarear-se no sentido da abertura. Quando a iluminação total é atingida, o 
homem não mais tem presença neste mundo dos entes.  
   E o que é este não ter mais presença?  
   Significa que o ser já não tem que actualizar o seu ser-lançado junto ao 
mundo. O retorno já não tem que ser feito pois ele existe nesse estar junto ao 
mundo constantemente. A presença como ser ainda-não já não existe. Ela é já-
ser. 
   Pensamos que poderemos ver similitudes neste parágrafo heideggeriano: 
“Tão logo a presença “exista”, de tal modo que nela nada mais esteja de forma 
alguma pendente, ela também já se tornou um com o não-mais-ser-presença. 
Retirar-lhe o que há de pendente significa aniquilar o seu ser. Enquanto a 
presença é um ente, ela jamais alcançou seus “todos”. Caso chegue a 
conquistá-los, o ganho se converterá pura e simplesmente em perda do ser-no-
mundo. Assim, nunca mais se poderá fazer a sua experiência como um 
ente.”111  
 
   A renúncia é outro conceito budista indicando que não se deve ter apego a 
nada, (nem ao não-querer), para se atingir o nirvana, o que por sua vez só é 
conseguido na interligação de todas as coisas com o homem, pois este por si só 
nada pode. Heidegger paralelamente fala na Região como não-vontade, e na 
independência da verdade. 
   “A essência do homem é unicamente confiada (gelassen) à Região e utilizada 
por esta em conformidade porque o Homem, por si, nada pode sobre a verdade 
e esta permanece independente dele. A verdade só pode, portanto, ser 
independente do Homem, porque a essência do homem é utilizada como a 
                                                 
109  S.T., op.cit., p. 423.  
110 S.T., op.cit., p. 396. 
111 S.T., op.cit., p. 310.  
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serenidade em relação à Região, pela região, na regionalização, para defesa do 
Condicionamento. A independência da verdade em relação ao (vom) Homem é, 
pois, notoriamente uma relação com (zum) a essência do homem, relação essa 
que Repousa na regionalização da essência do homem na Região.”112

 
   Pensamos que é possível estabelecer relações entre o pensamento de 
Heidegger e o Budismo, e o mesmo pensou Antonio Borba Rocha na sua tese 
de doutoramento “Heidegger e o sagrado – uma leitura budista” cuja leitura foi 
auxiliadora para esta nossa reflexão.113  
   A proximidade do caminho que Heidegger tomou relativamente ao 
pensamento budista, revela uma visão comum: a presença, para atingir a 
essência do ser, deverá permitir que o mundo venha a si num aflorar sereno, 
para que então nesse estar junto ao ente, aguardando, o ser se ilumine e atinja 
a sua essência. A Verdade. O Todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 S., op.cit., p. 62. 
113 Não podemos no entanto deixar de referir que tivemos algumas reservas a algumas partes do texto, 
assim como ao grau de profundidade sobre o pensamento heideggeriano que era transparecido. 
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2.O ESPAÇO PICTURAL AO LONGO DA HISTÓRIA DE ARTE 

 
 
 
   Ainda tendo presente que o que a nossa investigação procura fazer é 
desvelar no universo heideggeriano uma percepção de espaço pictural, e depois 
de termos feito uma primeira paragem no nosso caminho, apresentando alguns 
conceitos fundamentais em Heidegger (capítulo anterior), poderemos agora 
averiguar como o espaço pictural foi abordado ao longo dos tempos. Para tal 
destacamos alguns momentos (cuja leitura pode ser subjectiva) ao longo da 
história de arte que nos merecem destaque.  
   E porquê referir a história de arte? 
   Pensamos que antes mesmo de estar junto ao espaço na acepção 
heideggeriana deveremos procurar estar junto a outros espaços picturais, para 
que a compreensão do espaço pictural na circunvisão possa (ainda no nosso 
entendimento) ser maior. 
 
   A pintura pinta o acontecimento de algo, o surgimento de um mundo, um 
mundo que nasce da visão, onde a própria pintura instaura uma visão da visão. 
Esta instauração da visão sem antecedentes é obra da pintura, da pintura que 
pinta não a aparência mas sim o aparecer, o surgimento, é deixar-ser. Os 
fenómenos no sentido da fenomenologia (phainein114: aparecer, tornar visível). 
Aquilo que M. Merleau – Ponty chama, em O olho e o espírito, a “concentração 
e vinda a si do visível”115. 
   O espaço pictórico figurativo não é somente uma porção de espaço, não é 
um corte efectuado numa extensão, composta de partes homogéneas e 
justapostas, mas sim uma realização do aparecer no mundo, do aparecer do 
que aparece. O espaço pictórico não tem a ilusão de produzir um efeito ilusório 
da realidade, tem a função de manifestação, que consiste em revelar o 
aparecer mesmo do real, de revelar como o real se mostra. O quadro constitui 
o acontecimento do aparecer. Constitui o fenómeno da fenomenologia.  
 
   Podemos fazer estas considerações sobre qualquer tipo de pintura? Figurativa 
e abstracta? 
   Com efeito, o quadro figurativo mostra ou constitui não isto ou aquilo, mas a 
maneira de aparecer de isto ou aquilo. Já o quadro abstracto nunca mostra 
nada que seja isto ou aquilo, mostra sim o próprio desaparecimento do objecto. 
A função da pintura é precisamente dar a ver o aparecer e não aquilo que 
aparece. Com o quadro abstracto aquilo que aparece esconde-se em proveito 
do seu aparecer. O quadro abstracto, ao perder toda a função de ilusão e 
representação, não mostra nada identificável, mostra senão as estruturas e as 
modalidades do próprio aparecer. E no entanto não há mais espaço figurativo 
                                                 
114 Fenómeno provém do verbo “phainein”, que significa parecer, aparecer.  
115 Merleau-Ponty, O olho e o espírito, Almeirim, Vega; Passagens, 6ª Edição, 2006. p. 56. 
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do que espaço abstracto em pintura – a pintura é sempre e de cada vez de 
maneira singular, figurativa e abstracta.  
 
   O espaço pictural é plural diz Eliane Escoubas116. A pintura portanto, não 
pinta as condições da reprodução do real mas as condições da visibilidade 
segundo uma determinada modalidade histórica. A autora acrescenta ainda, 
que o ser do espaço é aberto de cada vez ao longo da história da pintura, e que 
uma ontologia do exercício do olhar consiste na descoberta das modalidades de 
êxtase do olhar segundo a sua historicidade. 
   Deveremos então, ao longo de qualquer estudo que possamos fazer, atender 
à história de descontinuidade que constitui a história da pintura; onde cada 
mudança, cada mutação radical é uma radical ruptura, onde em cada mudança 
se faz origem. 
 
   Tendo presente estas considerações procuremos fazer, agora sim, uma breve 
análise de algumas referências da História de Arte, através do entendimento 
que foi dado ao espaço pictural. 
 
 
2.1.Brunelleschi 
 
   O momento em que se inicia a arte renascentista da perspectiva ilusionista 
tendencial, que culminava idealmente num ponto colocado algures no infinito, 
fazendo da representação do quadro metáforas de uma janela, é despoletado 
por Brunelleschi. Este artista tendo sido o iniciador da arquitectura da 
Renascença, foi também o autor da revolucionária descoberta no campo da 
arte, da perspectiva. 
   Os Gregos que entendiam o escorço, e os pintores helenísticos que eram 
engenhosos na criação da ilusão da profundidade, ignoravam as leis 
matemáticas pelas quais os objectos parecem diminuir de tamanho quando se 
afastam de nós. Foi Brunelleschi quem proporcionou aos artistas os meios 
matemáticos para a solução do problema, o que provocou uma enorme 
sensação entre os pintores da época. 
   O Mural em Santa Maria Novella, Florença de 1427, A Santíssima Trindade, a 
Virgem, S. João e os doadores, de Masaccio é uma das primeiras pinturas que 
foram produzidas de acordo com essas regras matemáticas, onde o 
estratagema técnico da pintura em perspectiva provocou uma verdadeira 
revolução na pintura. Tinha sido criada uma ilusão de espaço. 
   Os novos artifícios e descobertas da arte nunca foram um fim em si para os 
grandes mestres da Renascença, usaram-nos sempre para acercar ainda mais 
do nosso espírito o significado dos temas representados. 
 

 

                                                 
116 Escoubas, Éliane. - L’espace pictural. Fougères, Encre Marine, 1995. 
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Imagem1: A Santíssima Trindade, a Virgem, S. João e os 
doadores, Masaccio, Igreja Stª Maria Novella, Florença 
(1427). 

 
 
   Eliane Escoubas considera, em L’espace pictural, que o motivo gerador dos 
quadros do Quattrocento, em particular os de Uccello e Piero della Francesca, 
reside na articulação do solo (que é definido pela transparência do plano) com 
o horizonte (como a visão que o atravessa). A produção de obras neste período 
só é interrompida, nos seus pressupostos formais e ideológicos, com Diego 
Velázquez. 
 
   Antes mesmo de nos debruçarmos sobre Velázquez, faremos uma incursão 
pelo O Dilúvio de Paolo Ucello, para ilustrar a encenação que o artista promove 
(de uma maneira consciente ou inconsciente) para que o espectador reflicta 
sobre o modo como vemos de facto a pintura. 
   No Dilúvio de Ucello é imposto ao olhar um certo estrabismo, existe uma 
certa divagação ou divergência do olhar devido ao cruzamento de dois pontos 
de fuga. Neste fresco, as personagens agarram-se aos lados da jangada, alguns 
de frente, outros de perfil, são vistos pedaços de madeira quebrada, etc. O que 
nos é dado a ver é, portanto, a vertigem da visão perante a subtracção do solo, 
é a aspiração e o engolimento do fundo em que nada está fixo na nossa visão. 
Uma visão fixa não vê nada. É a aparição e o desaparecimento do todo na 
visão, que tornam a imagem interessante. A retenção e a dispersão 
simultâneas, que surgem na visão instam para que haja o passeio da visão. A 
vertigem como um aspecto extremo da visão é uma visão diluviana. 
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Imagem 2: O Dilúvio, Paolo Ucello, 
Claustro de Santa Maria-a-Nova, 
Florença, (1447-1448). 

 
 
   Mais recentemente o artista Bill Viola tem um trabalho em vídeo composto 
por cinco partes117, onde uma delas representa justamente este dilúvio 
ucelliano. 
   Ucello pinta a forma segundo o qual o visível é visível, ou melhor demonstra 
como o visível nunca é visto na simples percepção. “”O olho redondo do 
espelho.” Este olhar pré-humano é o emblema do pintor. Mais completamente 
do que as luzes, as sombras, os reflexos, a imagem especular esboça nas 
coisas o trabalho da visão.”118

 
   Segundo Escoubas, o espaço de Ucello e de Piero é um espaço de articulação 
de partes, ou seja de corpos. Onde cada corpo, cada parcela é uma unidade de 
aparências. É um espaço que é ao fundo infinito (onde o horizonte é a 
referência) e regional (cada região é regulada por uma diminuição dos 
tamanhos e das figuras). As partes e os corpos que respeitam a mesma regra 
de diminuição compõem uma mesma região do espaço. Um espaço regional é a 
contrapartida de um espaço infinito. A diminuição é a regra da construção das 
regiões do espaço pictural. 

                                                 
117 Going Forth by Day, que contém The Deluge, 2002. 
118 Merleau-Ponty, O olho e o espírito, Almeirim, Vega; Passagens, 6ª Edição, 2006,  p. 30.  
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   O espaço pictural do Quattrocento não é a antecipação de um espaço 
copérnico-galeniano sem vida num conteúdo espacial pré-existente e 
indiferente ao seu conteúdo. “A autonomia da ideia de espaço, invenção da 
pintura do Quattrocento, não impede que este prescinda do seu conteúdo”119. 
 
   O Dilúvio é a demonstração do momento de vertigem como inseparável 
inverso do repouso da terra, inseparável inverso do ritmo. Vertigem diluviana. A 
terra no seu repouso da terra não é nem o movimento, nem a ausência de 
movimento. O seu repouso é rítmico. E o que é este ritmo? 
Trata-se da verdadeira questão de toda a visibilidade, o que está presente em 
todos os corpos. É uma implicação do tempo no espaço. A pintura de Uccello 
não pinta só o espaço mas pinta também o tempo. Pinta o tempo porque pinta 
as metamorfoses dos entes, dos corpos. Ao pintar as alterações ocorridas no 
espaço que cada ente é, Ucello pinta o tempo. Pinta o aparecer de espaços 
diferentes.  
   A pintura de Uccello pinta o ritmo. 
   “O quadro do Quattrocentto abre o domínio da pura visibilidade: esta não é 
outra coisa senão a reversibilidade sem fim do ritmo e da vertigem.”120

 
 
2.2 Velázquez 
 
   É sobretudo numa obra como Las meninas de Velázquez, em que a 
redefinição do espaço, entendido agora enquanto espaço fechado, interrompe a 
metáfora da janela. E em que consiste a metáfora da janela? O quadro do 
Quattrocento apresenta-se como uma janela.  
   Leon Battista Alberti, exemplo de “o homem universal” do Renascimento, no 
tratado sobre pintura, Da Pintura, 1435, deu as primeiras definições da 
perspectiva e da pintura narrativa e salientou o aspecto intelectual da 
actividade pictórica. Nesta obra, Alberti compara o quadro a “uma janela aberta 
para o mundo”121, afirmando que a perspectiva mostra o mundo tal como Deus 
o criou, e acrescentando ainda, que fixando o ponto de vista num qualquer 
lugar e traçando um qualquer rectângulo, consegue então imaginar uma janela 
aberta por onde veja tudo, o que será posteriormente apresentado. 
   Esta liberdade que mostra o homem como princípio de ordem do seu mundo, 
faz parte do conceito de Humanismo. Em 1425, Bruneleschi, fez uma das suas 
demonstrações sobre este assunto, mas foi Alberti no tratado De Pictura que 
marcou uma etapa decisiva na história de arte que caracteriza o 
Renascentismo, ao passar da prática experimental à teorização dos princípios 
da perspectiva. 
   

                                                 
119 “L’autonomie de l’idée d’espace, invention de la peinture du Quattrocento, n’empêche pás l’espace de 
proceder de son contenu.” Escoubas, Éliane. - L’espace pictural. Fougères: Encre Marine, 1995, p. 55. 
120 “Le tableau du Quattrocentto ouvre le domaine de la puré visibilité: celle-ci n’est rien d’autre que la 
réversibilité sans fin du rythme et du vertige.” Ibidem, p. 67. 
121 Alberti, Leon Battista, - Da Pintura (1435), Campinas, Brasil: Editora da Unicamp, 1992. 
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   É então inaugurado o conceito de espaço cénico, que virá a ser determinante 
como modelo de toda a construção espacial que se lhe seguirá. A concepção do 
espaço infinito renascentista é interrompida. Velázquez introduz um plano que 
determina uma delimitação do espaço, funda um novo paradigma ao se colocar 
no plano da representação pictural, introduzindo um outro tipo de discurso 
estético. Passa a haver uma diferente tomada de consciência do espaço, que 
virá projectar-se em todos os domínios e, mais particularmente, no da 
construção formal e da correlativa consciencialização do próprio espaço plástico 
enquanto espaço autónomo. 
   Com Velázquez, a pintura passa a encarar-se a si mesma como um discurso 
autónomo com problemas próprios que só poderiam ser resolvidos e 
desenvolvidos no interior da própria arte, como veremos mais posteriormente. 
A pintura ganha uma nova consciência da sua autonomia objectiva, onde ganha 
relevo o objecto em concreto que é. 
   Depois deste momento a pintura intensifica a sua componente quer 
discursiva quer conceptual na medida em que passa a ser entendida como um 
corpo de questões que só poderão encontrar as respostas adequadas através 
da modificação interior do seu próprio discurso. Esta emancipação realiza-se em 
simultâneo com a redefinição do espaço pictural através do retraimento deste e 
da sua definição dentro de limites concretos. 
 
   A questão do espaço do quadro é pela primeira vez posta em imagem. No 
quadro Las meninas, o espaço do quadro já não é como uma janela aberta 
sobre a natureza, em que a perspectiva funcionaria como uma metáfora 
plástica da ideologia renascentista da profundidade de campo a perder de vista, 
mas antes uma referência directa a um espaço restrito da representação em 
que a cena se organiza como uma representação teatral. 
   Velázquez assume pela primeira vez que o espaço plástico é sempre e antes 
de mais um espaço da representação, onde a realidade é essa própria 
representação autónoma que pode ser questionada e representada. O espaço 
cénico pode ser representado tal como ele é. O quadro enquanto espaço de um 
palco terá uma atmosfera própria correspondente ao efeito que procura 
produzir. Em Las meninas existe uma cena que ocorre no interior de um espaço 
fechado, que se supõe poder ser vista e assistida ao mesmo tempo e onde se 
cria a ilusão de que aqueles que dela participam podem ver aqueles que vêm.  
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Imagem 3: Las meninas, Velázquez, (1656). 
 
 
   O espaço no quadro Las meninas é segmentado, delimitado e cortado de 
modo a interromper a infinitude do campo da visão gerado pelo dispositivo 
perspectivista. Sendo o mundo um palco122, onde o campo da representação é 
finito, então terá que haver retracção do espaço da representação. Neste novo 
espaço interior, é conferido um lugar ao espectador, onde ele tem a percepção 
do espaço que de facto lhe é exterior. É nesse exterior que lhe é conferido 
sempre o lugar, quer como actor, quer como espectador. 
 
   A revolução de Velázquez consistiu em suscitar a possibilidade de que cada 
espectador possa ser o representado. Ele assinala justamente o lugar 
fundamental do espectador na lógica da representação. A perspectiva foi 
reduzida à proporção de um espaço (cenográfico) de representação espacial. 
   Somos vistos ou somos nós que vemos? É esta dúvida que Velázquez torna 
patente. O olhar olhado, ao redefinir o lugar de onde olhamos, é a tarefa 
surpreendente que a obra Las meninas enceta. Coloca o espectador no lugar 
real e demonstra o próprio mecanismo da representação, o espaço como 
dispositivo plástico de ilusão revela-se. 

                                                 
122 “Talvez este quadro de Velázquez figure como que a representação da representação clássica e a 
definição do espaço que ela abre. Ela intenta, com efeito, representar-se a si mesma com todos os seus 
elementos, com efeito, com as suas imagens, os olhares a que se oferece, os rostos que torna visíveis, os 
gestos que a fazem nascer.” Foucault, Michel, As palavras e as coisas, Lisboa, edições 70, 2005, p. 70.  
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   “Ao espaço horizontal do “mundo enquanto teatro” próprio do Maneirismo, 
suceder-se-á a verticalidade do Barroco, como metáfora que designa um outro 
espaço de nova invisibilidade: o espaço do sagrado de que a imagem é apenas 
suporte efémero”.123

 
   É inaugurado um novo espaço que só tem equivalente, em termos de 
contributo para uma arqueologia do olhar, na intuição da perspectiva por 
Giotto, que permitiu a passagem da representação no plano, de origem 
medieval, para a janela de Alberti.  
   Velázquez funda o primeiro olhar de indiferença face ao significado do 
objecto representado, presente na estética do futuro. Define limites que 
aproximam, formal e ideologicamente de uma pura coisa a visão de um objecto 
no espaço, permitindo que surja posteriormente a vontade da forma, ou seja 
um modo distanciado de olhar para as coisas e para o mundo.  
   Neste novo olhar “o pintor olha a realidade e não elege, não julga. À 
objectividade do real ele responde através da objectividade da própria 
pintura.”124 Trata-se de representar a terceira dimensão (através do efeito da 
perspectiva) mas não de a tornar um efeito de ilusão: esse foi o génio de 
Velázquez. O infinito contributo estético de Velázquez na História de Arte foi ao 
representar a representação e não a ilusão, ao redefinir o espaço do quadro, o 
espaço interior do quadro, inserir nele o próprio espaço exterior e introduzir 
uma nova noção que foi fundadora na sua obra: a da temporalidade.  
    
   Existe uma nova dimensão da temporalidade com Velázquez, não o tempo 
renascentista que é um tempo que não é deste mundo, que define um espaço 
horizontal sem limites como o da perspectiva ilusionista ou artificialis tal como 
Alberti a teorizou; nem o tempo barroco, que ao definir um espaço vertical que 
se dobra infinitamente para designar a efémera presença do instante da vida 
enquanto vanitas, se traduz como intemporal, mas sim o tempo da 
representação, o deste mundo, o tempo do espectador. 
   Com Velázquez o espaço da representação pictural é o puro espaço da 
representação cenográfica, o quadro indica uma temporalidade do presente. O 
que é equacionado não é apenas um novo espaço de representação, mas 
também um novo tempo, o da contemplação do quadro. 
    
   A definição do espaço pictural enquanto palco pressupõe um corte do espaço 
da representação, criando o espaço do palco. O encolhimento ou retraimento 
do espaço que Velázquez desenvolveu vai ser alvo de interesse por Manet que 
vai continuar a investigar as suas possibilidades plásticas. O palco é a metáfora 
ideal do retraimento do espaço no quadro. O quadro enquanto palco mostra-se 
como imagem de uma leitura quantificada do espaço onde se passam 
acontecimentos finitos num tempo também ele finito. Enquanto palco a sua 
arquitectura conceptual é também ela finita. 
 

                                                 
123 P.I., op.cit., p. 69, citando Os princípios fundamentais da história da arte, de Wölfflin.   
124 P.I., op.cit., p. 75. 
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   Sem praticamente pontos de fuga, não são dadas muitas hipóteses à 
invenção de um espaço por parte do espectador. Este passa a ser convocado a 
ver um espaço da representação. Um quadro que tem um tempo próprio, 
aquele que cessa quando o espectador se afasta. Tudo se arranja para 
constatar que se está diante de um quadro. “O quadro é apenas quadro, 
superfície que conjuga ainda o artifício para melhor o demonstrar, mas que se 
organiza como lugar de convergência das matérias da pintura - incluindo o 
ofício de pintar –, do tempo e do espaço, interior e exterior.”125

   O espaço maneirista não é aberto, ao contrário do barroco, este em 
particular, o das Las meninas, é pioneiro nessa assunção de que tudo o que se 
representa nesse palco é um jogo de velamentos/desvelamentos, que o quadro 
meticulosamente encena, articula e define. 
   Pela primeira vez, o quadro assume que, delimitando o seu espaço plástico, 
dispõe de todas as possibilidades para definir o seu modo de comunicação, 
utilizando para isso regras próprias. Tudo se converge para que na obra, 
enquanto acontecimento, se determine o que se pretende mostrar ou esconder 
do espectador. O quadro torna-se objecto, coisa. 
 
   A velha tradição vai sendo mais ou menos mantida ao longo do séc. XVII, 
não tendo havido até Manet um verdadeiro entendedor da pertinência da 
revolução Velazqueana. Haverá um grupo precursor que rejeita a velha 
tradição, de onde se destaca Francisco Goya (1746-1828), que vai pintar 
afirmando a sua independência das convenções do passado, não respeitando as 
proporções da realidade, mas permitindo-se alterar essas dimensões em função 
do que queria transmitir. 
 
 
2.3.Caspar David Friedrich 
 
   A nova ruptura com a tradição permite que os artistas se sintam livres para 
colocar no papel as suas visões pessoais. O mais notável exemplo é o poeta e 
místico William Blake que, tal como os artistas medievais, não se importava 
com a dimensão exacta, mas sim com o significado de cada figura dos seus 
sonhos. A ruptura com a tradição deixara aos artistas duas possibilidades que 
estavam consubstanciadas em Turner e Constable, eles podiam tornar-se 
poetas na pintura. Poesia essa que Caspar David Friedrich elevou na sua 
pintura sob a forma de paisagem, quase a lembrar o espírito da pintura chinesa 
de paisagens. 
   A revolução do quadro enquanto espaço com um tempo limitado, circunscrito 
ao tempo enquanto o espectador se detiver diante dele, a um tempo suspenso, 
permite uma dimensão da consciência enquanto consciência do tempo, do 
efémero tempo que nos é dado viver. O melancólico é sobretudo aquele que 
contempla o tempo na sua dimensão de fugacidade, de não retorno.  
 

                                                 
125 Ibidem, p. 87. 
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   A paisagem romântica inclui no seu fazer duas funções. Uma, a função de 
produção de localidade, a paisagem dá-lugar. Tem uma função topológica. 
Outra, a função de pôr-em-obra o aparecer do que aparece. Função 
fenomenológica. O trazer-ao-aparecer. O dar-lugar e o trazer-ao-aparecer. 
 
   Na sua análise sobre o espaço pictural, Escoubas indica que a paisagem põe 
em obra um espaçamento e um lugar (sítio). O espaçamento é a característica 
do dispersivo e do distributivo. Por um lado, é a distância e o afastamento das 
coisas entre si. A sua divergência. Por outro, é a conexão e o seu ajuntamento 
nos seus lugares. A sua convergência. Convergência e divergência, diz 
Escoubas, são as formas sempre conjugadas da presença das coisas no espaço. 
   A pintura de paisagem apresenta assim a sua picturalidade, onde se 
encontram relações de aberto/fechado e de próximo/longe. 
    
   As paisagens de Friedrich, diz Escoubas, expõem sobre a tela o fundamento 
de toda a pintura de paisagem. No livro mencionado, Escoubas expõe um 
estudo sobre a estrutura pictural (duplo movimento de compressão /expansão 
dos planos) dos quadros de Friedrich; no entanto, nesta dissertação faremos 
apenas uma pequena incursão sobre um deles: The monk by the sea. 
 
 
 

 
 
 

     Imagem 4: The monk by the sea, Friedrich, (1809). 
 
    A magnitude da obra de Friedrich está definida no caminho que escolheu 
para dar forma à ideia de uma experiência de extrema vulnerabilidade e de 
solidão, face ao mundo envolvente, espacialmente infinito. 
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   Analisando a sua percepção de espaço, ela é obtida por um lado por uma 
linha de horizonte invulgarmente baixa, uma longa linha que poderia quase ter 
sido traçada com régua, por outro lado realçando a linha de costa, o preciso 
contraste entre a água e a areia, o brilho junto da escura água, numa extensão 
surpreendente, onde o olhar não encontra nada para se fixar. 
   O mar e as dunas são vistas de perspectivas diferentes: apesar de parecer 
que estamos a olhar de cima para baixo para a linha do horizonte, a superfície 
da água parece ser encurtada como na perspectiva vista de baixo. (Esta 
utilização de dois pontos de vista diferentes na suas composições é algo 
presente nalgumas obras de Friedrich. O pintor pretende, de uma forma 
metafórica, relativizar a visão que temos das coisas, fazendo depender do 
observador a percepção do real. A pertinência desta observação e desta 
preocupação fazem dele um ante-visor da época moderna.) 
   O céu é imenso, havendo pela composição cromática possibilidade de separar 
dois céus, um junto à água e um outro mais afastado em tons azulados. Costa, 
mar e céu são incompatíveis e ainda assim formam uma unidade inseparável. A 
presença do monge acrescenta complexidade e por sua vez aproxima-nos da 
obra. 
   Tudo está calculado para nos prender rapidamente, a pintura obriga-nos a 
ficar junto dela, não podendo entrar no espaço, resta-nos ficar junto à linha de 
costa, não havendo no entanto nada para onde ir. Por trás apenas o mar, onde 
o horizonte não claramente definido não nos permite projectarmo-nos nessa 
distância, nem sair, pois o quadro não termina com a moldura. A costa, o mar e 
a linha do horizonte são infindáveis, não nos permitindo escapar deste infinito. 
Temos que olhar para ele. Ao colocar o monge num nível mais baixo, Friedrich 
procurou manter uma composição efectiva. Foi recentemente indicado126 que a 
posição do monge define um intervalo denominado de secção dourada, o 
tradicional método de adquirir harmonia em composições pictóricas. 
 
   O espaço em Friedrich, não só nesta obra, mas de uma forma geral, tem três 
características: é um espaço desmesurado, desproporcionado (subvertendo a 
proporção da perspectiva geométrica) e ilimitado; é um espaço abstracto 
(deserto de objectos, sempre tendendo ao desaparecimento), o deixar-ser 
imperceptível; e é um espaço intensivo (não pelo entendimento, mas pela 
intensidade do movimento de crescer e expandir da physis), dá visibilidade ao 
ritmo do vísivel. 
 
   Na paisagem romântica de Friedrich dá lugar, “o entrar em presença”. O dar 
lugar é um trazer ao aparecer que pode ser surpreendido. O surpreender num 
momento, do que se manifesta e do que se retira na visão, é o jogo único do 
aparecer e desaparecer. Esse jogo único é a lógica da paisagem romântica – o 
seu “fantástico”. 
   Na paisagem de Friedrich as personagens apresentam-se sem rosto: corpos 
silenciosos, respeitosos, que esperam algo que parte, que vêem o partir e o vir 
de qualquer coisa. Os seus corpos são a incorporação de um tempo. O tempo 
nos seus corpos em espera, segundo Escoubas, é a presença do presentemente 

                                                 
126 No livro : Vaughan, William. – Friedrich. London: Phaidon Press Limited, 2004, p. 120. 
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presente. É o tempo suspenso, o tempo da contemplação. O que as 
personagens contemplam é o próprio tempo. A paisagem de Friedrich é um 
quadro onde não se passa nada, onde simplesmente o tempo passa. É o que a 
paisagem romântica expõe, o duplo efeito do tempo: o tempo que passa e o 
tempo como presença do presentemente presente – o tempo como passagem e 
o tempo como suspenso, diz ainda Escoubas. 
 
   “Essa presença do presentemente presente é o parecer e o comparecer do 
que comparece: o phainomenon”127. 
 
 
2.4.Manet 
 
   Manet nasce ainda Friedrich era vivo, herdando um passado de obras de 
artistas surpreendentes por toda a Europa, é no entanto em Espanha que 
Manet irá buscar a “inspiração”. 
   Velázquez foi alvo do estudo de Manet, que rapidamente identificou a 
genialidade do pintor espanhol e a pertinência da questão que este tinha 
colocado. Não houve na história de arte outro pintor que prolongasse tanto a 
herança de Velázquez como o fez Manet. Este interessa-se pela autonomia da 
pintura no que levaria à definição explícita da bidimensionalidade do quadro, 
não sabendo que este assunto seria mais tarde fundador em todo o processo 
de construção da arte moderna. 
 
   O retraimento do espaço pictural ocorre na pintura de Manet de tal forma que 
se torna incompreendido pelos seus contemporâneos, mesmo os que o 
elogiaram como Zola. Manet organiza a maneira de dar a ver as coisas. A 
retracção do quadro de Manet é feita aproximando a figura da superfície do 
quadro, progredindo num sentido contrário ao da perspectiva e deixando que 
todo o espaço que lhe está por trás se retraia. O espaço aproxima-se da 
superfície. 
 
   O pintor da vida moderna que Baudelaire propunha era Manet, dos mais 
originais e fecundos do seu século, e que Zola não reconheceu. Manet proclama 
a arte pela arte, não como exacerbação do formalismo mas sim para reconduzir 
a objectividade do quadro enquanto quadro, como superfície coberta de cores, 
linhas e texturas. O trazer sistemático para a boca da pintura, tal como para a 
boca do palco, as figuras ou as personagens. 
   Este artista frequentava os museus e tinha um forte conhecimento dos 
modelos elaborados pelos seus predecessores que utilizou como inspiração para 
uma reinterpretação e rejuvenescimento dos temas da sua própria realidade.  
 
   Manet radicalizou o retraimento do espaço interior do quadro, em obras como 
Le fifre, onde criou uma situação onde o fundo não dá a ilusão de 

                                                 
127 Escoubas, Éliane, L’espace pictural, Fougères, Encre Marine, 1995, p. 88: “Cette présence du 
présentement présent est le parâitre et le comparaître de ce qui comparaît: du phainomenon.” 
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profundidade, o que posteriormente, passou a ser determinante para a arte 
moderna. Le fifre, trata-se da mais radical afirmação da ausência de 
profundidade de campo, da perspectiva ou da tentação ilusionista. 
Literalmente, Le fifre paira espectralmente sobre um fundo sem sentido nem 
significado, ou seja, sem profundidade. A limitação da profundidade de campo 
transforma o quadro em puro objecto, realizando a passagem da objectividade 
para a objectualidade. 
 
 
 

 
 

Imagem 5: Le fifre, Manet, (1866). 

 53



 
 
   Trata-se de uma estética da indiferença (perante qualquer hierarquização dos 
objectos) que Merleau-Ponty sintetizou escrevendo que o “pintor é o único a ter 
o direito do olhar sobre todas as coisas sem nenhum dever de apreciação.”128

   Com Manet é iniciado um caminho de indiferença em relação ao significado 
do assunto, e de rejeição de tudo o que é estranho à pintura. A arte acabando 
em si mesma não precisava de um assunto ou de um tema que a configurasse. 
A pintura é representação de si mesma, coisa em si, independentemente do 
assunto que trate. 
   Retomando Merleau-Ponty: “ A visão não é um certo modo do pensamento 
ou presença de si: é o meio que me é dado de estar ausente de mim mesmo, 
de assistir de dentro à fissão do Ser, no final da qual, somente, me fecho sobre 
mim”.129

 
   Segundo Manet a arte era pois um fim em si.  
 
   Pintar d’aprés peinture130, significava manter uma relação com a História, 
num diálogo com as formas através das quais os mestres do passado tinham 
enunciado, como uma espécie de linguagem visual, que permitiria não só 
romper com a tradição, como fundar um novo tipo de relação com ela. 
Manet “compreendia a necessidade de manter uma relação com a História e a 
história das formas, tendo em conta que estas são supostas produzir um 
sentido - na acepção linguística do termo - e não apenas na medida em que as 
formas representam modalidades ou maneiras de expressão da natureza.”131

   A memória tem inscrito impressões, resultantes da fixação ou compilação da 
história e do passado das quais ecoa um discurso subjectivo, que é feito 
imagem num discurso estético actualizante. Ou, tal como Heidegger diz, a 
presença tem uma historicidade própria quando compreende a história e a 
incorpora no ser actualizante. 
   A modernidade, entender-se-ia então, como um tipo de consciência que 
decorreria do reconhecimento da história de arte, nas suas recíprocas 
incidências. Concebendo a pintura (a arte) como uma linguagem e portanto 
sujeita a lógicas de reformulação e actualização. 
 
   Manet viveu numa situação paradoxal de estar entre, no espaço do intervalo. 
Tinha conhecimento de que estava entre dois espaços e dois tempos culturais 
distintos, sem pertencer a nenhum deles, num lugar simultâneo de espectador 
e de actor. Estava lançado o mote para a modernidade como é exemplo o 
contemporâneo Jeff Wall. E aqui faremos um pequeno apontamento sobre este 
artista também considerado o “pintor moderno”132. 

                                                 
128 Merleau-Ponty, O olho e o espírito, Almeirim, Vega, p. 16.  
129 Ibidem, p. 64. 
130 André Lhote, in Nouvelle Revue Française, Paris, Agosto de 1932, p. 285, citado em O plano da 
Imagem, op. cit, p. 127. 
131 P.I., op.cit., p. 128. 
132 De Duve, Thierry; Pelenc, Arielle; Groys, Boris; Chevrier, Jean-François, Jeff Wall, London, Phaidon, 
2003. 
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   Alguns comentadores referem o conhecimento da História da Arte por parte 
de Jeff Wall, e o uso interpretativo das numerosas alusões às composições 
clássicas da história da pintura, e não falam no facto que o seu trabalho na 
fotografia permite manter a mesma relação com as suas fontes como Manet o 
fez com Watteau, La Nain ou Velázquez.  
 
  Jeff Wall, o fotógrafo canadiano, encarna a figura baudelairiana do pintor 
moderno133 cujo trabalho revela uma forte componente iconológica e 
conhecedora da História de arte, produzindo a pintura da vida moderna e 
preferindo uma História de arte social (de Panofsky), sobre uma História 
formal-modernista (de Wölfflin).  
   Greenberg é criticado de uma forma irónica por Wall, por descrever a história 
do plano como um processo134 que corre de Manet até à tela monocromática 
branca, onde os pintores foram passando para primeiro plano a opacidade física 
do seu suporte, e portanto tornaram opaca a convenção da transparência 
requerida pela perspectiva. As caixas de luz transparentes de Wall são um 
piscar de olhos ao comentário de Greenberg sobre a transparência da 
fotografia, isto porque a transparência da imagem plana não é comum à 
pintura e à fotografia. 
 
   Numa pintura, mesmo na pintura dos antigos mestres, a presença física do 
pigmento, do pincel, o grão da tela, etc., testemunham a materialização do 
plano da pintura. Está presente essa opacidade. Na fotografia o plano da 
imagem é invisível, a dita transparência não está presente… (Wall utiliza então 
ironicamente caixas de luz transparentes). 
   Wall resolveu este problema muito bem em Picture for Women feito em 1979, 
tratando-se muito mais do que uma homenagem ao Bar no Folies-Bergère de 
Manet. Neste trabalho é tornado visível a invisibilidade do plano da imagem na 
fotografia, mantendo no entanto o respeito por isso.  
 

 

                                                 
133 Aquele que incorpora a sua mundanidade, “não apenas como objectos da sua arte do presente mas 
também como constituintes da sua própria experiência do mundo e, por isso, da sua subjectividade”; in 
Baudelaire, Charles, O pintor da vida moderna, Lisboa, Vega, 3ª edição, 2004, p. 84. 
134 Esta visão da história da arte, que a nós nos merece no mínimo discussão, como sucessão orientada 
numa determinada direcção é, no nosso entender, muito bem ironizada no trabalho de Wall.  
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     Imagem 6: Picture for Women, Jeff Wall, caixa de luz transparente, (1979). 
 
 
   Na obra o fotógrafo está no mesmo plano da imagem que a mulher que ele 
fotografa e para onde olha através do espelho. A mulher é a espectadora e não 
mais o modelo. O espectador está representado na imagem através da própria 
câmara fotográfica. Trata-se de um intrigante vis-à-vis, a câmara que nos 
representa não nos vê. Trata-se de uma interessante abordagem 
contemporânea ao percurso iniciado por Velázquez e aprofundado por Manet. 
 
   Manet substitui o espaço da representação tradicional da pintura francesa, 
onde o ilusionismo perspectivista induz uma profundidade que os limites da 
visão humana não acompanham, por um espaço de profundidade cada vez 
menor onde a objectividade tivesse maior destaque. É feita uma viragem 
substancial através da pintura, este esquema do sujeito vs objecto é posto em 
causa pela primazia dada ao aparecer (phainomenon). 
   Segundo Pinto de Almeida, o que Manet demonstrou ao longo da sua obra é 
que antes da realidade do objecto, e portanto da fiabilidade da sua 
representação, existe uma realidade fenomenológica do olhar que deverá ser 
mostrada, que deverá ser dada a ver, como fazendo parte da própria realidade. 
O pintor pinta o que o mundo é vivendo nele. Assim, a pintura, o quadro é 
nada mais do que o mundo a ser vivido através do pintor. 
 
   A história da pintura não é uma história do progresso, mas de uma 
aproximação interminável à essência da pintura, à improbabilidade dessa 
essência. Sem que jamais essa essência pudesse ser dominada, cada pintor à 
sua maneira ou de várias maneiras procurou aproximar-se. O pintor não pinta 
para fazer progredir a pintura, mas para a realizar.  
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   O plein air impressionista conjuga ao mesmo tempo e do ponto de vista 
fenomenológico, o captar e o habitar. O captar da forma que parece estar lá, e 
o deixar-ser da luz e das cores que vão habitando a tela. Na Olympia de Manet 
é criada uma majestosa indiferença (não importa quem, não importa o quê). 
São criados o princípio da indiferença e da insignificância e o silêncio da 
pintura. Da pintura romântica, onde a natureza é então alvo dos artistas como 
reflexo de estados emotivos, é iniciado o impressionismo onde o público para 
apreciar um quadro tem que recuar e desfrutar o acontecer de ver manchas 
organizarem-se e ganharem vida diante dos nossos olhos, onde a impressão e 
sugestão certa permite que o olho se encarregue de construir a forma total que 
sabe estar ali. 
 
 
2.5.Cézanne 
 
   Sem dúvida que Cézanne irá melhor que os impressionistas fazer obra da sua 
experiência no mundo. Não há mais do que a pintura, nem sujeito nem objecto. 
A dissolução de contornos firmes na luz e a descoberta de sombras coloridas 
pelos impressionistas tinha para Cézanne criado um problema de perda de 
ordem e clareza que ele tanto apreciava. Cézanne detestava a confusão, não 
queria no entanto voltar às convenções académicas do desenho e sombra, nem 
às paisagens compostas para obter construções harmoniosas, “ele queria 
transmitir os tons ricos e uniformes que pertencem à natureza sob os céus 
meridionais, mas concluiu que um simples regresso à pintura de áreas inteiras 
em puras cores primárias punha em perigo a ilusão de realidade. Os quadros 
pintados dessa maneira assemelham-se a padrões planos e não conseguem dar 
a impressão de profundidade.”135

 
   Prosseguindo a tarefa de Manet, Cézanne vai restituir à pintura a 
sensualidade perdida da matéria do mundo, que durante muito tempo esteve 
ausente. Cézanne vai evocar as sensações em formas puras assim como a 
essência da coisa que é inerente à matéria. Cézanne procura fixar não as 
coisas, mas a relação entre as coisas, isto é o seu sentido. Procura fixar a 
relação com aquilo que, no capítulo 3, é esclarecido nos termos da Região 
Heideggeriana. 
   Ao contrário dos impressionistas o objecto não está mais perdido nas suas 
relações com o ar e com os outros, mas dele emana uma luz que resulta numa 
impressão de solidez e de materialidade. Não se limitando a ver a aparência dos 
fenómenos, Cézanne vai tentar captar e dar a ver a dimensão essencial do 
próprio real. O lado sagrado da visão que evoca é procurado ao sintetizar todas 
a impressões possíveis a todo o instante, num mesmo espaço, restituindo a 
pintura a uma dimensão de ocultação/desocultação que contém o todo. 
 
   “Com Cézanne as formas abrem-se exemplarmente ao espaço e a pintura 
parece querer captar essa abertura ao encontrar o desenho a partir do 

                                                 
135Gombrich E.H., A História da Arte, Rio de Janeiro, Editora Guanabara S.A, 1988, tradução de Álvaro 
Cabral, p. 429. 
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modelado das cores, respeitando as matérias da pintura como se elas 
espelhassem as matérias da natureza, onde forma e fundo deixam de ser 
entidades distintas, (como já acontecera com Manet), para se tornarem em 
entidades que se interpenetram”.136

   “O espaço imponderável referido por Liliane Guerry constitui, para Cézanne, a 
possibilidade de criar um espaço próprio (de sugestão metafísica), em que o 
primeiro e o último plano se aproximam, ficando entre estes sintetizado o 
restante espaço, numa espécie de atmosfera sem peso onde os corpos e os 
objectos como que flutuam na sua materialidade, como se fossem colocados 
entre dois vidros”137. 
 
   Procurou o absoluto, assumindo que existe um contínuo no interior do mundo 
material, que é um só com o próprio ar em que as coisas habitam. Procurou, 
para o dizer em linguagem heideggeriana, a relação entre o mundo e a terra, 
ou melhor procurou a terra através do mundo. 
 
   São feitas alterações técnicas na concepção do espaço, passa a ser preterido 
o espaço linear a favor do curvo, o que permite uma maior unificação. Dessa 
unificação é obtido um espaço real contíguo em profundidade onde a 
composição se organiza, desaparecendo a distinção entre primeiro plano e 
fundo. “Com Cézanne ocorre um desdobramento do espaço: do espaço do 
quadro e do espaço do modelo, como se os dois coincidissem num mesmo eixo, 
mas se intersectassem”138. “A origem do espaço (…) cezanneano, parte desta 
constante ambiguidade entre a verticalidade e a horizontalidade, onde se joga 
ora a convexidade ora a concavidade do espaço do quadro em função do modo 
como os dois planos se articulam”.139

   O espaço é ambíguo, nele é retirado o conteúdo naturalista do objecto, 
subsistindo a sua relação com a bidimensionalidade do quadro, estando assim 
dados os primeiros passos para uma futura abstracção. Cézanne procura uma 
continuidade espacial correspondendo a vários lugares, tentando que a 
continuidade temporal, correspondendo a vários momentos seja obtida em 
simultâneo num instante140. O que o artista procura é o que é pulsante na 
matéria, o que sente na natureza, por isso lhe era indiferente pintar um rosto 
ou um objecto. Por isso lhe era indiferente objectualizar os homens e 
humanizar os objectos, pois tudo são coisas no espaço. 
   La vérite en peinture141, traduz um instante de confluência de verdades, a 
verdade da representação enquanto objecto com plasticidade, a verdade da 
sensação e a verdade do objecto que é representado e que origina na relação 
com ele uma sensação. 

                                                 
136 P.I., op.cit., p. 203. 
137 Ibidem, p. 204. 
138 Ibidem, p. 210.  
139 Ibidem, p. 211. 
140 “ (…) é o instante que deixa vir ao encontro o que, estando à mão ou sendo simplesmente dado, pode 
ser e estar em um tempo”, S.T., op.cit., p. 424. 
141 “I owe you the truth in painting and shall give it to you” (Devo-te a verdade em pintura e vou-ta dar) - 
frase escrita por Cézanne numa carta a Emile Bernard: Conversations with Cézanne, edited by Michael 
Doran, California, University of Califórnia Press, 2001, p. 48. Mais tarde, Derrida vai utilizá-la como 
título do seu livro: La verité en peinture, Paris, Flammarion, 1978.  
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   No cubismo a construção perspectivista dá lugar a uma estrutura distributiva. 
A noção de lugar não é constitutiva do espaço cubista, que põe em obra a 
redução da espacialidade à sua pura essência. Existe um jogo de tensões entre 
os elementos não deslocalizáveis. Um espaço repleto, sem plein air, não é mais 
um espaço. Passa a haver um mundo sólido em vez de uma representação de 
espaço. Segundo Eliane Escoubas, a redução cubista é a redução do espaço 
para além dos objectos. O que vai restar, o volume, também é decomposto nos 
seus elementos, as linhas. Com Cézanne as linhas eram uma forma de ligar as 
coisas, eram passagens. Com os cubistas estas linhas são rupturas, disjunções. 
O cubismo deforma sistematicamente os objectos. O objecto apesar de tender 
a desaparecer, dá ainda o nome ao quadro. O objecto não desaparece mas é 
neutralizado. Eliane Escoubas diz que com a pintura cubista o espaço labiríntico 
substitui o espaço perspectivista.  
   Na pintura renascentista todo o quadro é passado, o espectador contempla à 
distância uma cena ela mesma distante no tempo e que tem um lugar. Na 
pintura bizantina a cena engloba o espectador. O ilusionismo da perspectiva 
renascentista constitui-se num tempo histórico, de um passado reconhecido 
como passado. Na pintura bizantina o espectador é um participante. Tratam-se 
de dois modos de habitar totalmente estranhos um ao outro, diz a filósofa. 
   Num espaço cubista o habitar um espaço sem espaço será possível? 
   Não, pelo que o lugar do espectador será apenas o do que vê. O ver neste 
caso será um nada ver… uma vez que não existe objecto na pintura. O que o 
espectador irá ver é o seu acto de ver. Na época cubista o que interessa é o 
puro ver, é esse puro ver que se faz quadro aos nossos olhos. É restituída a 
evidência do ver. 
    
   A Época pictural de Braque e Picasso conduz-nos ao que Husserl chamou de 
puro ver. Um espaço da tela que vale por ele mesmo e não pela representação 
de outro espaço. O espectador é mantido à distância. O quadro é um quadro. 
Um mundo à parte. 
 
   Sobre o processo de experimentação essencial a toda esta transformação, 
José Gil diz: “Dessubjectivando e desobjectivando a pintura, a experimentação 
voltou-a para os seus próprios meios (técnicos, matéricos, semi-ópticos, 
discursivos), e pôs tudo à prova, explorando incessantemente “o novo”, novas 
formas, novos espaços, novos materiais. Não se contam os nomes dos grandes 
experimentadores modernos, de Monet a Picasso, de Cézanne a Pollock. De 
certo modo, toda a arte moderna é experimentação da arte que se tornou arte 
da experimentação. Só que há múltiplas maneiras de experimentar: entre o 
processo de Duchamp e o de Klee vai um abismo. Mas todos visam, afinal o 
mesmo objectivo: desvelar o trabalho de formação da forma.”142

 
 
 
 

                                                 
142 Gil, José, Sem Título – escritos sobre arte e artistas, Lisboa, Relógio d’água Editores, 2005, p. 258. 
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2.6.Pierre Soulages 
 
   A criação de espaço com a não-cor foi o que fez Pierre Soulages com as suas 
pinturas noir sur noir. A simplicidade da pintura está neste pôr em obra da 
simples pintura. A pintura de negro sobre negro.143 Neste percurso sobre o 
trabalho de Soulages partilhamos da análise de Eliane Escoubas em L’espace 
pictural, pelo que aqui a referiremos. 
 
   No negro sobre negro a pintura é uma física: um aparecer da physis. É o pôr 
em obra da fisicalidade da pintura. A pintura em seu aspecto e a pintura em 
seu fundo.  
Cobrir/induzir: o pintor primeiro cobre, reboca o seu suporte. A pintura negro 
sobre negro de Soulages, induz a luz. A pintura de Soulages é uma pintura que 
traz ao aparecer o trabalho de pintura como tal. O trabalho de pintura pertence 
ao cobrir-descobrir as cores sobre a tela. Em Soulages as cores são cobertas 
pelo negro e descobertas pelo raspar. Cobrir e raspar é o trabalho da pintura.  
A cor chega devagar, por detrás do negro. A cor existe sobre a tela e eu a 
descubro ao arrancar a camada de pintura que a recobre, diz Soulages em 
L’entretien avec B. Ceysson.144  
   A operação inicial da pintura é o cobrir. 
 
   Segundo Eliane Escoubas, o cobrir negro sobre negro é a operação primitiva 
da pintura porque é o modo mais simples da produção do relevo. Um enigma 
da pintura é pôr em relevo a planidade. O simples pôr em relevo da planitude é 
a produção de pintura, o revelar da simplicidade da pintura. A pintura negro 
sobre negro de Soulages é a evidência da textura-técnica elementar de toda a 
pintura. No fundamento da pintura encontramos não os tons, mas as camadas; 
não as linhas mas as massas; não a relação figura/fundo mas o relevo. No 
cobrir, na prega do negro sobre negro está toda a pintura, pois ela não 
reproduz nada, ela evidencia a matéria (grão da tela, pasta, pigmento...) e as 
suas ferramentas.  
   Soulages diz ainda na entrevista referida: “Sempre gostei de interrogar a 
possibilidade das ferramentas…utilizei todo o tipo de ferramentas, que retirava 
da sua função habitual, atento aos que podiam trazer aberturas, de 
possibilidades formais imprevistas que eu não tinha senão a intuição de os 
escolher”.145 (Palavras que fazem lembrar o perder-se no mundo instrumental 
que Heidegger refere aquando da criação). 
 
   O cobrir pictural é indução de luz. A pintura negra de Soulages é a negação 
de toda a transferência de luz, a negação de todo o reenvio, de toda a 

                                                 
143 “Avec la peiture “noir sur noir” se donnera donc la détermination fondamentale de la peiture: la 
peiture est simple peiture.” (Com a pintura negro sobre negro dar-se-á a determinação fundamental da 
pintura: a pintura é simples pintura). Escoubas, Éliane, L’espace pictural, Fougères, Encre Marine, 1995 
p. 161. 
144 L’entretien avec B. Ceysson, Paris, Flammarion, 1979, p. 60. citado em L’espace pictural, op.cit., p. 
162. 
145 L’entretien avec B. Ceysson, Paris, Flammarion, 1979, p. 89, citado em L’espace pictural, op.cit., p. 
166. 
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referência ao quadro que recebe e reflecte. O quadro ganha forma, dentro das 
relações que se jogam na tela. Não dentro de quaisquer relações fora do 
quadro. Nada é transportado nestes quadros… nada de luz, nada de história, 
nada de tema, tudo se joga neles mesmos, no espaço da tela. A pintura de 
Soulages é não-metafórica, nada de recepção, nem reflexão, a pintura negro 
sobre negro é aparecer. 
 
   Soulages não atribui nomes aos quadros, apenas os designa pela palavra 
pintura, a data e a dimensão. A dimensão é importante porque é auto-
constituinte da pintura. Soulages não utiliza a palavra “quadro” porque, 
“quadro” é já um espaço de projecção, e Soulages apenas pinta. A indução é 
um movimento de trazer à descoberta, de trazer ao aparecer, é determinação 
fundamental de toda a pintura. Com a pintura negra, tudo se passa sobre a 
tela, no seu relevo, tudo se origina pela sobreposição. O sobre.   
 
   A indução da luz, é estranhamente conseguida pelo negro, pela cor da não-
visão, pela não-cor justamente, que ao ser sobreposta a ela mesma, 
multiplicada por ela própria, dá lugar e tem lugar toda a visibilidade. Torna-se 
fosfórica (possui luz). A pintura de Soulages, de acordo com Escoubas, 
manifesta o primado do modo fosfórico de toda a pintura. Nos quadros negro 
sobre negro onde as ondas negras estriadas horizontalmente, se apoiam em 
ondas lisas negras, é criado um efeito de luz cinzenta, e esse efeito de cinzento 
produzido ao longo das estrias das linhas rugosas é nada mais do que luz que 
nasce do decurso do trabalho. Assim, a pintura negro sobre negro de Soulages, 
a redundância do negro sobre negro é o mais simples pôr em obra do trabalho 
da diferença, da diferença infinitesimal, minimal, da diferença fenomenológica.  
 
   A pintura negro sobre negro é portanto a forma mais simples, de dizer que a 
pintura é uma “physique”. A “physique” da pintura é fenomenológica, a luz não 
faz nada mais do que o trazer ao aparecer. A luz não é para ver mas para dar a 
ver. Escoubas diz que “La “physique” de la lumière est une 
“phénoménologique”: une logique du phainein, du paraître”146. 
 
   Agora o negro, depois do noir sur noir, não é mais uma cor no meio das 
outras, mas a cor. E, do ponto de vista fenomenológico, a pintura negro sobre 
negro manifesta que sobre a tela todas as cores são de cor negra. As cores 
dentro da sua identidade particular nascem do negro ao esfregar ou por 
raspagem, segundo as estrias do cobrir e segundo a indução fosfórica que tem 
lugar no negro do negro sobre negro. 
   Dizer que o negro sobre negro encontra a sua determinação como relevo é 
dizer primeiramente que é o pôr em obra da intermitência, da descontinuidade, 
da alternância. A intermitência que é o modo de ver e do visível. É também o 
pôr em obra da intensidade, pois a descontinuidade do negro sobre negro não 
se relaciona só com os contrastes das tonalidades mas da tensão entre os 
mesmos tons. Intermitência e intensidade são as características do negro sobre 

                                                 
146 (A física da luz é uma fenomenológica: uma lógica do phainein, do aparecer ) Escoubas, Éliane, 
L’espace pictural, Fougères, Encre Marine, 1995, p. 171. 
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negro. Constituem o ritmo do trazer ao aparecer. Intermitência e intensidade 
são o ritmo do visível diz Escoubas147. A pintura de Soulages é ritmo, a forma-
ritmo. Essa forma ritmo, onde a tela constitui a apresentação dentro do 
levantar/o relevo do negro sobre negro, não é uma forma visível, é o ritmo do 
visível. A pintura não pinta as coisas nas suas identidades, nas suas 
consistências orgânicas, mas o ritmo do aparecer. 
   O aparecer que é ele mesmo o ritmo. 
 
   É por isso que o espaço de um quadro de Soulages nunca é dito um espaço 
de claro/escuro obtido pelo contraste dos tons, mas um espaço onde se jogam 
as variações ou modulações do mesmo tom. Espaço onde se põe em obra a 
variação do visível (ou o visível como variável). 
 
   As mutações e as rupturas que a história da pintura regista são uma 
topologia: por exemplo, o espaço renascentista, espaço barroco, espaço 
impressionista, espaço cubista, espaço abstracto – a história não faz mais do 
que os registar, não os produz nem os explica. Porque, diz Eliane Escoubas, as 
mutações do espaço pictural são as mutações da vinda a si do visível: o 
exercício e o êxtase do olhar. Ou melhor: o momento epocal como momento 
onde a coisa é deixada ao seu modo de abertura. 
   Os espaços picturais diferentes apesar da possibilidade de uma topologia, são 
cada um de uma singularidade absoluta. Uma singularidade ontológica. Todos 
os espaços picturais são aspectos da história do ser – do ser que não tem uma 
história, mas que é a história. 
   A história da pintura não é uma história contextual nem uma história do 
espaço pictural. Ela inscreve-se na história do ser, nas raízes do pensamento. 
 
   Também a época onde deixamos a coisa ao seu modo de abertura – é a 
condição para que o espaço pictural não seja determinado por um trabalho de 
objectivação, mas sim pelo deixar-ser no aparecer. 
   O espaço pictural é plural. Existe uma pluralidade de tipos de formas e de 
modalidades do espaço pictural; existe pois uma história da pintura. Em todos 
os tempos o quadro pode fazer acontecer o êxtase do olhar, mas pode também 
nada fazer. 
 
   É por ser pintura: a sua vulnerabilidade está sempre presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
147 Ibidem, p. 174. 
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3.O ESPAÇO PICTURAL EM HEIDEGGER 

 
 
 
   Foi feito um percurso no capítulo anterior por entre alguns singulares da 
história da pintura, e pela pluraridade de espaços picturais segundo a sua 
historicidade.    
   Referimos que o espaço pictural foi entendido de diversas modalidades, 
dando como exemplo inicial o espaço pictural do Quattrocento, onde a 
autonomia da ideia de espaço surge com a perspectiva ilusionista de um espaço 
infinito, tendo como referência o horizonte. Espaço infinito esse, que foi 
interrompido pelo conceito de espaço cénico de Velázquez, onde é fundado o 
primeiro olhar de indiferença face ao significado do objecto representado, e 
também o de um tempo novo, o da contemplação do quadro.  
   Seguiu-se outra modalidade do espaço pictural, o do quadro de paisagem 
romântica, mais concretamente a de Friedrich, onde o espaço ilimitado permite 
o deixar-ser imperceptível, trazendo-ao-aparecer o que aparece. 
   O espaço onde a objectividade tem maior destaque (face aos anteriores), 
onde a profundidade é cada vez menor e onde é dada primazia ao aparecer é o 
espaço de Manet. Referimo-lo porque, justamente, Manet iniciou um caminho 
de indiferença em relação ao significado do assunto, e de rejeição de tudo o 
que é estranho à pintura, permitindo que a pintura seja representação de si-
mesma, coisa em si. 
   Por fim falámos em Cézanne e em último Soulages. Cézanne procurou num 
mesmo espaço sintetizar todas a impressões possíveis a todo o instante, (as 
que a visão permite), restituindo à pintura uma dimensão de 
ocultação/desocultação que contém o todo, e Soulages ao pintar o espaço 
pictural em negro sobre negro, possibilita que vejamos o que que ele nos dá a 
ver. A pintura. 
   Ao longo da história da pintura o ser do espaço é aberto de cada vez, em 
cada momento, onde a coisa é deixada ao seu modo de abertura. Não se trata 
de referir através de um trabalho de objectivação os espaços picturais, mas sim 
de deixar-ser no aparecer. Deixar-ser para compreender. 
 
   Podemos então voltar a Heidegger, (se é que não estivemos sempre junto 
dele), e averiguar através dos escritos do filósofo, se e como o entendimento 
do espaço pictural poderá emergir das suas reflexões. Após esta incursão pela 
pluralidade da história da pintura onde quisemos averiguar como foi entendido 
o espaço pictural nos seus aparecereres, faremos agora uma outra: a que 
deixando-ser o pensamento de Heidegger possibilite o aparecer do espaço 
pictural heideggeriano. 
Serão partilhados alguns pensamentos do filósofo que nos conduzirão, ou não, 
a esse entendimento procurado.  
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3.1.A herança kantiana  
 
   Heidegger aponta algumas limitações à interpretação que Kant faz em A 
Crítica da razão pura, não deixando de assumir a influência que esta obra teve 
sobre o seu próprio pensamento no modo novo de responder à questão acerca 
da coisa. Em Que é uma coisa? de 1962, Heidegger realça a importância de 
Kant sobre o seu pensamento, reinterpretando os princípios da obra kantiana. 
Vamos aqui referir somente algumas ideias que foram analisadas por 
Heidegger. 
 
   Segundo Kant uma coisa é intuída uma vez que é encontrada, mas o ser 
coisa, para Heidegger, não significa ser intuído. Heidegger indica que não será 
pela intuição que a essência de uma coisa será determinada. Sobre o espaço, 
Kant não diz que o espaço é uma intuição, mas sim que é uma intuição pura e 
uma forma de intuição externa. Heidegger considera válido que a intuição seja 
uma forma de acesso a qualquer coisa, no entanto esse dar-se da coisa não é a 
própria coisa. Contrariamente, Kant afirma que o espaço entendido como 
intuição, significa que o espaço é dado desse modo e que o ser-espaço reside 
no ser-dado desse modo. Para Kant o ser-espaço reside no ser-dado como 
intuição. Heidegger diz que o espaço não é intuição no sentido kantiano, 
contudo é embebido de conceitos kantianos ao dizer que a intuição não sendo o 
espaço poderia ser uma forma de acesso a ele.  
 
   Para Heidegger a dificuldade maior na concepção kantiana de espaço reside 
na atribuição do espaço enquanto intuição pura, a um sujeito humano cujo ser 
é determinado de modo insuficiente. Quando escreve Que é uma coisa?, 
Heidegger já tinha repensado o ser em 1927 em O Ser e o Tempo, pelo que o 
conceito de ser-no-mundo e a investigação da espacialidade da presença na 
determinação espacial do mundo circundante, tornavam clara a vulnerabilidade 
da análise kantiana. 
 
   Kant afirma: “O ser-espaço do espaço consiste no facto de conceder àquilo 
que se mostra por si mesmo a possibilidade de se mostrar a si mesmo em toda 
a sua extensão. O espaço espacializa (räumt ein), dá sítio e lugar a este dar-
espaço (einräumen) é o seu ser.” 148 Kant indica que o ser-espaço é dar lugar, 
dar sítio. Heidegger vai posteriormente dizer no texto de 1969, “Arte e Espaço”, 
que o que é próprio do espaço é fazer-se mostrar a partir de si próprio (como 
iremos desenvolver mais à frente). 
   Heidegger questiona que o espaço seja dado imediatamente. Aonde seria 
então dado? “O espaço em geral existe algures?” pergunta o filósofo, ou não 
será ele, “antes”, a condição de possibilidade de cada “onde”, “aí” e “aqui”? 
 
   Para Kant, o “espaço não é com-posto por espaços. O espaço não consiste 
em partes, mas cada espaço é sempre, apenas, uma limitação da totalidade do 
espaço, de tal modo que mesmo as fronteiras e os limites pressupõem o espaço 

                                                 
148Heidegger refere o pensamento de Kant em Q.C., op.cit.,  p. 193. 
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e a extensão do espaço e permanecem no espaço como uma porção do 
espaço.”149 O espaço contém, pois, o que é limitado, o que está para além do 
limite e o próprio limite.  
   “Os espaços particulares são apenas restrições de um espaço originário único, 
como único”150, por conseguinte, Kant indica ainda: “o espaço é a forma pura 
da intuição sensível, nomeadamente, da intuição do sentido externo.”151

 
   “Segundo Kant, (…) o espaço é o único imediatamente representado, 
antecipadamente, na aceitação do que é encontrado, ele é o todo do “estar ao 
lado”, do “estar por trás”, e da sobreposição. O espaço não é outra coisa senão 
somente, a forma de todos os fenómenos do sentido externo, quer dizer, é um 
modo como aceitamos o que é encontrado, uma determinação, portanto da 
nossa sensibilidade”.152 Heidegger vai retomar este ponto, mas de uma outra 
forma como veremos mais tarde. 
 
   De acordo com o princípio da percepção, Kant pressupõe a existência de um 
agarrar prévio, no domínio do acolher e do perceber, e dá-lhe o nome de 
antecipação. Heidegger refere que o juízo sintético de Kant ao sair da relação 
sujeito-predicado, em direcção a uma relação completamente diferente com o 
objecto, se traduz num primeiro conceber fundador, no qual a representação 
sai de si mesma em relação à posse de um “quê”, “a partir do qual os 
fenómenos devem poder mostrar-se por si mesmos.”153

   A descoberta por Kant da antecipação do real na percepção é francamente 
admirada por Heidegger, pois reconhece a dificuldade que os conceitos 
newtonianos e cartesianos (que Kant partilhava) trariam a um livre olhar sobre 
esta questão. 
 
   Nos axiomas da intuição de Kant, todos os fenómenos são, enquanto 
intuições, grandezas extensivas e, enquanto sensações, grandezas intensivas, 
quantidades. A quantidade pertence necessariamente à essência do objecto. A 
quantidade somente é possível nos quanta e todos os quanta são continua. 
Portanto todos os fenómenos são contínuos no que respeita ao quê do seu 
encontro e ao como do seu aparecer.  
   Heidegger refere que Kant tem razão quando diz que o espaço e tempo 
devem ter originariamente a qualidade de grandeza (quanta). Espaço e tempo 
são quanta continua, coisas originariamente dotadas de grandezas infinitas e, 
em consequência, grandezas extensíveis possíveis. Para Heidegger o espaço 
não pressupõe nada de finito como condição sua, é ele próprio, pelo contrário, 
condição de cada divisão e fragmentação finita. 
 
   Segundo Kant os fenómenos154 vêm ao encontro, porque a unidade e a 
unificação enquanto dotados de figura e de grandeza na dispersão do espaço e 

                                                 
149 Ibidem, p. 190. 
150 Ibidem, p. 191. 
151 Ibidem, p. 191. 
152 Ibidem, p. 192. 
153 Ibidem, p. 211. 
154 Ver  [Fenómeno] em Glossário. 
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do tempo o permitem. O entendimento da unidade é feito através de uma 
grandeza, o quantum. O espaço, o quantum, grandeza extensiva, só se 
determina como “figura fenoménica espacial”155 pela síntese das quantidades. 
Só vindo ao encontro unificadamente é que a experiência do fenómeno é figura 
e não grandeza. Assim, de acordo com Kant, a figura é percepcionada porque o 
espaço que vem ao encontro sob a forma de fenómeno vem unificado. 
   “A condução da experiência dos fenómenos, neste caso no que se refere à 
figura e à grandeza - a saber, a unidade da síntese como quantidade, esta 
condição da experiência é, ao mesmo tempo, a  condição de possibilidade do 
objecto da experiência. Nesta unidade, a diversidade encontrada daquilo que 
está diante de nós adquire, pela primeira vez posição (Stand) – e é objecto”156. 
     
   Heidegger diz que, de acordo com o princípio kantiano, a quantidade, um 
puro conceito do entendimento, é transportada para o quantum do espaço e, 
com isso, para os objectos que aparecem no espaço. Heidegger pergunta 
ainda: como pode o puro conceito do entendimento tornar-se determinante 
para qualquer coisa como o espaço? A resposta é: os axiomas da intuição e da 
antecipação são tratados por Kant como princípios matemáticos. E Heidegger 
adianta: “As condições do aparecer dos fenómenos, a determinidade 
quantitativa respectiva da forma e da matéria, são, ao mesmo tempo, as 
condições do “estar diante”, da unificabilidade e da permanência dos 
fenómenos.”157 Os princípios do entendimento puro são possíveis através da 
experiência que por sua vez os possibilitam. 
 
   Heidegger indica, na mesma obra, que aquilo que Kant procurou 
compreender foi: “nós, homens, temos o poder de conhecer o ente que nós 
mesmos não somos, apesar de este mesmo ente não ter sido feito por nós.158” 
“Na concepção kantiana, (…) os objectos estão num frente-a-frente, enquanto 
objectos, apesar de ser através de nós que o deixar-vir-ao-encontro 
acontece”159. Sendo tal possível “porque as condições de possibilidade da 
experiência (espaço e tempo, como intuições puras, e as categorias, como 
conceitos puros do entendimento) são, ao mesmo tempo, condições do “estar 
diante” dos objectos da experiência”160. 
 
   Por último, Heidegger indica que a maior dificuldade para a compreensão de 
toda a “Crítica da razão pura”, “reside no facto de estarmos dependentes dos 
modos de pensar quotidianos ou científicos e de lermos na atitude que é 
própria deles. Estamos voltados, ou para aquilo que é dito do próprio objecto, 
ou para aquilo que é discutido acerca do modo de o experimentar. Mas o que é 
decisivo não é prestarmos atenção a uma coisa ou à outra, nem sequer às duas 
simultaneamente, mas reconhecer e saber: 
- Que nos devemos mover sempre num “entre”, entre o homem e a coisa. 

                                                 
155 Ibidem, p. 196. 
156 Ibidem, p.196. 
157 Ibidem, p. 212. 
158 Ibidem, p. 230. 
159 Ibidem, p. 230. 
160 Ibidem, p. 230.  
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- Que este “entre” somente é, na medida em que nos movemos nele. 
- Que este “entre” não se estende, como uma corda entre a coisa e o homem, 
mas que este entre, como captação prévia, capta para além da coisa e, ao 
mesmo tempo, por detrás de nós. Captar previamente é retro-jectar.”161  
   É este entre, cujo domínio se estende para além das coisas e aquém do 
homem, que Heidegger considera que Kant abriu ao falar da coisa. 
 
 
3.2.A espacialidade da presença 
 
   Existem dois tipos de entes segundo Heidegger, que convém relembrar: 
- Os não dotados do modo de ser da presença, ou categoriais, no qual o modo 
de ser do ente relaciona-se com outro ente dentro de um espaço, ocupando um 
lugar. Trata-se de uma relação entre dois entes extensos dentro de um espaço. 
- Os seres dotados do modo de ser da presença, os denominados existenciais, 
que não estão espacialmente dentro de outro, mas sim “em”, tendo este “em” o 
significado de deter-se, habitar. 
    
   A espacialidade do ente é o seu lugar. O mero espaço encontra-se 
fragmentado em lugares, não sendo percepcionado como total. O total é 
composto de particulares, de lugares. “O espaço que, no ser-no-mundo da 
circunvisão, descobre-se como espacialidade do todo instrumental, pertence 
sempre ao próprio ente como o seu lugar. O mero espaço ainda se acha velado. 
O espaço está fragmentado em lugares.”162  
   No entanto é possível o ser-no-mundo pressentir uma unidade espacial 
através da unidade conjuntural mundana do que está à mão na circunvisão. 
“Cada mundo sempre descobre a espacialidade do espaço que lhe pertence”.163 
Só é possível o ser-no-mundo deixar-ser o manual164, (ou seja deixar-ser o ente 
que vem ao encontro na manualidade), em seu espaço circundante, porque a 
própria presença é espacial no seu ser-no-mundo. A “espacialidade, da mesma 
forma que a temporalidade, também parece constituir uma determinação 
fundamental da presença”.165

   
   O ser-em que, como existencial, significa “eu sou”, tem a ver com esse morar 
junto ao mundo, esse empenhar-se no mundo. Não existe uma justaposição do 
ente presença com o ente mundo, mas sim um tocar um outro, que é exclusivo 
dos seres existenciais, pois são os que são-em, os que estão junto ao mundo e 
portanto já o descobriram. O tocar pressupõe um ser e estar junto ao outro. A 
presença, não só não está destituída de espacialidade, como ela é ser no 
espaço, fundamentada no ser-no-mundo em geral. A espacialidade existencial 
da presença é apreendida pela compreensão de ser-no-mundo da presença. A 
presença ao ser junto ao mundo é-o facticamente, ou seja a sua existência está 

                                                 
161 Ibidem, p. 230. 
162 S.T., op.cit., p. 157. 
163 Ibidem, p. 157. 
164 O termo manual vai ser claramente demonstrado no sub-capítulo Espacialidade do manual, p. 75. 
165 S.T., op.cit., p. 456. 
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ligada à dos entes que vêm ao encontro dentro do seu mundo. A espacialidade 
da presença está sempre relacionada com a espacialidade do ser que é junto ao 
mundo, e que portanto se define por esse estar-com os entes que no mundo 
lhe vêm ao encontro. 
 
   A presença, o ser-no-espaço, tem espacialidade a partir de seu modo de ser. 
Ao contrário dos entes que vêm ao encontro no mundo e que ocorrem em 
alguma posição do espaço cósmico, a espacialidade da presença não é um ser 
simplesmente dado, ela é e está no mundo, está junto aos entes que vem ao 
encontro, e isso só é possível com base nesse ser-espacial. O tocar os entes por 
parte da presença pressupõe um ser-em que inclui a espacialidade do ente que 
é.  
   A espacialidade do homem não é só definida pelo seu ser corpóreo mas sim 
pelo seu ser-no-mundo, que pela facticidade se caracteriza em ser-em. “O 
homem não “é” no sentido de ser e, além disso, ter uma relação com o mundo, 
o qual por vezes lhe viesse a ser acrescentado”.166   
   O homem “é” através dessa relação com o mundo. 
 
   A presença na condição de lançada lança-se no modo de ser do projecto. “O 
projecto é a constituição ontológico-existencial do espaço de articulação do 
poder-ser-fáctico”.167 Através do seu ser-lançado a presença está lá, voltando 
para cá no seu ser fáctico. O projecto é o espaço existencial do poder-ser que 
se tornou “é”. 
 
   A presença toma espaço, ao existir ela determina o seu lugar de cada vez que 
arruma o espaço. A presença arruma espaço através de direccionamento e 
distanciamento como iremos ver mais adiante. A apreensão ontológica 
inadequada do ente da presença é o que permite a sua localização numa dada 
posição do espaço. Ou pelas palavras de Heidegger em Ser e Tempo: 
“ (…) mesmo numa primeira aproximação, a presença nunca é e está 
simplesmente dada no espaço. Ela não preenche um pedaço de espaço como 
uma coisa real ou um instrumento, no sentido de que os seus limites com o 
espaço circundante fossem apenas uma determinação espacial do espaço. A 
presença toma - em sentido literal - espaço. Ela não é, em absoluto, apenas 
simplesmente dada no pedaço de espaço que um corpo físico preenche. 
Existindo, ela já sempre arrumou para si um espaço. (…) somente porque a 
presença é “espiritual” e somente por isso é que ela pode, de algum modo, ser 
espacial. Já para uma coisa corpórea e extensa isto permanece, em sua 
essência, impossível.”168

 
   Heidegger indica que quando nos referimos à posição do espaço para dizer o 
que a presença é e onde está, então a apreensão ontológica do ente está a ser 
inadequada e imprecisa. 
 

                                                 
166 Ibidem, p. 103. 
167 Ibidem, p. 205. 
168 Ibidem, p. 457. 
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   A espacialidade da presença é um existencial, ou seja é uma característica 
essencial do seu ser singular. Eliane Escoubas em L’espace pictural indica, 
quando se refere a Heidegger, que o privilégio ôntico da presença consiste em 
que ela é ontológica. Segundo a interpretação da autora, que corroboramos, a 
espacialidade da presença está em oposição à noção cartesiana de espaço (a 
extensio, homogénea, divisível e descritiva em termos de figura e movimento), 
uma vez que não pode ser compreendida para além do seu modo de ser: e o 
modo de ser da presença é o ser-no-mundo. É nesse estar junto ao mundo do 
ser-no-mundo que se enraízam as características da espacialidade da presença. 
Escoubas diz ainda que a espacialidade da presença inscreve-se numa ontologia 
pragmática, (entendendo pragma no sentido grego de coisa). O ser-no-mundo 
da circunvisão, preocupação e ocupação, é um ser aproximadamente prático. É 
apenas no seio da ontologia pragmática que podem ser descritas e que ganham 
sentido os existenciais da espacialidade da presença. 
   E dizemos nós, a presença pragmatiza no seu ser-no-mundo, a sua 
espacialidade existencial. 
 
   O carácter espacial do mundo circundante, (entendendo-se por mundo 
circundante – o que abarca e circunda, propriedade própria do mundo), não 
tem a ver com o “circundar”, numa perspectiva mais cartesiana, mas terá a ver 
com a estrutura da mundanidade. E o que designa Heidegger como 
mundanidade? 
   A presença ao deixar e fazer junto, funda-se numa compreensão de ser e 
estar junto e de estar com de uma conjectura. Ou seja a presença já tem 
aberta a compreensibilidade de ser-no-mundo. A perspectiva perante a qual a 
presença se refere ao estar-com de uma conjectura; a perspectiva segundo a 
qual a presença se deixa e se faz junto aos entes, constitui o contexto no qual 
ela própria se compreende segundo o modo de referência. “A estrutura da 
perspectiva em que a presença se refere constitui a mundanidade do 
mundo.169” É a partir desta estrutura que se torna possível ver o fenómeno da 
espacialidade da presença. 
 
   O carácter espacial do mundo circundante da presença, tem pois a ver com a 
perspectiva na qual a presença se compreende e que por sua vez utiliza como 
referência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
169 Ibidem, p. 137. 
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3.3.Distância e Proximidade 
 
   “Na presença reside uma tendência essencial de proximidade.”170

   A presença em sua essência é um distanciando, porque como ente chama os 
entes à proximidade, pelo que faz desaparecer a distância. “Distanciar diz fazer 
desaparecer o distante, isto é, a distância de alguma coisa diz proximidade.”171 
Somente no distanciamento é possível avaliar a distância em que um ente se 
acha relativamente à presença. O distanciamento é exclusivo da presença, pois 
descobre a distância. É uma determinação existencial. A descoberta da 
distância entre os entes permite à presença criar distanciamentos. Dois pontos 
possuem um intervalo entre eles, mas não estão distantes um do outro, 
justamente porque não são capazes de distanciar em seu modo de ser. Só a 
presença o é. 
 
   “A distância jamais é apreendida de antemão como intervalo”172. A avaliação 
da distância sempre se faz relativamente a proximidades que se vão mantendo. 
   A presença através da ocupação regula os distanciamentos, sendo a 
aproximação feita não através necessariamente do seu ser-corpo, mas pelo ser-
no-mundo da ocupação. Assim a presença está mais ou menos distante dos 
entes com que é mais ou menos ser-no-mundo. O homem estabelece as 
distâncias e proximidades do mundo envolvente mediante o seu estar-junto ao 
mundo. O mundo junto do qual está envolvido e junto ao qual se define é por 
ele escolhido, com base em distanciamentos que ele mesmo regula. A 
mundanidade é feita de distanciamentos a que a presença se refere. 
    
   Com distanciamento e direccionamento, Heidegger, em Ser e Tempo, 
“pretende ressaltar que a espacialidade da presença não é mera posição 
estática num espaço imóvel e absoluto em sua estrutura, mas que o espacial e 
o espaço da presença é uma abertura e instalação de espaços.”173 Ou seja, 
segundo o filósofo, a presença sendo espacial existe relacionando-se com os 
entes que vêm ao seu encontro no espaço, convocando distanciamentos e 
proximidades, e descobrindo assim o espaço inerente à circunvisão. O ser 
espacial do ser da presença é distanciamento, e ao fazer desaparecer a 
distância (não necessariamente o intervalo, entendido como o que separa dois 
pontos), e portanto ao deixar vir junto a si os entes numa relação de 
proximidade, descobre a sua essência. É através deste estar junto dos entes no 
mundo que a presença percepciona a sua espacialidade. 
 
   Ao estabelecer um distanciamento a presença direcciona. Ao estabelecer uma 
relação com uma Região, para que o distanciado se aproxime e para que possa 
ser encontrado em seu lugar, é tomada uma direcção. A presença direcciona as 

                                                 
170 Ibidem, p. 159. 
171 Ibidem, p. 158.   
172 Ibidem, p. 159. 
173 Ibidem, p. 570. 
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proximidades que quer estabelecer. “ A ocupação exercida na circunvisão é um 
dis-tanciamento direccional”.174

 
   Assim a presença ao distanciar-se e ao direccionar-se, descobre-se. Fica 
assim definida a sua espacialidade. E definindo-se revela-se. “Dis-tanciamento e 
direccionamento enquanto características constitutivas do ser-em determinam a 
espacialidade da presença de estar no espaço intramundano, descoberto na 
circunvisão das ocupações.”175

   Apenas porque a presença é espacial, tanto no modo de distanciamento 
como no modo de direccionamento é que os entes podem vir ao encontro na 
sua espacialidade. 
   “Com o ser-no mundo, o espaço se descobre, de início, nessa espacialidade. 
Com base na espacialidade assim descoberta, o espaço em si torna-se acessível 
ao conhecimento.” 176

   O espaço não está no homem, nem o homem considera que o mundo esteja 
num espaço. O espaço vai sendo descoberto através da relação do homem com 
o mundo. O homem ao dar-espaço amplifica o espaço que conhece. 
 
 
3.4.Situação 
 
   Cada decisão que a presença toma e onde se possibilita existir 
fenomenalmente está a determinar uma situação. O termo situação inclui um 
significado espacial. O ser-no-mundo tem uma espacialidade própria 
anteriormente caracterizada nos fenómenos de distanciamento e 
direccionamento. A sua existência determina em cada vez do seu ser-no-mundo 
o seu lugar. A situação está fundada na decisão assim como a espacialidade do 
“pré” da presença se funda na abertura. É na abertura que o “pré” convoca a 
presença, é na decisão que a situação surge facticamente. 
 
   Heidegger afirma que a situação não é a moldura simplesmente dada em que 
a presença ocorre ou apenas se coloca. A presença ao decidir o lugar que 
ocupa e as distâncias e proximidades que estabelece com o mundo circundante, 
define a situação que está fundada numa espacialidade. Então, a espacialidade 
que uma situação define provém não do acaso e das circunstâncias, mas da 
decisão. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
174 Ibidem, p. 162. 
175 Ibidem, p. 164. 
176 Ibidem, p. 166. 
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3.5.Espacialidade da coisa 
 
   Heidegger diz que uma vez que cada coisa tem o seu lugar, o seu momento 
de tempo e a sua duração, não há duas coisas iguais. A coisalidade da coisa 
funda-se assim na essência de espaço e tempo. Cada coisa pelo facto de poder 
ser determinada em relação a um lugar e a um tempo torna-se inconfundível 
com outra. Ser de uma forma singular, é então uma característica das coisas e 
está em conexão com o espaço e o tempo. Heidegger indica-nos que se esta 
característica da coisa não é ocasional, então esta relação espacio-temporal é 
inerente ao ser da coisa. 
 
   Para “a coisa há já sempre um espaço que lhe foi atribuído”.177 Contudo, com 
esta afirmação, pressupõe-se um limite que separa o exterior do interior, o que 
Heidegger irá depois refutar quando diz que o espaço não é interior nem 
exterior, mas sim a sua possibilidade. Quanto ao tempo, o nosso pensador 
considera-o exterior às coisas, sendo apenas domínio susceptível de as acolher, 
indiferente a elas, apenas utilizável para lhes atribuir, conjuntamente com 
espaço, um lugar espacio-temporal. 
 
   O espaço que medeia dois espaços distintos é o chamado espaço de tempo, é 
o que determina “esta coisa”. 
 
 

Espacialidade do manual 
 

   Heidegger chama de manual ao ente que se encontra à mão ou está 
disponível para o manuseio. O instrumento tem o seu lugar ou então está por 
aí, o que não é uma simples ocorrência arbitrária no espaço. “O lugar é sempre 
“o aqui” e “lá” determinados, a que pertence um instrumento. Essa pertinência 
corresponde ao carácter de instrumento do manual, isto é, ao pertencer a um 
todo instrumental segundo uma conjuntura.”178 “O lugar constituído pela 
direcção e distância (…) já opera uma orientação para e dentro de uma 
região”179. 
   A orientação regional da multiplicidade de lugares do que está à mão é o 
chamado circundante. A dimensão do espaço do mundo circundante, a 
“multiplicidade tridimensional de possíveis posições preenchidas por coisas 
simplesmente dadas”180 está normalmente encoberta na espacialidade do que 
está à mão. A possibilidade espacial do mundo circundante está normalmente 
encoberta pelo manual. 
   “Entendemos região como o para onde a que possivelmente pertence o 
conjunto instrumental à mão, que poderá vir ao encontro segundo direcções e 
dis-tanciamentos, isto é, em um lugar.”181

                                                 
177 Q.C., op.cit., p. 30. 
178 S.T., op.cit.,  p. 156. 
179 Ibidem., p. 156. 
180 Ibidem, p. 156. 
181 Ibidem, p. 165. 
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   O instrumento que está à mão numa Região, poderá vir ao encontro em um 
lugar. A Região é a possibilidade espacial que possibilita o instrumento vir ao 
encontro num lugar. A espacialidade do manual funda-se na possibilidade 
espacial da Região. “Do ponto de vista ôntico, a possibilidade de encontro com 
um manual em seu espaço circundante só é possível porque a própria presença 
é “espacial”, no tocante ao seu ser-no-mundo.”182

  
   Porque é espacial a presença, é que se torna possível o encontro com a 
possibilidade espacial da Região. Ou seja, é a presença que liberta o espaço do 
mundo circundante da possibilidade espacial que lhe é inerente. 
 
 
3.6.Espaço 
 
   Para Heidegger o espaço funda-se no espaço. O espaço só está no mundo na 
dimensão em que a presença o descobre sendo ser-no-mundo. E ainda, é a 
presença que é espacial em sentido originário pelo que “o espaço se apresenta 
como a priori”183. Isto significa que cada encontro da presença com o mundo 
circundante está precedido de encontro com o espaço, conforme já foi referido. 
O espaço é mostrado essencialmente no mundo, no entanto o ser do espaço 
está encoberto, só se revelando em cada possibilidade espacial de alguma 
coisa. O mundo permite um desocultar do ser do espaço que não possui o 
modo de ser da presença.  
   “O espaço só pode ser concebido recorrendo-se ao mundo. Não se tem 
acesso ao espaço, de modo exclusivo ou primordial, através da 
desmundanização do mundo circundante. A espacialidade só pode ser 
descoberta a partir do mundo e isso de tal maneira que o próprio espaço se 
mostra também um constitutivo do mundo, de acordo com a espacialidade 
essencial da presença, no que respeita à sua constituição fundamental de ser-
no-mundo.”184

 
   A percepção do espaço através da circunvisão que permite reconhecer, do 
ponto de vista da significância, os entes que vem ao encontro é o que 
possibilita o conhecimento da espacialidade do ser, pois se a descoberta do 
espaço fosse abstracta, e não houvesse a significação dos entes na circunvisão, 
então o espaço seria um contínuo homogéneo de coisas extensas simplesmente 
dadas. A mundanização dos entes, é condição necessária à identificação de 
uma espacialidade, que só é possível indo ao encontro de espaços 
identificáveis. 
 
   A presença descobre o espaço na sua descontinuidade heterogénea 
possibilitando o entendimento do contínuo como possibilidade espacial. 
 
 

                                                 
182 Ibidem, p. 158. 
183 Ibidem, p. 166. 
184 Ibidem, p. 168. 
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3.7.Instante 
 
   Tal como referimos no capítulo intitulado “Criação”: ao destapar o ente e 
mantendo-o no todo do qual faz parte, nada se retira, nada se extrai, 
simplesmente revela-se a verdade e a não-verdade nesse instante. O momento 
do contínuo em nós. 
...”no próprio instante em que se dá o acesso despreocupado às coisas, 
acontece algo de particular, onde é possível sabermos o que se passa com a 
coisalidade da coisa.”185 Como a coisalidade da coisa se funda na essência de 
espaço e tempo, no instante em que se dá acesso à coisa, temos acesso ao ser 
do espaço e tempo. 
   No instante em que se revela a verdade e não-verdade, revela-se também o 
espaço fragmentado e a possibilidade espacial como contínuo. 
 
 
3.8.Limite da obra 
 
   Tal como o templo circunscreve um espaço para percepcionar o sagrado186, o 
artista circunscreve o espaço-pictural para que o ser-obra possa aí advir na 
abertura que é a obra. Na obra foi circunscrito o espaço por onde se faz a 
abertura. Tal limitação tem que existir, porque só é possível apreender uma 
abertura, quando esta está delimitada enquanto abertura de um fechamento.   
   O espaço pictural tem limites definidos, está circunscrito enquanto coisa, 
revelando o não-ocultado. Esta revelação tem que ser percepcionada através de 
um limite para que se possa apreender a ausência de limites. 
  
   “O limite, no sentido grego, não restringe, antes traz somente ao aparecer, o 
próprio presente enquanto produzido. 
   O limite liberta para o desvelamento, é pelo seu contorno, na luz grega, que 
a montanha persiste no seu erguer-se e repousar. 
   O limite constituinte é o que repousa - a saber, na plenitude da 
mobilidade.”187

 
   Do erigir da obra surge a consagração da mesma, não porque ela é mundo, 
mas porque ela é abertura para o todo (terra), permitindo por sua vez ver o 
mundo como parte desse todo. O mundo que a obra instala permite ver a terra, 
gera a terra. A terra precisa que a obra seja produzida para poder ser vista e 
portanto reconhecida. 
   “A obra deixa que a terra seja terra.”188  
   “Ser obra quer dizer: instalar um mundo” 189

                                                 
185 Q.C., op.cit., p. 39. 
186 Ou como refere Heidegger em Q.O.A., op.cit., p. 32: “O edifício encerra a forma do deus e nesta 
ocultação (Verbergung) deixa-a assomar através do pórtico para o recinto sagrado. Graças ao templo, o 
deus advém no templo.” 
187 O.O.A., op.cit., p. 70. 
188 Ibidem, p. 36. 
189 Ibidem, p. 35. 
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   A instalação de mundo, a instalação de um espaço de significância, diz 
Heidegger, é o que possibilita a descoberta da espacialidade. A obra ao instalar 
um mundo e enquanto produtora de espaço, permite que o ser do espaço se 
revele. De acordo com Heidegger se o espaço permanecesse contínuo e 
abstracto não seria possível apreendê-lo, seria um contexto de coisas extensas 
simplesmente dadas. É pois pelas intermitências espaciais, pelos entes, que o 
desvelamento ocorre. O desvelamento tem que ocorrer no ente, que é uma 
intermitência do espaço contínuo. Ou como já foi referido, o mundo permite um 
desocultar do ser do espaço que não possui o modo de ser da presença. A terra 
só “se mostra quando permanece oculta e inexplicada. A terra faz assim 
despedaçar em si a tentativa de intromissão nela.”190  
   O insondável é o que mantém toda a iluminação, o que recua perante toda a 
exploração. O que se mantém fechado. A espacialidade da terra por 
conseguinte também se mantém oculta.  
 
   Utilizando outro conceito heideggeriano, poderemos dizer que o aberto é o 
horizonte, a Região, onde tudo aquilo que lhe pertence retorna ao sítio onde 
repousa. A Região é a extensão livre e contínua. 
   “A Região é a extensão que faz demorar-se que, tudo reunindo, se abre de 
modo a que nela o aberto seja mantido e solicitado (gehalten und anghalten) a 
deixar cada coisa abrir-se no seu repouso.”191 Na obra o espaço definido por 
um limite é o que permite o acesso à Região. O contorno possibilita a 
percepção da abertura, a apreensão da Região como o que vem ao nosso 
encontro.  
   “A região reúne, tal como se nada acontecesse, cada coisa com cada coisa e 
todas entre si no demorar-se (das Verweilen) no repouso sem si próprio. Fazer 
região de encontro é o reabrigar reunificante no extenso repousar na 
duração”.192 A Região, o aberto, é o espaço homogéneo de coisas extensas 
simplesmente dadas, de onde a presença no seu ser-junto permite que a 
espacialidade do mundo surja. Os objectos na Região, as obras de arte, 
repousam no seu deixar-se abrir de modo que o aberto seja mantido.  
    
   “O “fixar” (Feststellen) da verdade, assim rigorosamente pensado, não pode 
de modo algum contradizer o “deixar acontecer””193. 
   A obra advém através da forma e do conjunto de formas que institui no ente, 
na medida em que se instala e produz. A verdade traz o ente ao rasgão de uma 
certa forma. 
   A obra é o ente desprovido do ser da presença, que através da forma e 
portanto de uma determinada espacialidade, cristaliza o movimento oscilante 
entre uma possibilidade espacial contínua e extensível e um espaço 
fragmentado, intermitente e identificável. 
 
 
 
                                                 
190 Ibidem, p. 37. 
191 S., op.cit., p. 41. 
192 Ibidem, p. 41. 
193 O.O.A., op.cit., p. 70. 
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3.9.Tempo 
 
   O tempo é a nossa descoberta no espaço, a descoberta de formas novas, 
cuja sequencialidade é por nós interpretada como tempo. A viagem por entre 
as formas presentes é feita por cada um de nós, que vai fazendo descobertas, 
sendo essas descobertas incorporadas com um tempo. A sucessão de espaços é 
temporizada.  
 
   O tempo está sempre ligado a um lugar da presença. O tempo não se acopla 
a um lugar, mas a temporalidade permite que a datação se possa ligar ao lugar 
do espaço. “Não é o tempo que se acopla ao espaço, mas o “espaço,” que se 
presume como o que acopla, só vem ao encontro com base na temporalidade 
das ocupações do tempo.”194

   O tempo datado é determinado por segmentos de espaço e por mudanças de 
lugar de uma coisa espacial. O tempo publicado na medição do tempo através 
das relações espaciais mensuráveis, não é no entanto espaço segundo 
Heidegger. A datação do que é dado no espaço não é espacialização do tempo. 
A espacialização do tempo tem a ver com a vigência de um ente simplesmente 
dado em cada agora. 
   “Para a compreensão vulgar do tempo, este se mostra, portanto, como uma 
sequência de agoras, sempre “simplesmente dados” que, igualmente, vêm e 
passam. O tempo é compreendido como o um após o outro, como o “fluxo” dos 
agora, como “correr do tempo””195. O tempo é uma sequência de agoras que 
emergem e desaparecem. 
 
   Na reflexão que Heidegger faz sobre o tempo em Ser e Tempo são revistos 
os conceitos hegelianos sobre o mesmo. Partindo de que para Hegel o ser do 
espaço desvela-se com o tempo, Heidegger pergunta: como se deve então 
pensar o espaço?  
   “O espaço é a indiferença sem mediação do estar-fora-de-si da natureza”, diz 
Hegel. Isto para Heidegger quer dizer: “o espaço é a multiplicidade abstracta 
dos pontos nele diferenciáveis. Por estes o espaço não é interrompido. Ele 
também não surge destes pontos e muito menos por um ajuntamento. 
Diferente pelos próprios pontos diferenciáveis, que são eles mesmos espaço, o 
espaço permanece, por sua vez indiferenciado. As próprias diferenças possuem 
em si mesmas o carácter daquilo que elas diferenciam. Em diferenciando algo 
no espaço, o ponto é a negação do espaço, mas de tal maneira que, enquanto 
essa negação (ponto é espaço), ele mesmo permanece no espaço”196.O espaço 
não é um mero ponto, mas sim a possibilidade de haver ponto. Pontualidade. 
O ponto é a negação do espaço, a negação do ponto, e portanto, segundo 
Hegel, a negação da negação do espaço é o tempo. A negação do ponto é o 
tempo. Heidegger procura explicar esta afirmação da seguinte forma: 
“Para essa discussão ter um sentido passível de ser comprovado, ela não pode 
significar outra coisa do que: o colocar-se para-si de cada ponto é um aqui-

                                                 
194 S.T., op.cit., p. 513. 
195 Ibidem, p. 518. 
196 Ibidem, p. 526. 
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agora, aqui-agora e assim por diante. Colocado para si, todo o ponto “é” ponto 
agora. “É no tempo, portanto que o ponto tem realidade”. Sempre é um agora 
aquilo através do que o ponto pode colocar-se cada vez para si como este. A 
condição de possibilidade para o ponto colocar-se para-si é o agora. Essa 
condição de possibilidade constitui o ser do ponto e o ser é, ao mesmo tempo, 
o ser-pensado. O espaço “é” o tempo porque o puro pensar da pontualidade, 
ou seja, do espaço, sempre “pensa” o agora e o fora-de-si dos agora. Como se 
determina o tempo em si mesmo?”197

 
   Cada ponto “é”, ponto agora. A negação desse agora legitima o fora-de-si 
dos agora, legitima o antes e o depois. Legitima a sequência dos agora.  
   “Nessa interpretação o tempo se desvela como o devir intuicionado.(…) Devir 
é tanto surgir como perecer. (…) O ser do tempo é o agora; na medida, porém, 
em que todo o agora é agora-não-mais ou sempre agora-antes-ainda-não, ele 
também pode ser apreendido como não ser. Tempo é o devir “intuicionado,” ou 
seja, a passagem que não é pensada, mas que simplesmente se oferece na 
sequência dos agora”.198

   A essência do tempo como devir que é susceptível de ser deparado pela 
intuição pura, é revelada primariamente no compreender do agora. 
 
    ““No sentido positivo do tempo, pode-se, portanto, dizer: somente o 
presente é, o antes e o depois não são, mas o presente concreto é o resultado 
do passado e a ânsia do futuro. O verdadeiro presente é portanto a 
eternidade””199. 
    Tempo implica a destruição do que foi e a criação do que virá. Tempo é a 
sequência de espaços que são outros que não aqueles. Tempo então é 
alteridade. 
   “Heidegger insiste que “da”, “pré” não é um lugar-aqui, mas proximidade do 
distante e distância da proximidade, a espacialidade própria do anteceder-a si-
mesmo em já sendo”200. O nosso pensador diz ainda que o ente enquanto ser 
do “pré” da presença abre a espacialidade e torna possível o “aqui “ e “lá”. 
 
   O ser-projectado é a sua possibilidade espacial, o ser-lançado é a 
possibilidade do ainda-não-ser. Então o futuro é a possibilidade espacial da 
presença no seu ser-lançado. O passado, e futuro são agoras espaciais que já-
foram e ainda-não-são respectivamente, pelo que a temporalidade é a 
possibilidade espacial da presença. O ser da presença tem em si o tempo, a 
eternidade. 
   “Também a presença, enquanto possibilidade de ser, nunca é menos, o que 
significa dizer que aquilo que, em seu poder-ser, ela ainda não é, ela é 
existencialmente. Somente porque o ser do “pré” recebe sua constituição do 
compreender e de seu carácter projetivo, somente porque ele é tanto o que 

                                                 
197 Ibidem, p. 527. 
198 Ibidem, p. 528. 
199 Heidegger cita Hegel em: Encyklopädie, edição crítica de Hoffmeister, 1949, p. 257, S.T., op.cit., p. 
529. 
200 Refere Márcia Schuback na apresentação de S.T., op.cit., p. 28. 
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será quanto o que não será é que ela pode, ao se compreender, dizer: venha a 
ser o que tu és!”.201  
   
   “O espaço nem está no sujeito nem o mundo está no espaço.”202

   O espaço é a possibilidade que é inerente ao ser da presença. 
 
 
3.10.Lugar 
 
   Para Heidegger em A arte e o espaço, texto escrito em 1969, a criação de um 
lugar, corresponde a uma delimitação, o que é uma inclusão e exclusão por 
relação a um limite. À luz deste texto Heidegger diz que uma vez acordado que 
na arte se põe em obra a verdade, e que a verdade designa o não-velamento 
do ser, poderemos dizer que, na obra de arte plástica, aquele que se revela 
repentinamente é um espaço verdadeiro. 
   
   Neste texto é introduzido um conceito novo: o espaçamento. A palavra 
“espaçamento” quer dizer limpar, desobstruir a floresta. “Espaçar”, por sua vez 
traz consigo a abertura para uma instauração e uma residência do homem. 
Espaçar, pensado mais propriamente, é a libertação que dá lugar. Espaçar, traz 
a localização que prepara cada vez uma morada. O espaçamento é confiar na 
liberdade dos lugares. O espaçar contém o abrigar e o ter lugar em simultâneo. 
Esta característica própria do espaçamento escapa-nos com muita facilidade. E 
se ela é vislumbrada, ela apresenta-se sempre difícil de determinar, diz 
Heidegger. O lugar-espaçamento é criado porque há uma concordância no 
deixar abrir a abertura para a aparição de coisas. Em suma, espaçar prepara as 
coisas para a possibilidade de as separar umas das outras, cada uma para o 
seu lugar e a partir dele. A característica desse ter-lugar é uma tal 
possibilidade.  
 
   O lugar abre de cada vez uma Região, na qual junta coisas sobre a co-
pertença nela. “No lugar joga o juntar ao significado do abrigar que liberta as 
coisas na sua região”.203 A Região nomeia a livre vastidão. Heidegger indica 
que por ela, a abertura é vestida em morada de deixar-se abrir e desabrochar, 
e de agarrar cautelosamente o juntar das coisas na sua co-pertença. Neste 
texto, no seguimento da obra de 1927, a Região constitui o espaço da arte. 
Contudo a espacialidade não tem aqui o carácter de um existencial, mas o 
carácter de lugar, o topos. Pelo meio, em 1936, diz ainda Escoubas, foi escrito 
“A origem da obra de arte”, onde a relação da instauração de um mundo e o 
retratar de uma terra, assume, segundo a autora, a passagem de uma 
ontologia pragmática à topologia do ser. Escoubas continua dizendo, que essa 
topologia está desde já inscrita no tema da Região com as duas características 

                                                 
201 Ibidem, p. 206. 
202 Ibidem, p. 166. 
203 “Dans le lieu joue le rassemblement au sens de l’abritement qui libère les choses en leur contrée.” 
Heidegger, Martin, L’art et l’espace, tradução Jean Beaufret et François Fédier, Erker verlag St. Gallen 
Zurich p. 22. 
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que são distâncias e orientação. A noção de Região é (em 1969) re-encontrada 
inalterada, embora as características que a determinam não sejam mais 
distância e orientação mas espaçamento e localização. Desta maneira o espaço 
da obra de arte surge como topológico. 
  
   Espaçar é libertar os lugares, ou o lugar é um ter-lugar. Interpretando 
Heidgger, Escoubas diz ainda, que um lugar acontece, um lugar não está pré-
inscrito junto dos objectos do mundo, um lugar não é nada mais do que 
acontecer o que acontece: o fenómeno do mundo. O fenómeno do mundo que 
é o lugar, é neste texto designado como região. 
   No seio dessa espacialidade topológica, definida não por extensio mas em 
termos de acontecimento (acontecer como lugar), a obra de arte tem como 
propriedade incorporar lugares, continua Escoubas. E com isto Heidgger refere-
se à escultura, mas não só, segundo Escoubas – porque as coisas da pintura 
também são corpos, uma vez que de acordo com os conceitos heideggerianos, 
um corpo não é entendido como descrito pela figura e pelo movimento, mas 
um lugar, sendo que um lugar é um ter-lugar: um acontecer, um aparecer. 
Assim, e ainda Escoubas, resulta que uma ontologia do espaço pictural não tem 
por noção central a representação-reprodução da voluminosidade mas a 
instauração da corporidade: a instauração de corpos como acontecimentos. O 
acontecimento é o modo de ser do topos: em pintura, o acontecimento é o 
exercício e o êxtase do olhar, em pintura o topos é o aparecer como tal204.  
 
   Heidegger diz então que, na criação, o jogo entre o desaparecer da livre 
vastidão da Região e o reenvio à co-pertença das coisas, é estabelecido. E 
ainda, que nós deveremos aprender a reconhecer que as coisas elas mesmas 
são os lugares e que o estar no seu lugar funda um local. O lugar não se 
encontra no interior do espaço já dado. É o último que se demonstra, somente 
a partir do reino dos lugares de uma Região. O jogo que se entrelaça de 
reciprocidade entre a arte e o espaço, é estabelecido entre a prova do lugar 
que a coisa é e a prova da Região que a coisa abre. Entre o ser do espaço que 
a coisa descobre e a possibilidade da espacialidade que a Região revela. 
 
   A arte surge como plástica e não como uma prisão no meio do espaço, 
segundo as próprias palavras de Heidegger. A escultura não será um debate 
com o espaço, refere Heidegger205, e acrescentamos nós, que a coisa, o 
objecto de arte não será um debate com o espaço, mas sim a tradução do jogo 
entre o lugar e o reino dos lugares. 
 
   Heidegger indica que a obra de arte será então uma incorporação dos lugares 
que abrem uma Região e a cativam como convidado ou convidada. 
 
 
 

                                                 
204 “L’événement est le mode d’être du topos; en peinture, l’événement est ex-ercice et ek-stase du regard; 
en peinture, le topos est l’apparaître comme tel.” L’espace pictural,  p. 21. 
205 “La sculpture ne serait pas un débat avec l’espace”  L’art et l’espace, p. 23. 
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3.11.Vazio 
 
   O vazio muito frequentemente aparece somente como uma falta. O vazio 
passa pela falta do enchimento dos espaços ocos e intercalares. O vazio é o 
irmão da propriedade do lugar e, por essa razão, não uma falta, mas um trazer 
à descoberta. O vazio é a possibilidade de lugar. 
 
   A concepção original da língua alemã é para Heidegger um sinal. O verbo 
esvaziar “leeren” contém “lesen” (ler) que tem o sentido original de reunir. 
Esvaziar é assim um juntar que permite os lugares. Esvaziar é juntar a tal ponto 
o conteúdo, para que o livre prepare o lugar. 
   O vazio na incorporação plástica, é um fixar que procura os lugares 
arriscando a sua abertura. 
 
 
3.12.Espaço origem 
 
   “A arte faz brotar a verdade. A arte faz assim surgir, na obra, a verdade do 
ente. Fazer surgir algo é trazê-lo ao ser no salto que instaura, a partir da 
proveniência essencial - eis o que quer dizer a palavra origem.”206 A origem é a 
arte pois é a que traz o ser à sua proveniência essencial. 
 
   A verdade e a não-verdade coexistem como já foi claramente referido, 
portanto a arte desoculta e oculta em simultâneo. A arte revela esta 
intermitência na percepção espacial. A possibilidade múltipla e a singularidade. 
A arte é a origem, a arte é o lugar da origem, é o espaço primordial, o que 
possibilita. É o espaço intemporal. Simplesmente é. 
 
   O espaço então será o ir sendo, o espaço é o que é na actualização da 
actualidade, e o que será na antecipação do que já foi. O espaço vai sendo 
tomado pela actualização do ser. O espaço agora é essa actualização.  
    
   Então, diremos nós, o espaço pictural é o que se funda na actualidade do ser 
em cada momento, em cada presente, sendo abertura para o eterno, o 
intemporal. É o que se actualiza antecipando o vigor de já ter sido. O ser da 
presença face ao espaço pictural, actualiza-se na abertura, antecipando o 
futuro que está para vir e o passado do que já foi. O espaço pictural possibilita 
que o ser da presença seja total pois apreende todas as suas possibilidades. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
206 O.O.A., op.cit.,  p. 62. 
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3.13.Observações 
 
   No capítulo anterior, e recapitulando, procurámos ler a história da pintura 
segundo os vários entendimentos do espaço pictural que foram feitos. 
   Referimos inicialmente o surgimento de uma autonomia da ideia de espaço 
(no Quattrocento), depois o entendimento como espaço cénico (fundando o 
primeiro olhar de indiferença face ao significado do objecto representado), e 
posteriormente o espaço ilimitado, permitindo o deixar-ser imperceptível (com a 
pintura de paisagem no Romantismo). O espaço dando primazia ao aparecer é 
trabalhado por Manet e o espaço com dimensão de ocultação/desocultação que 
contém o todo é um novo entendimento dado com o contributo de Cézanne. 
Por último destacámos o espaço pictural de Soulages onde nos é dado a ver: a 
pintura a fazer ver. Foram assim referenciadas várias aberturas do espaço 
pictural. 
   Foi depois desta análise e do movimento por entre estas referências da 
história da pintura, que estivemos junto a Heidegger, como fizemos ao longo 
deste capítulo. Através da análise que foi feita, foi possibilitado, pensamos nós, 
o deixar-vir ao aparecer, conforme foi sendo descrito, de um entendimento do 
espaço pictural heideggeriano. Estaremos agora numa nova posição para no 
próximo capítulo, através da análise de algumas obras, ir de novo à pintura, e 
aí deixar-ser esse mesmo espaço heideggeriano.  
   Este ir à história da pintura, depois a Heidegger, para depois voltar à pintura, 
foi no nosso ponto de vista, um intencional desejo de aprofundar 
entendimentos que só seriam revelados por este cruzar de movimentos. Mas a 
essa demonstração, iremos então tentar dar continuidade no capítulo 4. 
  
   Por ora, faremos apenas algumas considerações que o entendimento 
heideggeriano do espaço pictural por nós apreendido nos permite. 
 
   Sendo a arte o espaço primordial, então a verdade é o espaço primordial. 
   A obra de arte é um ente com espacialidade cuja abertura nela fixada permite 
o acesso ao espaço total e primordial. É através do espaço limitado da obra que 
é permitido o acesso à totalidade. Se o espaço pictural contém a totalidade, 
significa que no espaço pictural é possível ver o entre espaços, o que subsiste a 
todos os espaços singulares. 
   Sendo o espaço pictural revelador do espaço primordial, então nele o tempo 
não é percepcionado. O tempo, como percepção da sucessão de espaços, não é 
percepcionado no espaço pictural, pois o espaço não tem que se alterar para 
revelar a verdade, ou melhor ele encontra-se num limbo de inquietação 
constante que nos dá a ver constantemente essa desocultação. Ou seja se a 
obra permite que a presença nesse estar junto ao Mundo e à Terra possa 
percepcionar a totalidade da sua possibilidade espacial então a percepção do 
tempo nesse instante é de eternidade. 
 
   O espaço pictural da obra de arte possibilita a percepção do eterno. 
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   Nele o tempo não se revela. Nele a percepção do tempo, como entre espaços 
que nos vão dando sucessivas oportunidades de ver a verdade não existe, está 
fixa numa eterna oscilação de entre espaços, o do quadro e o da vida. 
   A obra é pois um perpétuo entre espaços oscilantes intemporais. A apreensão 
do espaço total no espaço pictural permite à presença apreender a sua 
temporalidade e por conseguinte a sua totalidade. 
   A presença, no agora, no seu ser fáctico, ao ser junto  
ao espaço pictural tem, pela apreensão da possibilidade da sua totalidade 
espacial, da espacialidade do seu ser lançado, no porvir e no vigor de ter sido, 
percepciona a ausência de tempo, a sua intemporalidade. 
   A obra de arte é o que possibilita a presença no agora a ver a sua eternidade. 
   O agora é a porta para a eternidade. 
   O agora, e por conseguinte a percepção do tempo, possibilita a abertura. 
Sem o tempo, sem a presença, no seu ser fáctico do agora na existência, não 
era possível a abertura. 
 
   “A presença é a sua abertura.”207

   O tempo é a possibilidade da abertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
207 S.T., op.cit., p. 192. 
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4.O NOSSO FAZER PARTILHADO  

 
 
 

   Através deste capítulo, iremos procurar mostrar alguma da nossa 
mundanidade, provavelmente para que em última instância, ao partilhar esse 
nosso estar junto ao mundo, possa haver um maior conhecimento do nosso ser 
por parte da nossa presença, e para que, nós mesmos, possamos ser um pouco 
mais do que somos. Trata-se de partilhar entendimentos, mostrar um pouco da 
espacialidade da nossa presença para assim poder ser melhor entendido e 
apreendido o entendimento que fazemos do espaço pictural. 
 
   A função dos jardins budistas é evocar a relação entre montanha e água, 
num espaço onde tudo se organiza como se não tivesse sido organizado. Tudo 
ocorre de uma forma tão fluida que parece que o jardim pediu para ser 
organizado e que o jardineiro apenas ajudou. O jardineiro budista não impõe a 
sua vontade, “ele tem o cuidado de seguir um fazer sem fazer, um realizar sem 
realizar. É uma intenção sem intenção das formas jardineiras. O jardineiro zen 
procura saber, questionar como o jardim quer ser feito pelo próprio jardim. É 
como se o jardim lhe respondesse. (…) O jardineiro não faz uma interferência 
na paisagem, na natureza porque ele também é natureza, também é 
paisagem.”208

 
   Este não-fazer para ser feito, esta passividade activa que responde ao deixar-
ser do jardim está relacionado com a atitude do sim e do não simultâneos em 
relação ao mundo: a serenidade para com as coisas, diz Heidegger. Este 
entendimento do mundo é por nós partilhada e esta serenidade é algo que 
procuramos constantemente. Esta serenidade que permite o deixar-ser do ente 
é permitida. Não é do domínio da vontade. Heidegger indica que devemos 
querer um não querer no sentido da recusa do querer, a fim de que, através 
deste, possamos avançar em direcção à procurada essência do pensamento. 
 
   Devemos meditar, aconselha Heidegger, devemos reflectir sobre o sentido 
que reina em tudo o que existe, bastando para isso demorarmo-nos junto do 
que está perto e meditarmos sobre o que está mais próximo. O pensamento 
que calcula investe sobre o mundo, não permitindo que este venha a si. É 
preciso deixar ser para ser. Porém, como diz Heidegger, a serenidade para com 
as coisas e a abertura ao mistério nunca nos caem do céu. Ambas precisam de 
pensamento determinado e ininterrupto. Meditar sobre o que está a emergir. 
Mas para meditar é preciso tempo. O tempo para que o pensamento deixe 
brotar espontaneamente reflexões sem objectivos a atingir. 
 

                                                 
208 Borba Rocha, António Carlos Pereira, Heidegger e o sagrado: uma leitura budista. Tese de 
Doutoramento em Letras, Rio de Janeiro, Faculdade de Letras – UFRJ, 2007, p. 179. 
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   Que haverá de mais fácil do que deixar o ente ser o ente que é? Pergunta 
Heidegger, ou não será esta a tarefa mais difícil, uma vez que não se trata de 
virar as costas ao ente com indiferença, mas sim voltarmo-nos para o ente, 
pensá-lo em si mesmo, no seu ser, deixando-o ao mesmo tempo repousar em 
si mesmo, na sua essência. É preciso deixar-ser, serenamente, aguardando 
para que o que aguardamos se abra. A dificuldade está nesse fazer 
aguardando, respeitando constantemente este binómio temporal e espacial.  
   Mas como fazer então? 
   No pensamento heideggeriano, para que se possa realmente pôr mãos à 
obra, o si-mesmo deve esquecer-se, deve estar perdido, como que alheado, do 
mundo instrumental, aguardando e retendo. “No aguardar deixamos aberto 
aquilo porque aguardamos. (…) Porque o aguardar aventura-se (sich einlasst) 
no próprio aberto… na extensão do longínquo... em cuja proximidade encontra 
a duração, na qual permanece”209. 
   E como reconhecer o vir ao encontro do que aguardamos? 
   Heidegger diz que é através da surpresa, inoportunidade e impertinência que 
o manual enquanto ente pode vir ao encontro numa circunvisão. O manual está 
aí antes de toda a constatação e consideração. Está inacessível à circunvisão 
pois esta está sempre voltada para o ente e não para a sua essência. Não se 
anunciando ao mundo, o manual possibilita a saída da sua não-surpresa, 
surpreendendo. A essência da coisa é também a discrição, o manter-se em 
reserva, o não estar compelido a nada e em si repousando. 
   O mundo está à disposição da presença para se desocultar. Ele sempre 
esteve acessível como manual na ocupação da presença, pelo que em qualquer 
advento a presença pode deixar vir ao encontro o ser do ente. Heidegger diz, 
em A origem da obra de arte, que não temos que provocar ou organizar o 
imediato vir ao encontro das coisas, pois há muito que ele se produz.  
 
   “ (…) como se deve estruturar o deixar e fazer em conjunto a fim de que algo 
surpreendente possa vir ao encontro?”210 Pergunta Heidegger, ao qual se 
responde: através de um não querer querendo ser surpreendido. “Se o deixar 
fazer e fazer em conjunto não aguardasse “desde sempre” aquilo de que se 
ocupa e se o aguardar não se temporalizasse na unidade com uma 
actualização, a presença jamais poderia “achar” que algo está faltando.”211            
Desta forma a presença sabe que tem que fazer o que desde sempre 
aguardava ser feito. 
   “Aguardar, pois bem; mas nunca estar em expectativa (erwarten); pois o 
estar em expectativa prende-se já com uma representação e com o seu objecto 
representado.”212  
   Deixar ser e não esperar ser. 
 
   Heidegger refere que o aguardar sem representar algo conduz ao aberto, 
para tal devemos procurar libertarmo-nos de toda a representação. Devemos 
permanecer puramente entregues /abandonados à Região. E no entanto é 
                                                 
209 S., op.cit., p. 43. 
210 S.T., op.cit., p. 442. 
211 Ibidem, p. 443. 
212 S., op.cit., p. 43. 
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preciso agir, para através da decisão antecipadora a presença se tornar 
fenomenalmente visível no tocante à sua possível propriedade e totalidade. 
Trata-se então de gerir esta intermitência do abandono-aguardando e do 
decidir-agindo. É deste balanço que resulta a desocultação. “Dificilmente 
podemos alcançar a serenidade de forma mais adequada do que por meio de 
uma ocasião para nos envolvermos.213” O modo como nos envolvemos é 
múltiplo.  
   No caso do artista, ele envolve-se fazendo e criando de múltiplas maneiras, 
em qualquer delas que possa optar, estará sempre apreendendo a totalidade 
das suas possibilidades e fugindo à angústia de ser apenas singular. O artista 
nomeia o mundo para dizer a terra. A verdade não se quer introduzir, ela está 
lá, o artista é que a faz desocultar, ao deixar-ser-a obra. O ser-descobridor da 
presença descobre os entes não dotados do carácter da presença numa 
abertura. 
 
   A maneira como cada artista se envolve e consegue atingir o equilíbrio para 
que o deixar ser aconteça é plural; nós vamos apenas salientar, pelas palavras 
de José Gil, um modo de fazer como possível. O do experimentador. 
   Toda a arte do experimentador, diz José Gil, “consiste em provocar o caos e 
saber captar nele um nexo nascente. Para tanto a velocidade e o sentido da 
ocasião são condições imprescindíveis”214. “O experimentador põe a experiência 
ao serviço da experimentação. A vontade deliberada, as estratégias bem 
pensadas foram incorporadas na rapidez do gesto que as dissolve e as torna 
espontâneas. 
   Mas não chega, executar rapidamente, para experimentar. Não basta deixar 
brotar o acaso, é preciso provocá-lo, e mesmo dirigi-lo. É preciso criar variações 
orientadas para ver o que dá.”215 O artista, neste caso o experimentador, tem 
que saber “parar o movimento caótico engendrador de formas. Saber apanhar 
a ocasião em que a turbulência anuncia de repente um nexo; e nesse nexo, 
captar tendências de novas turbulências e novos nexos possíveis. Captar na 
contingência máxima a máxima necessidade: para isso é preciso saber suscitá-
las 216.” 
 
   Esta forma de agir é também polvilhada de momentos de demora, onde o 
aguardar tem lugar. A dupla tensão entre a paciência e impaciência do gesto, 
por um lado, e a perspicácia e o deslumbramento do olhar, por outro. A dupla 
tensão de uma coexistência simultânea, num, talvez único lado.   
 
   Ainda para que o deixar-ser aconteça e surja o aparecer é preciso não 
permitir o uso abusivo do “eu” no fazer. Mas o que é este “eu”? O que motiva o 
uso corrente e fugaz do dizer “eu”?  
   “O eu significa o ente que se é, “sendo-no-mundo”.217 A decadência da 
presença em que ela foge de si mesma para o impessoal.218” A ocupação do si-

                                                 
213 S., op.cit., p. 45. 
214 GIL, José. - Sem Título – escritos sobre arte e artistas. Lisboa: Relógio d’água Editores, 2005, p. 259. 
215 Ibidem, p. 260. 
216 Ibidem, p. 262. 
217 S.T., op.cit., p. 406. 
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mesmo no impessoal. Como alternativa a este uso coloquial, Heigegger 
recomenda o silêncio. 
   “No silêncio, o ser-si-mesmo em sentido próprio justamente não diz “eu-eu” 
porque, na silenciosidade, ele “é” o ente-lançado que, como tal, ele 
propriamente pode ser. O si-mesmo que desvela a silenciosidade da existência 
decidida é o solo fenomenal originário da questão sobre o ser do “eu”.”219 O 
silêncio permite que o ser da presença tenha consciência do que o “eu” é: o 
ente ser-lançado. 
   O “eu” nunca é possibilidade. O ser é.  
   Quando o fazer está repleto de “eus”, pensamos nós, a presença não está a 
ser o ser-mais-próprio, junto ao ente num deixar-ser. A desocultação não 
surge. A obra não aparece. 
 
   Cabe ao artista através da matéria da pintura compreender o acontecimento 
da physis na sua mais profunda essência e fazer obra, fazer verdade. O artista 
é invadido por um inquietante desejo de ser trespassado pela própria natureza 
e tornar visível o seu invisível. “Creio que o pintor deve ser trespassado pelo 
universo e não querer trespassá-lo...Aguardo ser interiormente submergido 
enterrado. Eu pinto, talvez para me emergir”.220

   O artista torna-se veículo do deixar vir a si da obra. O deixar-ser da obra, o 
fazer, traduz não a vontade do artista, não a vontade da matéria, mas a 
intermitência das não-vontades. Do consentimento. A obra fixa o momento da 
abertura em que o ente se abre para o abrir do artista. “Entre ele e o visível, os 
papéis invertem-se inevitavelmente. É por isso que tantos pintores disseram 
que as coisas os olhavam”221. 
 
   A obra permanece porque resulta da ligação dos fenómenos antecipadores 
que a originaram. Cada momento fenomenal do fazer da obra tem que 
constantemente estar ligado com os que o precederam e os que o sucederão. A 
coesão entre os fenómenos tem que existir. A obra funda-se no que possibilita 
a ligação dos fenómenos. 
 
   No respeitante ao nosso trabalho, a ligação dos fenómenos tem como 
resultado imagens abstractas pelo que a descrição por José Gil do acto de fazer 
a forma abstracta, poderá ser aqui evocada pelas similitudes que apresenta 
com o nosso processo de fazer.  
   José Gil diz: quando a sensação for esvaziada do seu sentido, restando 
apenas a percepção nua, isolada e oca da sua existência, a consciência dessa 
consciência (do vazio do seu sentido e da sua existência), realiza o grau mais 
elevado possível do processo de abstracção da sensação. Nessa altura nem a 
emoção nem a coisa tem qualquer sentido, a forma abstracta resultante da 
reflexão da consciência sobre si própria só se refere ao facto único de existir, 
despojado de qualquer significação particular ou geral. O que se repercute na 
consciência para nela se inscrever, continua José Gil, não é nem a ideia, 
                                                                                                                                               
218 Ibidem, p. 406. 
219 Ibidem, p. 407. 
220 diz Klee em O olho e o espírito, op. cit., p. 29. 
221 diz André marchaud em O olho e o espírito, op. cit., p. 29. 
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(enquanto consciência de alguma coisa), nem um sentido, nem uma existência, 
mas sim a ideia de uma ideia sendo que esta ideia da ideia não é já uma ideia. 
Trata-se apenas de uma emoção do intelecto, ou de uma sensação da 
consciência.   
   Sendo assim, o entendimento que fazemos do acto da criação como uma 
desocultação do ente desde sempre aguardada, onde o artista, que tem à 
disposição o mundo, se alheia do mundo instrumental, de maneira a querer um 
não-querer, possibilitando portanto o deixar ser serenamente e o aparecer da 
obra, servirá para uma maior aproximação ao nosso trabalho. Acrescentamos 
ainda que o tempo para a reflexão e meditação e por sua vez o tempo para a 
criação, exige uma demora. É preciso deixar ser a essência do pensamento, é 
preciso deixar demorar. Demorar no fazer e demorar no não-fazer. 
   É preciso ter tempo para a serenidade. 
 
   “A atenção está ligada ao desejo. Não à vontade, mas ao desejo. Ou mais 
especificamente ao consentimento. 
   Libertamos  energia. Mas ela fixa-se de novo, sem cessar. Como libertá-la 
toda? Convém desejar que tal aconteça em nós. Desejá-lo verdadeiramente. 
Simplesmente, desejá-lo, não tentar cumpri-lo. Porque toda a tentativa nesse 
sentido é vã e paga-se cara. Numa tarefa como esta, tudo a que chamo “eu” 
deve ser passivo. Apenas a atenção, uma atenção tão ampla que o “eu” 
desaparece, é requerida por mim. Privar tudo a que chamo “eu” da luz da 
atenção e transportá-la para o inconcebível.”222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tendo sempre presente que: 
   “Não é o N.N. fecit que se deve tornar conhecido, mas sim o simples “factum 
est”é que se deve manter no aberto.”223

 
 

                                                 
222 Weil, Simone, A gravidade e a graça, Lisboa, Relógio d’água Editores, 2004, p. 119. 
223 O.O.A., op.cit., p. 52. 
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4.1.Confluências  
 
   Para aprofundar esta aproximação ao nosso fazer, destacaremos a partir de 
agora algumas confluências com outros fazeres. Assim podemos começar por 
identificar a aproximação à filosofia Zen Budista e a toda uma cultura espiritual 
que abrange Oriente e Ocidente, como fundadores de uma possível visão 
universal da espiritualidade humana que pensamos partilhar. 
 
   No domínio das Artes, a pintura Clássica Chinesa e Japonesa com a 
utilização depurada de linhas e de cores permitiram o entendimento da 
contenção e da complexa simplicidade. 
   A Arte Budista, designadamente a pintura mas também a construção de 
Mandalas, exerce-nos grande influência no que diz respeito  
à atenção dada ao tempo do fazer. O tempo adquire outro tempo. A minúcia, a 
morosidade, a paciência, a meditação e a entrega, de que elas são reveladoras 
e paradoxalmente o desapego que daí advém é-nos inspirador. Trata-se de um 
trabalho certosino (ecoando o fazer silencioso e meditativo dos monges da 
Cartuxa) repleto de significado. 
 
   De referir inevitavelmente o cinema, e o cinema de de Carl T. Dreyer e de 
Andrei Tarkovsky em especial, com os seus espaços, os seus tempos, as suas 
sombras e as suas luzes, constituindo todas elas importantes experiências 
visuais (a este último realizador voltaremos mais adiante). 
   Ainda de destacar Polllock e alguns abstraccionistas/expressionistas como 
instigadores de um clima onde se permitia tudo, e que influenciou tudo o que 
seguiu no âmbito da Pintura Gestual, pelo que são obviamente marcantes no 
nosso fazer. Podemos ainda referir Helen Frankenthaler e Sam Francis, mas 
vamos optar por outros. Outros que de alguma maneira, nem sempre linear, 
estão presentes no nosso chegar ao momento do fazer e cujo ensinamento ou 
exemplo são referência em algum ponto do nosso estar. 
 
   Artistas como Caspar David Friedrich, Rothko, Ângelo de Sousa, Henri 
Michaux, Cy Twombly e Andrei Tarkovsky têm assim uma maior presença no 
nosso envolvimento pelo que iremos demorar-nos em algumas obras destes 
artistas. Iremos descrever aquilo que na obra, ou no processo ou no próprio 
pensar, ou em todos estes aspectos, nos é importante. Ao apresentá-los 
segundo o nosso enquadramento, iremos aflorar de que maneira somos ser 
junto a eles. 
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4.1.1. Caspar David Friedrich 
 
   Friedrich não era um teórico nem apologista tão pouco de teorias, sempre 
procurou liberdade em relação a regras e a espartilhos intelectuais, e por isso 
nunca procurou fazer grandes dissertações sobre o seu trabalho. Para ele o 
lado visual sobrepunha-se a qualquer teoria. Estava ciente do perigo de alguns 
seus admiradores poderem interpretar erradamente os seus quadros, 
aproveitando-se deles para reforçar as suas próprias teorias com significados 
programados, não percepcionando um novo e radical tipo de imagética que ele 
tinha criado. O trabalho de Friedrich movimenta-se na exploração de condições 
contrastantes. 
   Com as obras View from the artist’s studio, left window e View from the 
artist’s studio, right window, de 1805/6, Friedrich providencia uma revisão da 
percepção do espaço que tinha sido aceite como norma na arte ocidental desde 
a Renascença. Friedrich está consciente de que diferentes posições, diferentes 
indivíduos têm diferentes percepções, assim o que é percepcionado depende da 
situação e da natureza do observador. Tal como Blake o disse: 

 
“Um idiota não vê a mesma árvore que um sábio vê”224

 
   O Romantismo com o elogio da individualidade, da subjectividade, do 
espiritual, da poesia, da natureza, consiste num movimento que em tudo se 
enquadra nas preocupações de Friedrich. O artista deixa-se levar pelo 
movimento, mas não se limita a ele, o seu pensamento é muito mais vasto do 
que as teorias dominantes em voga. A melancolia que está associada ao artista 
e à obra traduz um pensamento dominante da época. Essa mesma melancolia, 
transforma Friedrich num artista revisitado no séc. XX quando o historiador de 
arte Robert Rosenblum o indica como visionário da abstracção, mais 
concretamente do abstracto-expressionismo de Mark Rothko (1903-70), e 
quando os existencialistas se interessam pela sua imagem de melancolia. 
 
   Da obra de Friedrich destacamos The monk by the sea, como a que mais 
ressonância faz em nós (recordamos que foi largamente analisada no capítulo 
2). Esta pintura, que plasticamente resulta numa riqueza de tons e sobre-tons, 
e que apesar de distintos se interligam de uma forma consistente, consegue 
uma abstracção formal que é assim indutora de um sentido espiritual. 
   A obra The monk by the sea, transporta-nos para um momento de profunda 
interiorização. A tranquilidade e a calma, que por um lado a superfície imensa 
que representa o céu transmite, é subtilmente contrariada com a inquietude 
que o mar, um pouco revolto e escuro, possui. Esta tensão constante que se 
propaga para fora dos limites do quadro, é uma tensão vibrante, torna a obra 
aberta, instável, não definida e por isso mesmo interessante.  
   O monge, a figura e a sua pequena dimensão permitem relativizar a 
imensidão de todo o espaço percepcionado. Espaço esse também indefinido, 

                                                 
224 “A fool ses not the same tree that a wise man sees”citação em: Vaughan, William. – Friedrich. 
London: Phaidon Press Limited, 2004, p. 86. 
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cujo prolongamento das linhas que definem as três grandes zonas cromáticas, 
não deixa impor limites. Trata-se do infinito, que seduz e assusta em 
simultâneo, que atrai e repudia, que se torna incompreensível.  
   Trata-se de um espaço que se abre e afasta, que a presença por sua 
experencia quando está junto a esse ente. O espaço já não é o do interior do 
quadro, mas também o do exterior. O espaço do quadro e da vida não se 
distinguem.  
   A reflexão, a interioridade, o silêncio, que esta pintura permite, a sensação de 
ausência de limites, a noção da imensidão do que nos rodeia e que não 
controlamos mas de que fazemos parte, são temas essenciais a toda a 
humanidade. É um assunto transversal ao homem através do tempo, é um 
assunto que é inerente à própria condição humana. O estar junto a esta obra 
permite apreender o espaço como descoberta através da relação do homem 
com o mundo.  
   Esta paisagem, onde o monge olha para a terra e o mar, onde o acto de 
reflexão e meditação a ele associados permitem o deixar-ser e o abrir espaço 
heideggeriano, permite também a ressonância: que o espaço é mostrado 
essencialmente no mundo. 
   A quase abstracção torna a obra menos simbólica, mais subjectiva, mais 
poética, permitindo um quase imediato direccionar do observador para o 
sentido espiritual que lhe é subjacente. 
   O homem ao dar-espaço a esta paisagem amplifica o espaço que conhece. 
   Esta obra, permite que a presença possa percepcionar a totalidade da sua 
possibilidade espacial, sendo a percepção do tempo nesse instante de 
eternidade. 
 
 

4.1.2.Rothko 
 
   Influenciados pela filosofia existencialista, os expressionistas abstractos, ou 
pintores gestuais, desenvolveram a partir do surrealismo uma nova concepção 
de arte. A pintura tornou-se num processo contínuo em que o artista enfrenta 
os mesmos riscos e ultrapassa os dilemas que se lhe apresentam, através de 
uma série de decisões, conscientes ou inconscientes, como reacção a 
exigências de carácter interno ou externo. A pintura em campo de cor repousa 
no uso de grandes áreas coloridas mais ou menos modeladas. Os pintores em 
campo de cor aglutinaram os gestos frenéticos e as cores violentas dos pintores 
gestuais em grandes formas de coloração poética, que reflectem, em parte, a 
espiritualidade do misticismo oriental. De certo modo a pintura em campo deu 
resolução aos conflitos da pintura gestual. As obras destes artistas suscitam no 
espectador uma impressão de continuidade infinita, a expansão da cor não é 
limitada pela moldura. Exemplos deste movimento são Mark Rothko, Barnett 
Newman e Clyford Still. Destes três artistas, todos eles importantes como 
referências, destacamos Rothko. 
 
   Mark Rothko depois dos seus estudos de arte, interessou-se por arte 
primitiva, mitologia grega e pela filosofia de Carl Jung. É a sua pintura mais 
tardia que nos vai despertar mais atenção, vastas áreas coloridas sobrepostas, 
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na maioria rectangulares, onde as harmonias monocromáticas sem contraste de 
complementaridade dão um luz velada, meditativa, de onde emergem manchas 
de cor. Os limites difusos terminam por fusão. As separações tradicionais entre 
os campos coloridos são suprimidas, as manchas parecem sair do quadro, como 
símbolos de um espaço cósmico universal. O espaço em sentido heideggeriano 
é o do interior do quadro, mas também do exterior, pois já não são 
percepcionados limites, mas experenciado o espaço total. 
 
   Rothko dominou a agressividade da pintura gestual e os seus quadros exalam 
a mais pura e contemplativa calma. Um deixar-ser sereno. Descrever um 
quadro de Rothko em linguagem não chega para lhe aflorar a essência. 
Delicado equilíbrio das suas configurações, nas suas estranhas 
interdependências, nas variações subtis de tonalidades.  
 
   Nos seus trabalhos, quer as telas, quer os guaches e acrílicos sobre papel, 
são visíveis as modulações de luz e de estrutura que afectam as superfícies. 
Para o espectador os trabalhos aparentam movimento evocando um sentimento 
de “vida”. A modulação nos seus quadros emerge da superfície num movimento 
libertador muito lento. Desta forma o espectador é convocado a estar dentro e 
fora do quadro em simultâneo, uma vez que é afectado não só pelo espaço do 
interior do quadro como por todo o espaço que o rodeia. Numa demorada 
observação é como se a expansão presenciada fosse ora interrompida ora 
atrasada. “Flutuando sobre nenhuma referência específica, as modulações de 
Rothko produzem um auto-suficiente e estranho ilusionismo táctil.”225

   A superfície dos seus trabalhos está física e materialmente presente, é um 
facto, mas em termos de efeito da luz no tempo e espaço, transporta-nos a 
outra coisa: um não familiar, refractado sentido de olhar as coisas no mundo, 
trazendo-nos o mais desolado e enigmático aspecto desse olhar.  
   O conhecer, diz Heidegger, permite à presença um novo estado de ser. A 
presença já não está apenas junto daquele quadro, mas está junto a todos os 
entes, e todos lhe são revelados. A presença transcende a sua existência, 
estando para lá de si junto a todos os entes, num ser junto a tudo. É este o não 
familiar sentido de olhar as coisas que a obra possibilita. 
   Os últimos quadros de Rothko, atraem e afastam o espectador: pela 
capacidade de aceleração quase cinematográfica de “trazer vida”, ou a ilusão 
da vida, para um pintar onde o poder da imaginação e da visão se elevam e 
onde também caiem, numa intermitência de sucedidos. A eterna oscilação 
verdade/não-verdade. 
 
   “As suas cores abrem espaços muito particulares. As transparências deixam 
adivinhar vastos espaços encobertos, não como profundidades bem visíveis, 
como uma paisagem que se vê (…).”226

 

                                                 
225 “Floating clear of any specific reference, Rothko’s modulations produce a strangely self-sufficient and 
tactile ilusionism”, Morgan Thomas in Edited By Achim Borchardt-Hume, Rothko. London: Tate, 2008, 
p. 64. 
226 Gil, José. - Sem Título – escritos sobre arte e artistas. Lisboa: Relógio d’água Editores, 2005, p. 127. 
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   Rothko, numa carta ao Instituto Pratt, escreve o que passamos a citar (que é 
revelador do seu olhar sobre o seu fazer e sobre arte): 
   “ (…) Todo o ensino sobre self-expression é erróneo em arte; tem a ver com 
terapia. Conhecermo-nos a nós próprios é válido para que o “eu” possa ser 
retirado do processo. Eu enfatizo isto porque existe uma ideia que o próprio 
processo do self-expression, tem muito valor. Mas produzir uma obra de arte é 
outra coisa e eu falo de arte como compromisso. 
 
   A receita para uma obra de arte – a fórmula. 

1. Deve haver uma clara preocupação com a morte (…).  
2. Sensualidade. A nossa base de ser concreto acerca do mundo. É uma 

luxuriante relação com as coisas que existem. 
3. Tensão. Quer conflito ou contido desejo. 
4. Ironia. Este é um ingrediente novo (…). 
5.  Prazer e alegria...para o elemento humano 
6. O efémero e acaso…para o elemento humano. 
7. Esperança. 10% para fazer o conceito trágico mais duradouro. 

 
   Eu meço estes ingredientes muito cuidadosamente quando pinto um quadro. 
 
(…) 
P- Como pode expressar valores humanos sem self-expression? 
R- (…) A minha ênfase é sobre deliberação. 
A verdade “itself”, tem que ser despida do “self” que por sua vez pode ser 
decepcionante.”227

Para que o deixar-ser aconteça e surja o aparecer é preciso não permitir o uso 
abusivo do “eu” no fazer, dissemos nós anteriormente à luz de Heidegger. 
 
   Em 1940-41, Rothko escreveu um manuscrito com ensaios filosóficos sobre 
uma série de temas relacionados com a arte. Este texto, The Artist’s reality- 
Philosophies of Art, traduz o seu pensamento artista e é a partir dele que foram 
retiradas algumas reflexões que iremos doravante partilhar. 
   Assim, sobre a plasticidade, Rothko define-a como a qualidade da 
apresentação de um sentido de movimento na pintura. Este movimento pode 
ser produzido quer pela indução de uma tangível sensação física de recuo e 
avanço, quer pela referência às nossas memórias, de como as coisas são 
quando elas se movem para a frente e para trás. 
   “Como diz o próprio pintor, a cor envolve o espectador. Não significa isto que 
o espectador participe na feitura da obra, mas que o seu tipo de experiência ou 
fruição atinge todo o seu ser; não só a visão, não só os sentidos, mas o seu 
sentimento de existência, o seu corpo e espírito inteiros. (…) Repare-se como 
as transparências se abrem em espaços de dentro mesmo quando se 
expandem para fora. Há, talvez, sempre, um movimento para dentro que 
prevalece sobre a exteriorização, ou expansão contida. Como um espaço 
interior que se desenvolve para o interior ou para trás.”228

                                                 
227 Edited By Achim Borchardt-Hume, Rothko. London: Tate, 2008, p. 91. 
228 Gil, José. - Sem Título – escritos sobre arte e artistas. Lisboa: Relógio d’água Editores, 2005, p. 128. 
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   O pintor considera que existem duas categorias de pinturas, as que denomina 
de tácteis e as que apresentam uma plasticidade ilusória. Considera que o 
espaço é a base filosófica da pintura e determinante no modo como os 
elementos plásticos se relacionam dentro da pintura.  
   Qual é a diferença essencial entre o tipo de espaço que é característico do 
quadro táctil e do que é característico da plasticidade ilusória?, pergunta 
Rothko. 
   O espaço táctil é caracterizado por Rothko por existir entre objectos e formas 
na pintura, sendo pintado de forma a dar a sensação de um sólido. Ou seja o 
“ar”, num quadro táctil é representado mais como uma substância do que como 
vazio. O artista, que cria o espaço ilusório, por outro lado, está interessado na 
ilusão da aparência, continua Rothko. Nesta sua tentativa em ser fiel às 
aparências, tem dificuldade em tornar aparente o “ar”. Como resultado, a 
aparência que o artista ilusório atinge, é a de coisas que se movem no vazio. 
   Ainda no domínio da aparência, o ter conhecimento da perspectiva 
atmosférica, e de que uma certa cor se torna acinzentada ao recuar no espaço, 
possibilita-nos o espaço ilusório. Se pintarmos objectos em vários intervalos no 
espaço da tela, podemos pensar na existência de ar através dos efeitos visíveis 
que o ar provoca sobre estes objectos.  
 
   “Espaço, portanto, é a manifestação plástica maior da concepção da realidade 
pelo artista. (…) Constitui uma declaração de fé, uma unidade prioritária, para a 
qual todos os elementos plásticos estão num estado de subserviência.”229  
Ou ainda, o espaço pictural sendo abertura, permanece porque resulta da 
coesão entre os fenómenos antecipadores que a originaram. O que possibilta a 
ligação dos fenómenos funda a obra.  
 
   Sobre a abstracção, Rothko diz que ela própria na sua nudez nunca é 
directamente apreensível para nós. Tal como o antigo ideal de Deus, é preciso 
participar na abstracção através de uma particular acção. Num sentido, diz o 
artista, isto é uma reflexão da infinitude da realidade. Porque se 
conhecêssemos a aparência da própria abstracção reproduziríamos 
constantemente a sua imagem. “Tal como é, nós temos a exibição da infinita 
variedade das suas incontáveis facetas, por isso devemos estar gratos”.230 O 
infinito é apreendido pelo infinitamente múltiplo, pelo infinitamente possível. 
 
   “Os espaços progressivamente desvelados não são objectivos nem apenas 
subjectivos, são espaços da emoção-mundo que transformou o nosso corpo e a 
nossa existência. (…) Os quadros de Rothko provocam um tipo de experiência 
para além da experiência, arrancando os sentidos, a visão, o tacto, o gosto, o 
cheiro, aos seus limites comuns, transportando-os para uma região infinita. O 
infinito actual da cor-emoção é o infinito do mundo, do espaço, do tempo, do 
sentido repentinamente condensado numa experiência e fazendo-a explodir em 

                                                 
229 Rothko, Mark. - The artist’s Reality- Philosophies of Art. New Haven and London: Yale University 
Press, 2004, p. 59. 
230 Ibidem, p. 65. 

 93



todas as direcções. (…) [U]m quadro de Rothko compõe-se de uma 
multiplicidade de infinitos.”231

   O ser da presença na presença de um quadro de Rothko poderá apreender 
todas as suas infinitas possibilidades. 
 
   Na opinião de Rothko, no quadro de espaço ilusório, todos os elementos do 
quadro contribuem para a beleza do modelo. O que rodeia e tudo o resto dá-
nos a realidade do modelo aumentada pela realidade visual do ambiente. No 
quadro táctil, continua Rothko, o modelo assim como os outros acessórios 
contribuem para a beleza do quadro, tornando-se esse o objectivo. Neste 
último, os elementos da memória, sensação e proporção são referidos 
directamente por uma noção abstracta de beleza. 
 
   Rothko diz que é função da arte reduzir todas a noções da realidade ao 
elemento humano. Toda a Arte não pode excluir a sensualidade. 
   “O que é importante para a nossa discussão é que é essencial o elemento 
sensual ser incluído de algum modo em qualquer obra de arte, porque isso é 
basicamente a redução da unidade plástica ao elemento humano. Podemos 
acrescentar aqui, que mesmo os artistas modernos que fizeram tentativas para 
eliminar este elemento dos seus quadros, com uma motivação de purismo não 
muito longe da realidade actual de puritanismo religioso, estão, tal como esses 
puritanistas religiosos, simplesmente reafirmando a necessidade do elemento 
sensual pela veemência do seu esforço em exclui-lo. Porque a própria dor, na 
sua natureza, textual e sensual, e a eliminação desta característica como um 
factor em expressão requer a manipulação de artifícios para esse fim, o que 
revela a sensualidade que estão a tentar esconder”232.  
   Para Rothko, o artista que nunca perdeu a sua original função, estabelece a 
unidade última reduzindo todos os fenómenos em termos de sensualidade. 
Porque no seu entender, que partilhamos, a sensualidade é a única qualidade 
básica necessária para a apreciação da verdade. Ou, a sensualidade traduz uma 
disposição do ente para a abertura. 
 
  “A beleza seduz a carne para obter autorização para a atravessar até à 
alma.233” 
 
   Nem todos são sensíveis à obra deste artista reservado e tímido, mas, para 
quem o seja a experiência, é um êxtase. Para quem o seja junto à obra, terá 
uma experiência transcendental, porque transcenderá a sua existência, estando 
para lá de si, na Região, no aberto, no espaço homogéneo de coisas extensas 
simplesmente dadas, junto a todos os entes, num ser junto a tudo. 
 
 
 
 
                                                 
231 Gil, José. - Sem Título – escritos sobre arte e artistas. Lisboa: Relógio d’água Editores, 2005, p. 129. 
232 Rothko, Mark. - The artist’s Reality- Philosophies of Art. New Haven and London: Yale University 
Press, 2004, p. 99. 
233 Weil, Simone. - A gravidade e a graça. Lisboa: Relógio d’água Editores, 2004, p. 148. 
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4.1.3.Ângelo de Sousa 
 
   “Expressionista sublimado”, chamou Ângelo de Sousa a si mesmo. É este 
expressionista que através do gesto, do movimento rápido na execução, na 
experimentação do fazer, ao procurar no caos o momento certo para o 
desvelar, apresenta um modo de fazer que nos interessa e com o qual 
encontramos similitudes com o nosso próprio processo. 
   Ângelo de Sousa procura a desocultação do ente no fazer, querendo um não 
querer, no sentido da recusa do querer. É através da ocupação que o ser da 
presença está junto ao ente aguardando o acesso ao aberto. 
 
   O seu registo faz-se numa simplicidade tensa, quase de pintura chinesa ou 
japonesa, sem que o ruído “do “ego” se manifeste. Ou melhor, sem que a sua 
presença se imponha sem crises histéricas, tal como o próprio o disse: “Eu 
penso que não estou nada interessado em ter a tal crise histérica de que falava 
o Fernando Pessoa, não é? – que se fosse criada de servir, teria crises 
histéricas. Não estou nada interessado em ter crises histéricas na pintura. 
Ninguém tem nada com isso.”234 Ângelo de Sousa fala de silenciar o “eu”, para 
que o ser da presença possa escutar. 
 
   “Interessava-me essa ausência de estilo. Interessava-me aquilo que não 
partia de retratinhos, nem de coisinhas, não estavam a tentar representar 
nada, estavam a tentar impor uma coisa. Eu acho isso importante: estavam a 
tentar propor ou impor… justapor à realidade qualquer coisa que não estava na 
realidade.”235

 
   A experimentação constante. Desvelar o trabalho de formação da forma. É 
preciso captar a tendência do movimento, perceber a sua orientação, dirigi-lo 
se necessário e registar as sucessivas variações para depois delas extrair nexos, 
como sugeriu José Gil, que levem a novas orientações e a novos registos. Não 
basta experimentar em velocidade, é preciso direccionar, é preciso deixar ser a 
matéria/forma. Esse diálogo passivo/activo é atingido no trabalho de Ângelo de 
Sousa, e é de muito interesse para nós. Trata-se de um fazer não fazendo, de 
um dinâmico repousar de maneira a deixar-ser o ente. É preciso não-fazer, para 
fazer. 
 
   Não faz sentido falar de figuração/abstracção quando falamos nas imagens 
deste artista, pois a sua experimentação segue o movimento da matéria que se 
faz forma, não havendo uma necessidade inicial de fazer a forma. Se desse 
movimento resulta uma forma mais ou menos referenciada é completamente 
irrelevante no processo. (Paralelamente podemos também referir Cézanne 
neste contexto: o que o artista procura é o que é pulsante na matéria, o que 
sente na natureza, por isso lhe era indiferente pintar um rosto ou um objecto. 

                                                 
234 “Pinturas dos anos 60”, entrevista a Ângelo de Sousa conduzida por Fernando Pernes, ed. EMI-
Valentim de Carvalho, 1985. 
235 Ibidem. 
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Por isso lhe era indiferente objectualizar os homens e humanizar os objectos, 
pois tudo são coisas no espaço). Deixar-ser o ente no seu aparecer. 
 
   Ângelo de Sousa é um experimentador, explora o novo, novas formas, novos 
materiais, procura através de um constante processo percepcionar o sentido da 
ocasião, no qual o caótico movimento da forma é suspenso num instante de 
eternidade. Ângelo tem uma noção apurada do equilíbrio a estabelecer entre a 
intuição/expressão e a consciência dos processos e opções estéticas. 
   O exercício de vigilância, selecção e consciência sobre o trabalho produzido 
inscreve nele uma maturação dos processos e da relação com os materiais 
(“tento saber do oficio”) que não deve ser escamoteada em função de um 
discurso que apressadamente generalize a genialidade de uma pura 
improvisação. 
 
   O estágio londrino (1967-68), na qualidade de aluno bolseiro na Slade e St. 
Martin’s Schools, correspondeu à eclosão do movimento Minimal Art, arte do 
silêncio retórico e da recusa de efeitos decorativos, da ênfase matérica ou 
dramaticamente gestual, em prol de uma imediatidade de impacto óptico, 
alicerçado no recurso a formas geométricas, repetidas serialmente. Não 
abraçando o movimento nem se revendo nele na sua essência, Ângelo de 
Sousa incorporou no entanto um despojamento na utilização dos materiais, 
particularmente no alvor da década de 70, onde apresentou composições de 
radical depuração e acentuação geométrica. O que lhe permite obter (segundo 
as suas próprias palavras): 
 
   “O máximo de efeito com o mínimo de recursos. Ou: o máximo de eficácia 
com o mínimo de esforço. Ou ainda: o máximo de presença com o mínimo de 
gritos.” 
 
   Ângelo de Sousa procura no seu processo criativo onde o si-mesmo se 
esquece, estar junto ao ente, alheando-se do mundo instrumental, aguardando 
e retendo, até que a obra seja libertada para o aberto, sendo ele um mero 
acesso que se anula na criação. 
 
 

4.1.4.Henri Michaux 
 
   “Eu faço ritmos na pintura tal como faria se dançasse”.236

 
   Henri Michaux, o poeta, começou a pintar, segundo as suas próprias 
palavras, “em meados de 1930, em parte como resultado de uma exposição de 
Klee que tinha visto e em parte devido à minha viagem ao Oriente. Uma vez 
perguntei a uma prostituta por direcções em Osaka e ela fez-me um 
maravilhoso desenho para me mostrar. Toda a gente desenha no Oriente.”237 A 

                                                 
236 Edited by Catherine de Zegher, Untitled Passages by Henri Michaux, New York: Merrell Publishers – 
The Drawing Center, 2000, p. 164. 
237 Ibidem, p. 163. 
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viagem descrita foi de capital importância na vida de Michaux pela descoberta 
de um novo ritmo de vida e criação.  
   Michaux adora a fluidez do medium, a sua incerteza, a sua liberdade e a sua 
fisicalidade gestual, embora trabalhe com óleo e aguarela, prefere tinta-da-
china. “Será que eu desenho porque eu vejo tão claramente esta coisa ou 
aquela? Não. Antes pelo contrário. Eu faço isso para ser surpreendido outra 
vez. E sinto-me deliciado se há armadilhas. Eu procuro “surpresas”. Em alguns 
trabalhos o ponto de partida era uma mancha, descrita pelo artista como a 
provocação para ser tratada com rapidez “temos que agir rapidamente por 
entre aqueles caminhos frágeis que depressa se fixam. O momento crucial vem 
depressa”.238

   Esta passagem relembra-nos que Heidegger indica que é através da surpresa, 
inoportunidade e impertinência que o manual enquanto ente pode vir ao 
encontro, e que não temos que provocar ou organizar o imediato vir ao 
encontro das coisas, pois há muito que ele se produz.  
 
   Constantemente num fluxo, dos seus desenhos explodem signos 
representativos que exploram o desconhecido, e conjugam o profundo com o 
indescritível. O seu uso da tinta-da-china seguido depois da aguarela é fluido, 
directo, disforme. Estes materiais aquosos transparentes e rápidos a 
deslocarem-se exigem do artista uma atenção absoluta, mas permitem-lhe 
desenhar o fluir do tempo.  
 
   Da obra deste artista destacamos os desenhos de mescaline e pós-mescaline, 
composições de hipersensíveis linhas-filamentos onde o registo da vibração da 
mão é controlado formalmente pela mente. Sismógrafos da relação mente/mão. 
Michaux nestes desenhos disse que tinha que ter mais atenção aos detalhes, 
pela terrível rapidez de sucessões que estavam a acontecer. A mão como que 
num movimento vibratório, revelava linhas, formas, figuras numa velocidade 
que por vezes impossibilitava a mente de acompanhar. A independência da 
mão era o preço da velocidade com que trabalhava. O que realçamos aqui é 
este fazer denso, minucioso, obsessivo, num registo de ínfimas variações. Um 
fazer que assume controle do fazedor, sem contudo deixar de estar controlado 
para continuar fazendo de determinada maneira. Um desprendimento para 
deixar-ser, estando junto, num estar sendo com o outro. 
   Emerge uma espécie de verdade da mão, que no desenho mostra tudo sem 
dissimulação, sem enganos, sem truques. Paradoxalmente esta dimensão ética 
constrói o desenho como fidelidade de uma ideia e enfatiza a sua função como 
mero deixar ser da matéria. O trabalho de Michaux parece ser um perfeito 
exemplo da passagem do desenho no séc. XX, de uma maior expressão gestual 
do inconsciente para um certo conceptualismo como forma de pensamento. 
Desenhos da linha por trás da razão e desenhos da linha dentro da razão, 
refere Catherine de Zegher em Adventures of ink239. 
   Não se trata de um mero fazer gestual, mas de um fazer que inclui o não-
fazer como acto meditativo, como essência do pensar. Para Heidegger o 

                                                 
238 Ibidem, p. 168. 
239 Untitled Passages by Henri Michaux, op.cit., p. 167. 
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aguardar é a essência do pensamento. O pensamento que medita permite o 
acesso ao aberto, à verdade que está a ser. 
 
   Podemos identificar na obra de Michaux três características do seu fazer, (diz 
Laurent Jenny em Simple Gestures240): traçar, repelir e revelar. O pintor 
desenha, traçando numa atitude positiva, repelindo acções invasivas do 
material e revelando tendências de movimentos que possam querer surgir. 
Tudo isto é feito através de uma elevada perícia e constante balanço entre os 
impulsos que são aceites e os impulsos que são recusados, por um complexo 
equilíbrio no qual a menor perda de velocidade e a mínima aceleração são 
genialmente neutralizados 
   A obra de Michaux, onde a lógica e a recusa de alguma forma de lógica são 
contrariadas – oscilando entre a ordem e a desordem, linguagem e não-
linguagem, forma e informe, utopia social e escapatória pessoal; torna o seu 
lugar no mundo da literatura e arte importante mas difícil para fixar e 
categorizar241. Curiosamente, o seu trabalho, a sua proposta é atingir o não 
definitivo. O seu trabalho, o espaço pictural possibilita que o ser da presença 
seja total, logo infinito nas suas possibilidades e não apenas circunscrito a uma 
presença fáctica. 
 
   Nos seus livros como poeta, diz Florian Rodari em L’homme de plume242, 
Michaux também toca neste infinito turbulento, este mundo de ausência, este 
mundo alusivo, bem conhecido, imenso e imensamente perfurado, onde tudo é 
ao mesmo tempo que não é, onde tudo é mostrado e não, contém e não 
contém, mais precisamente, um mundo onde tudo colapsa quanto mais alguém 
avança e onde o paradoxo prevalece. A Região, o aberto, cuja intermitência da 
desocultação/ocultação a obra fixa. 
 
   No entendimento de Michaux, o artista devia dar o exemplo de uma nova 
revitalização de todos os canais perceptíveis que dão acesso ao mundo, para 
isso faz uma constante anulação. Tocando o fundo, desligando todas as luzes. 
Silenciando o barulho para a qual a sua arte tinha dado continuidade; fechando 
toda a manifestação do ego, conditio sine qua non de uma aproximação. E 
neste estado nu, diz Florian Rodari, sem pontos de referência, antes e depois 
de toda a identidade, totalmente abandonado, mas sem remorsos, apesar do 

                                                 
240 Ibidem., p. 187. 
241 Devido à semelhança entre o gesto e a exploração da natureza da pintura e do desenho, Francis Bacon, 
entre outros artistas, comparam Michaux com Jackson Pollock, dizendo: 
“Eu penso que Michaux é um homem muito inteligente- e bem informado, perfeitamente conhecedor da 
situação na qual ele estava implicado. Parece-me que no que respeita a “tachismo” ou signos não 
figurativos, ele é inultrapassável. Eu considero-o superior neste ponto a Jackson Pollock.” Untitled 
Passages by Henri Michaux., op. cit. p. 168. 
Mas assim sendo, mesmo se nas obras de ambos Michaux e Pollock, a prática de “action painting” e 
“action drawing” parece emergir mais ou menos simultaneamente (cerca de 1950), e possa haver uma 
ligação formal, a sua “performance” revela uma muito diferente investigação para dissolver o objecto de 
arte. O primeiro quadro de “dripping” de Pollock é de 1947-48, foi feito em óleo e quase chega a ser uma 
escrita espontânea de uma mensagem vencedora. O trabalho de Michaux mantém-se inclassificável, 
parecendo escapar a uma conexão aos expressionistas abstractos tal como ao movimento surrealista.  
242 Ibidem., p. 177. 
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seu eu, permitindo novos caminhos, novas direcções para tomar forma; 
caminhos e direcções que a caneta – mas também qualquer outro instrumento 
– redesenha. Neste estado de não-participação, tendo provocado um estado de 
vazio (por intoxicações deliberadas243, pela meditação, contemplação, 
sofrimento, desespero), um extraordinário movimento surge, e uma vida 
inacreditável cheia de exaltação, retiradas, surgimentos e expansões começa a 
ser possível. Voltamos a falar, agora através de Michaux, do não permitir o uso 
abusivo do “eu” no fazer, da ocupação do si-mesmo no impessoal que 
Heidegger refere. 
 
   Renunciando à possessão das coisas, ao exercício de todos os poderes, de 
repente ocorre algo e uma ligação se restabelece, possibilitando o surgimento 
lento de trepidações imperceptíveis. Ocorrem então vibrantes inquietações 
resultantes do consentimento em participar desse movimento. Acima de tudo 
este processo é sobre a exploração de um espaço dado, viajando sobre o papel, 
e organizando-o de acordo com as suas próprias possibilidades. 
   No espaço do fazer/revelar, tudo é revelado, libertado. Tudo é criado. 
   E mais uma vez podemos referir que neste espaço pictural, onde no fazer, o 
artista se torna veículo do deixar vir a si da obra, é traduzida não a vontade do 
artista, não a vontade da matéria, mas a intermitência das não-vontades.  
 
 

4.1.5.Cy Twombly 
 
   Cy Twombly tem sempre caminhado nesta linha estreita, entre impulso e 
cálculo. Marcado pelo expressionismo abstracto numa fase inicial, nunca se 
contentou com a supremacia do puro instinto. Ele é, pensa Simon Schama244, 
uma espécie de dissidente deste movimento – pois embora a dívida a Pollock 
tenha sido em vários tempos tão claramente identificável, não menos a 
essência do trabalho de Twombly é de facto o processo traçado do seu próprio 
fazer. Paradoxalmente, Cy Twombly não pode ser chamado de expressionista 
abstracto, se com isso nos referirmos a uma necessidade de demonstrar no 
trabalho visual um temperamento, pois a sua preocupação é oposta a de um 
ego-absorvido e menos emocional. 
 
   Um gesto é qualquer coisa da ordem de um suplemento para um acto, diz 
Roland Barthes.245 Um acto é transitivo; o seu propósito é ter um efeito sobre 
um objecto, ou atingir um resultado, afirma Barthes, um gesto é o 
indeterminado conjunto de motivos, pulsações e pedaços de energia que 
rodeiam um acto com uma atmosfera. Podemos distinguir entre a mensagem, 
que quer produzir informação, o signo, que quer produzir intelectualização, e o 
gesto que produz todo o resto (o suplemento) sem que talvez queira realmente 
produzir qualquer coisa.  

                                                 
243 Referente à utilização da droga mescaline, na feitura dos trabalhos da série, justamente, mescaline. 
244 Catalogue Curated by Julie Sylvester, Cy Twombly, fifty years of works on paper. New York: Whitney 
Museum of American Art, 2005, p. 15. 
245 Ibidem, p. 25. 
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   Não é do domínio da vontade, mas sim permitida, a serenidade que permite o 
deixar-ser do ente. 
 
   Cy Twombly é um performer de gestos por definição. Quer produzir um 
efeito, mas ao mesmo tempo não se importa nada com isso. Os efeitos que 
Twombly produz não são necessariamente porque os queira produzir; são 
efeitos que resvalaram, escaparam, saltaram fora, efeitos que voltam a ele para 
provocar modificações, desvios. Para serem diminuídos os seus próprios traços. 
É surpreendido no fazer e incorpora esse deixar-ser não fazendo, no seu 
trabalho. 
   O gesto, de facto, segundo Roland Barthes, abole a distinção entre causa e 
efeito, motivação e objectivo, expressão e persuasão. O gesto do artista – ou o 
artista como gesto – não interrompe de facto a cadeia causadora de actos, a 
que o budismo chama de Karma (o artista não é nem um santo nem um 
ascético), o que faz é confundir a cadeia, rebatendo-a para um ponto onde 
perde o seu significado. No Zen japonês, a esta brusca e por vezes ténue 
ruptura da lógica causal dá-se o nome de satori. 
 
   Sobre o trabalho de Twombly, diz ainda Roland Barthes:  
   “Há um certo sinal de sublime. O instrumento que faz o traço (a caneta ou o 
lápis) desce para a folha de papel e simplesmente vem tudo o resto. A quase 
rarefacção oriental da ligeiramente marcada superfície, está a responder à 
exaustação do movimento. Não arranha nada, encontra o seu equilíbrio e tudo 
fica dito”246. 
   Twombly, ao produzir, compõe o que é inerente (ou recusado) pela sua 
cultura e o que vem por insistência do seu próprio corpo: o que é evitado ou 
evocado e repetido, ou melhor, o que é proibido ou desejado. Poderemos falar 
numa certa indolência no fazer. Uma indolência que se reporta ao efeito e não 
à disposição, que o desenho permite e que a pintura e a escrita não. A 
indolência é uma questão de táctica, permite a Twombly evitar códigos gráficos 
sem cair no conformismo da destruição. 
   Segundo Roland Barthes, o trabalho de Twombly surpreende, entre outras 
razões, pelo facto de estar livre de agressividade, sendo este efeito contrário a 
toda a arte onde há compromisso do corpo. 
 
   Existe uma certa pintura chinesa que traz a linha, a forma e a figura, num 
simples gesto sem que se possa corrigir o que foi feito devido à fragilidade do 
papel, da seda. Twombly tem um fazer semelhante a esta prática. Mas onde as 
forças impulsivas do artista chinês parecem correr o grande risco de arruinarem 
as suas figuras, Twombly não comporta risco nenhum, pois não tem objectivos 
nem modelos, nem exigências. Não espera nada, aguardando. 
 
   Recordando o livro do Tao: “O Ser dá possibilidades, mas é pelo não-ser que 
as utilizamos”247. 

                                                 
246 Ibidem, p. 37. 
247 Tse, Lao - Tao Te King - O livro da via e da virtude. Lisboa: Editorial Estampa, Lda, 6ª Edição, 2000, 
p. 23. 

 100



   A arte de Twombly flutua entre o desejo que anima a mão e a delicadeza do 
polir, que por sua vez constitui a discreta perda de todo o desejo para capturar 
a possessão. “Se quisermos ir buscar uma referência ancestral a esta moral 
então devemos ir procurá-la a uma distância considerável: longe da pintura, 
longe do Ocidente, e nos limites do significado: O livro do Tao”248. 
 
   Twombly está fora no mundo, junto ao ente, alcançando estados de ausência 
de emoção, de desapego, de não-vontade, que permitirá unir o múltiplo numa 
unidade. A sua obra assim o revela.  
   A pausa activa a que corresponde o silêncio para o budismo, o não-fazer, é, 
recordamos, para Heidegger uma oportunidade de uma maior 
compreensibilidade da presença para um verdadeiro escutar. Cy Twombly, ao 
demorar-se junto ao ente, escutando e aguardando, permite um encontro com 
o ente intramundano em sua pura configuração, tornando possível uma 
“visualização explícita do que assim vem ao encontro.”249

 
 

4.1.6.Andrei Tarkovsky 
 
   Tarkovsky foi realizador250 de um trabalho de grande ambiguidade sobre o 
qual não procurava dar grande explicação, preferindo dar ênfase à experiência 
que o espectador tem quando simplesmente vê os seus filmes. 
   Quando lhe era solicitado um esclarecimento sobre o sentido dos seus filmes, 
Tarkovsky (1932-1986) respondia com a seguinte metáfora: "Olha um relógio. 
Ele funciona, mostra as horas. Para tentar compreender o seu funcionamento 
desmonta-o. Agora parou. No entanto essa é a única maneira de 
compreender..." 
                                                 
248 Catalogue Curated by Julie Sylvester, Cy Twombly, fifty years of works on paper. New York: Whitney 
Museum of American Art, 2005, p. 40. 
249 S.T., op.cit., p. 108. 
250 Nascido em Moscovo, filho do célebre poeta Arseni Tarkovsky, estudou música, pintura e a língua 
árabe na infância e juventude. 
Tarkovsky realizou 9 filmes, todos eles são desmontagens à procura de compreender a alma humana. 
(Destes iremos abordar posteriormente, Nostalgia, Espelho e Tempo de Viagem). 
Com A Infância de Ivan (1962), Tarkovsky fomentou a nouvelle vague soviética dos anos 60. Trata-se da 
visão do inferno na terra por parte de um menino que testemunha uma guerra. 
Andrei Rublev (1966), é uma biografia poética de um  pintor de ícones medieval que enfatiza a visão do 
artista não como uma elite acima do povo, mas como um fazedor, um artesão.  
Solaris (1972), é um cruzamento de ficção científica com ensaio filosófico, onde é abordada a 
responsabilização individual do passado perante a colectividade. 
Tarkovsky voltou-se para o seu próprio passado e o de sua mãe em O Espelho (1975), uma complexa 
odisseia da memória. Em 1979, realiza Stalker.  
Apesar de bastante conceituado e altamente reconhecido na Europa, por trabalhos como A Infância de 
Ivan, Andrei Rublev, Solaris e Stalker, houve no entanto no seu país uma relutância à sua aceitação. 
Este não reconhecimento no seu país, é penoso a Tarkovsky, que ama profundamente a sua terra, as suas 
paisagens e a sua gente.  
Nostalgia (1983) e O Sacrifício (1986) são obras do exílio.  
Nostalgia, filmado em Itália é um canto de amor à pátria escrito com Tonino Guerra. A busca de locações 
daria origem ao documentário Tempo de Viagem. As filmagens suecas de O Sacrifício, já na fase final da 
sua existência, foram registradas no belíssimo documentário Dirigido por Tarkovsky, de Michal 
Leszczylowski. 
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   Em Esculpir o Tempo, livro de reflexões sobre arte e cinema, Tarkovsky 
compara o trabalho do realizador ao de um escultor que, "guiado pela visão 
interior de sua futura obra, elimina tudo o que não faz parte dela". O seu 
cinema tem essa qualidade essencial das obras perfeitas: o que não está ali é 
excesso.  
   Tarkovsky era um homem cheio de espiritualidade, de profundidade, sendo a 
sua obra reveladora do seu olhar sobre a condição humana. A propósito de um 
encontro de Tarkovsky com estudantes americanos, o realizador polaco Zanussi 
conta um episódio revelador do pensamento do cineasta russo. Um jovem, que 
obviamente olhava para Tarkovsky como uma espécie de guru, perguntou-lhe o 
que poderia fazer para ser feliz. Tarkovsky que ficou muito transtornado com 
esta pergunta, responde que o propósito da vida não é procurar a felicidade, 
mas descobrir a razão porque cada um de nós foi colocado na terra e perseguir 
esse objectivo. Isto revela como Tarkovsky se via no papel de realizador e está 
claramente expresso na maioria dos seus filmes. 

   Da obra de Tarkovsky, iremos determo-nos sobre três dos seus trabalhos que 
ainda assim poderemos considerar mais significativos para o ser da nossa 
presença. Dois filmes onde o sublime pode servir como adjectivo, Nostalgia de 
1983 e Espelho de 1975, e Voyage in time de 1982 como percurso de uma 
viagem ao ser mais próprio. 
 
 

Nostalgia 
 
   É a história de um poeta russo que viaja pela Itália num trabalho de 
investigação sobre a vida de um compositor russo do séc. XVIII, acompanhado 
de uma guia e tradutora. Numa antiga localidade termal conhece um lunático 
que, anos antes, tinha aprisionado a sua própria família num celeiro para a 
salvar dos males do mundo. A tradutora procura arrastá-lo para a infidelidade, 
enquanto o poeta vendo uma profunda verdade no acto do lunático, sente um 
estranho parentesco com ele. A nostalgia pela terra natal e pela sua mulher 
surge em sonhos. A ambivalência do sentimento perante a tradutora, a Itália e 
o lunático deixam-no confuso. 
   Filme que evoca a dor, a nostalgia, a angústia, o passado, a saudade e o 
temor da personagem poeta. A solidão e o vazio estão presentes. Tarkovsky 
filma esse vazio. O vazio da alma através do vazio dos espaços. E segundo 
Heidegger, poderemos dizer, o vazio como possibilidade de lugar, pois o vazio é 
o irmão da propriedade do lugar e, por essa razão, não uma falta mas um 
trazer à descoberta. 
   As imagens dos corredores do hotel, os quartos simples com paredes nuas. O 
passado sempre presente através das paredes degradadas dos espaços. 
Espaços de memórias antigas. O homem que olha no espelho e procura 
reconhecer-se. O vazio dos espaços que permitem um novo lugar. Um 
renascimento interior. Um espaçar da alma. 
   O exterior que representa o presente, que teima em ser apenas visto através 
de janelas ou de portas que se abrem, ou de entradas de luz, ou mesmo por 
plantas que invadem o interior de casas degradadas. A água que lava, que 
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limpa, que apaga, mas que é também uterina, original. Personagens 
angustiados com passados que procuram a água. 
   A procura do esquecimento, que em Heidegger apaga qualquer relação de 
ser com o que antes se sabia, deve ser concebido como uma modificação do 
ser-em originário. O vazio possibilita o dar lugar a novos espaços resultantes de 
outros estar-junto ao mundo. 
 
   As palavras que parecem no fim do filme “Dedicado à memória de minha 
mãe”, são quer uma dedicação à sua mãe, como um retorno à primeira cena da 
Madonna del Parto. Ressoa ainda com o que inspirou Piero a pintar esta fresco 
na aldeia nativa de sua mãe - Monterchi após a sua morte em 1459.  
   A pintura Madonna del Parto251 de Piero de la Francesca está refractada e 
reflectido em espelhos do filme em mise en abyme. O fresco é um raro trabalho 
onde Nossa Senhora se apresenta visivelmente grávida. A imagem com os dois 
anjos pressupõe a evocação da devoção e da busca de conforto (o conforto que 
uma mulher grávida precisa para ultrapassar o seu desconforto físico). Trata-se 
de um desejo de alívio da dor depois da concepção, para que gravidez e parto 
fossem indolores. (No filme a multidão de mulheres grávidas pede e reza para 
que tenham um bom parto). O realizador procura relembrar que o dar à luz é 
feito também com dor, com sofrimento. Que o dar vida, que o desocultamento, 
é feito através do que na nossa vida se torna mais evidente como real: a dor. 
Ou seja o desocultamento é feito pela presença através do que ela tem de mais 
“pré”, a sua humanidade.   
   A dor. O não ver concretamente o que provoca tal dor, apenas a sua 
evocação poética, a empatia com o sofrimento da separação. A universalidade 
da dor da separação. Separação do país, da mulher, dos filhos, da terra, da 
mãe, de tudo o que é uterino a uma existência. Se considerarmos este mundo 
referido como possibilidade de abertura para o aberto, o original, conseguimos 
fazer o entendimento heideggeriano da dor como ocultação. A dor como 
privação da possibilidade do ser da presença atingir a sua essência. A dor por 
não mais poder ser. 
   A criação para Tarkovsky é visualizada em termos de procriação e concepção. 
Ele indica que o artista não tem que ter orgulho em nada, não é senhor da 
situação, mas apenas um participante. A verdade está lá, o artista o que a faz é 
desocultar, ao deixar-ser a obra.Tal como a gestação, o trabalho do artista 
também requer tempo até ver a luz. O criar é também ele difícil e penoso. A 
mulher que sendo mãe é porta para a vida, e para o que a antecede em 
simultâneo. A mulher-mãe é a passagem, o ente que permite o 
desocultamento, pois a vida é verdade que se desvelou do todo ancestral. A 
mulher-mãe dá luz a partir das trevas. Neste filme, a tradutora procura ser 
mãe, persegue esse objectivo. Ser mãe seria então permitir o sossego, 
providenciar uma passagem para que o sofrimento se esvaia, a angústia 
desapareça. 

                                                 
251 Tarkovsky  não utilizou a Madonna del Parto original da Capela di Cimitero em Monterchi, mas uma 
reprodução instalada na cripta da  igreja Romanesca de S. Pedro, de 1093, na Toscania.  
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   Tarkovsky retrata então a busca da mulher-mãe como a busca da Arte. 

   O tempo e o passado representado através de ruínas, com arquitecturas que 
se repetem, como no caso da belíssima ruína gótica com os seus imensos 
arcos, que transmitem uma sensação de percurso, de infinito. A lentidão. O 
realizador filma planos muito lentos. O tempo que permite a interiorização. O 
tempo para a serenidade. A lentidão permite mergulhar no pensamento. O 
tempo permite também que cada frame  seja visto de uma forma muito 
pictural. A lentidão favorece a percepção da imagem. E como são belas as 
imagens. A poesia está presente em todo o filme, quer pela voz do poeta, pai 
de Tarkovsky, quer pelas imagens evocativas de emoções. 
 
   A apropriação da Madonna del Parto por Tarkovsky apesar da dimensão 
sexual do filme, deve contudo ser entendida como uma radical adaptação do 
significado da pintura. A Madonna encontra-se entre espelhos de Tarkovsky e 
do poeta. É por “entres”, entre a nostalgia do poeta criador, do turista, e a 
viagem lenta de auto exploração do processo artístico do realizador, entre e 
através do fresco e de significados projectados, que é revelada esta obra. É en 
abyme.  
   Relembremos que Heidegger considera que nos devemos mover sempre num 
“entre”, entre o homem e a coisa, que é somente através desse movimento que 
ele é, e cujo domínio se estende para além das coisas e aquém do homem. A 
espacialidade do homem não é só definida pelo seu ser corpóreo mas sim pelo 
seu ser-no-mundo. O homem “é” através dessa relação com o mundo. 
   É por entres que o homem se descobre. É por entres que é revelada a obra. 
   É por entres que é possível ver a totalidade.  
 
   As emoções presentes em todo o filme e nas suas personagens, são 
universais, são de todos nós. E Tarkovsky filma-o de forma a que possamos 
experienciar a universalidade da nossa singularidade. 
 
 

O espelho 
 
   Trata-se de uma meditação lírica e complexa sobre o amor, a lealdade, as 
memórias e a história. Tarkovsky faz uma surpreendente confissão sobre a sua 
própria vida, como um espelho quebrado, intercalando memórias de uma 
infância sofrida com realidades adultas, resultando numa autobiografia 
abstracta e numa evocação da inocência da infância. As memórias de Tarkovsky 
e de sua mãe entrelaçam-se. A natureza sempre em mudança é captada pela 
câmara de Tarkovsky como que por magia. O filme assume como que uma 
composição abstracta. Não há uma sequência narrativa, apenas um constante 
fluir de imagens, que a um ritmo não sequencial retrata o próprio pensamento. 
O pensamento que não escolhe imagens do ponto de vista cronológico, mas 
que as encadeia numa sequência emocional e de lógica desconhecida.  
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   A figura da mãe é central. Mãe que representa o útero, o abrigo, a origem, o 
principio e o fim coexistindo. A mãe passagem, que todos buscam para 
pacificação através da união com o todo. A mãe como símbolo dessa união. 
   Neste filme, o espaço físico é também espaço interior. Salas e quartos vazios 
de paredes envelhecidas, reconduzindo ao passado, mostrando o 
envelhecimento da pele como parede humana. 
   A mãe – mulher que olha para o espelho. O espelho que permite ver o rosto, 
ver a alma e portanto a essência da nossa existência. Personagens que olham 
para espelhos e que se procuram. A presença na busca da essência do seu ser. 
A percepção do infinito pela representação de interiores que se sucedem 
repetitivamente. Espaço contínuo. Sem intermitências. No andar da mulher-mãe 
através de corredores despidos está a vida como percurso. Os véus, os panos, 
intercalam momentos desse caminho. O tempo, como entre espaços que nos 
vão dando sucessivas oportunidades de ver a verdade. 
 
   Tarkovsky filma também a guerra, a morte, a destruição, o horror. A 
existência só e pensada a partir da não-existência. A partir da obscuridade. A 
existência só é pensada a partir da morte. As trevas. Mas também a vida, (pela 
imagem da criança), como esperança, como continuação, como possibilidade 
de iluminação. A vida como não-trevas. As imagens de coexistência de passado, 
presente e futuro, são a memória, esse baú de vivências. O não esquecer é um 
movimento de revelação de verdade. Nós somos seres esquecidos.  
 
  Um filme, no nosso entender, radioso e sublime, onde no meio de tantas 
imagens repletas de significado há uma que se destaca. O rosto de profunda 
felicidade da mulher-mãe, que é depois trespassado de um temor e aflição, 
como apreendendo que a vida não se esgota nos momentos de alegria, mas 
que estes se sucedem a outros de sofrimento. A coexistência na vida, da 
felicidade e da dor. A coexistência no ser mulher-mãe das trevas e da luz. 
Trata-se de um filme que não demonstrando nada, não impõe nada, apenas 
evoca pensamentos e emoções em nós. 
   Um filme que, ao mostrar a vida de Tarkovsky, nos mostra a nossa existência 
como presença. 
 
 

Voyage in time 
 
   Filme íntimo de crónicas de Tarkovsky, rodado durante uma viagem a Itália 
em 1982, com o seu amigo, o argumentista e poeta italiano Tonino Guerra. 
Tonino era o colaborador favorito de Michelangelo Antonioni (escreveu filmes 
como: L’Avventura, Par-Delà les Nuages, Blow Up). 
   O filme segue estes dois criativos na sua procura de locais e ambientes para 
o filme Nostalgia, a ser rodado posteriormente, reproduzindo também 
conversas entre os dois sobre as suas reflexões sobre vida e arte. A saudade do 
seu país, está latente em todo o filme através do seu horizonte, da sua 
vastidão. Os planos sobre a terra arada, demorados, com alterações de cor 
devido à passagem das nuvens, denunciam esse amor à terra. A procura da 
Rússia num outro solo. A procura da terra onde nasceu, onde se deu a 
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passagem das trevas para a luz. Onde se deu o desocultamento primordial da 
sua existência. A procura da Terra de onde vem e para onde vai a sua essência. 
   Trata-se de um filme de procura de locais, mas também de encontro com 
locais já conhecidos. Os seus, os das suas memórias, os da sua existência. 
   Voyage in time é um trabalho totalmente feito por Andrei, no qual Tonino 
actua como testemunha e provocador de tema. É interessante a forma como 
Tarkovsky prefere as emoções vindas das ruas, dos locais menos exuberantes, 
das pessoas, do fazer das suas vidas, no fundo da alma do povo e da terra. 
Busca novos espaços em detrimento dos já conhecidos e revisitados. Procura 
um espaço seu, um que possa filmar/criar. Procura um novo espaço. Procura 
espaçar para libertar os lugares. Lugares onde o acontecer acontece: o 
fenómeno do mundo. O lugar-espaçamento deixa abrir a abertura para a 
aparição das coisas.  
   Trakovsky procura um novo espaço para poder instalar um Mundo. 
 
 A escolha do local recai sobre Bagno Vignoni, sobre o hotel com a sua 
penumbra, com os seus locais e enquadramentos misteriosos, solitários, que 
possam ser utilizados como ambientes de crise emocional para a sua 
personagem, para a sua própria alma. 
 
   Tarkovsky refere no filme realizadores que o influenciaram: Douzhenko como 
poeta do cinema mudo; Robert Bresson pelo ascetismo e simplicidade; 
Antonioni pela acção/não acção; Fellini pela sua íntima entoação, pelo amor 
pelas pessoas; Vigo pela ternura; Sergei Paradzharov pela poética paradoxal e 
Bergman por constantemente o revisitar. 
    
   Trata-se este Voyage in time de um filme de procura não de uma 
arquitectura, mas sim de uma viagem interior, onde Tarkofsky desenha duas 
ideias em simultâneo, a temporal e a espacial, dando-nos ambas o sentido do 
absoluto, o desejo de nos elevarmos acima da nossa mera existência. 
   O realizador revisita as suas memórias, revisita o seu passado para que ao 
criar, ao fazer novo, compreenda que o passado é uma possibilidade, que faz 
parte da abertura da existência e que na decisão deve ser incorporado. 
   A espacialidade do homem não é só definida pelo seu ser corpóreo mas sim 
pelo seu ser-no-mundo, pelo que Tarkovsky ao procurar novos espaços está a 
procurar uma nova relação com o mundo, um novo mundo circundante com o 
qual a presença se compreenderá e que por sua vez utilizará como referência. 
   A procura de novos espaços, de novas possibilidades, onde a presença sendo 
espacial existirá relacionando-se com os entes que vêm ao seu encontro no 
espaço, convocando distanciamentos e proximidades, e descobrindo assim o 
espaço inerente à circunvisão,  alude, no nosso entender, a uma busca de uma 
nova espacialidade da presença. Convoca-nos a reflectir sobre a eterna 
possibilidade de um novo estar junto aos entes no mundo, de uma sempre 
possível, nova espacialidade da presença. 
   Esta obra traz ao aparecer a possibilidade do ser espacial, lembrando que a 
presença poderá sempre amplificar o espaço que a presença é.  
   A possibilidade está mais elevada do que a realidade.  
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   “Mas não pensemos muito nas influências. Podemos gostar 
de ouvir as vozes das pessoas na rua, mas elas não 

 resolvem o nosso problema.  
Quando algo é bom distrai-nos do nosso problema”252. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
252 “But don’t think very much about influences. You enjoy listening to people’s voices in the street, but 
they don’t solve your problem for you. When something is good it distracts you from your problem.” 
Edited by Catherine de Zegher, Untitled Passages by Henri Michaux. New York, Merrell Publishers – 
The Drawing Center, 2000. p. 164. 
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5.GLOSSÁRIO 

 
 

 
Aproximação a alguns conceitos heideggerianos   
 
 
 
[Aguardar] 

Heidegger considera o aguardar como um estar à espera onde 
todas as possibilidades se podem concentrar. Mas esta espera não 
se trata de estar em expectativa de algo, mas sim um deixar ser 
sem nada expectável. Quando acedemos ao aguardar, ao deixar 
em relação ao aberto, queremos o não-querer, e esse não-querer 
permite que tudo se revele. Não queremos nada, pois tudo deixa 
de querer ser tido, somente é na sua essência. 
“ No aguardar deixamos aberto aquilo porque aguardamos”.253

Este aguardar é uma permanência num entre. Um entre que 
traduz uma suspensão entre o abrir da Região (o aberto) e a 
presença que somos, que por sua vez pertence à Região, mas que 
ainda não acedeu ao seu ser.  
O aguardar aventura-se no próprio aberto, permanecendo na 
duração, aguardando para poder ser admitido. Para Heidegger o 
aguardar é a essência do pensamento. O pensamento que medita 
permite o acesso ao aberto, à verdade que está a ser. 

 
 
[Angústia] 

Para Heidegger o “Daisen”(ver p.111), por vezes refugia-se na 
quotidianiedade, no ser-lançado no mundo dos entes, no entanto 
esse empenho decadente254 no mundo das ocupações255, no qual 
não está aberto para as suas infinitas possibilidades, provoca uma 
certa estranheza. Essa estranheza é denominada de angústia. 
“Na angústia se está “estranho”. Com isso se exprime, antes de 
qualquer coisa, a indeterminação característica em que se 
encontra a presença na angústia: o nada e o “em lugar 
nenhum”.”256

 

                                                 
253 S. op.cit., p. 43. 
254 A decadência é entendida por Heidegger como uma movimentação do ser, onde o ser-no-mundo é 
totalmente absorvido pelo “mundo” e pela co-presença dos outros no impessoal, não sendo ele mesmo. 
255 Ver [Circunvisão]. 
256  S.T., op.cit., p. 255. 
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“O ser-no-mundo tranquilizado e familiarizado é um modo da 
estranheza da presença e não o contrário.”257

“Na angústia, essas possibilidades fundamentais da presença, que 
é sempre minha, mostram-se como elas são em si mesmas, sem 
se deixar desfigurar pelo ente intramundano a que, numa primeira 
aproximação e na maior parte das vezes, a presença se atém.”258

A angústia permite que a presença não se mantenha encoberta, 
permite que a presença seja retirada da decadência e que seja 
revelada a propriedade e impropriedade como possibilidades de 
seu ser. Permite que o “Daisen” volte a ser um projecto aberto e 
infinito. 
A angústia é a percepção do ser inautêntico, que por não ser 
autêntico não está aberto às suas infinitas possibilidades, portanto 
não está sendo o si-mesmo mais próprio. 
A angústia é o medo do nada, trata-se de sentir o “Daisen” 
ameaçado (sentir que o ente não tem possibilidade de existir e 
portanto de tornar visível o ser), corresponde ao medo pela 
existência como tal. 
A angústia do criador é o medo do nada, o medo da sua 
existência não ser. Trata-se aqui de uma angústia não angustiada 
mas sim serena. 
 

 
[Circunvisão] 

O ser-em é ser-com. 
O encontro com os outros dá-se a partir de um mundo onde a 
presença existe guiada por uma circunvisão. 
Não é possível separar a presença do mundo, a sua existência 
pressupõe o ser-com, logo a presença só existe com o mundo. O 
mundo por sua vez é presença. 
A presença é “(…) ser espacial junto ao mundo das ocupações”.259

Denominando-se de ocupação o movimento e a relação da 
presença com os entes simplesmente dados e com os entes 
dotados do modo de ser da presença, quando “se trata de um 
tomar e prender que preenche toda a envergadura das realizações 
do que se toma.”260

A construção do mundo quotidiano das ocupações não é cega mas 
guiada por uma visão de conjunto, a circunvisão, que abarca o 
material, o que faz uso, o uso, a obra, em todas as suas ordens. 
“Assim como a circunvisão pertence à ocupação enquanto modo 
de descoberta do manual, a preocupação está guiada pela 
consideração e pela tolerância.”261

                                                 
257 Ibidem, p. 256. 
258 Ibidem, p. 257. 
259 Ibidem, p. 176. 
260 Ibidem, p. 565. 
261 Ibidem, p. 179. 
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Denominando de preocupação a ocupação que respeita a 
originalidade do que se toma. 
A circunvisão é o “Daisen” em relação com o mundo, antes 
mesmo da distinção mundo/objecto. O “Daisen” é ser em si outro. 
E este ser em si outro, sempre de novo, de cada vez é o que 
define a transcendência existencial. 

 
 
[Compreender] 

“ (…) Daisen é indicação de experiência, onde compreender não 
diz agarrar a realidade com esquemas já dados, mas deixar-se 
tomar pelo que faz a compreensão buscar compreender.” 262

Em Ser e Tempo Heidegger indica a presença como compreensão 
do ser. Poderá então afirmar-se que a hermenêutica da presença 
permite compreender o ser. 
Ou melhor ainda, a hermenêutica da presença permite uma 
investigação ontológica. 
A interpretação do ser pela presença, através da hermenêutica 
fenomenológica263, conduz à interpretação do ser na sua 
dimensão ampla e fundamental, à ontologia. 
Como o tempo condiciona a presença, ou melhor, a presença está 
condicionada pelo tempo, então a hermenêutica da presença é 
também uma hermenêutica do tempo. Reflexão que leva 
Heidegger a escrever Ser e Tempo. 
“Compreender é o ser desse poder-ser, que nunca está ausente 
no sentido de algo que simplesmente ainda não foi dado mas que 
na qualidade essencial de nunca ser simplesmente dado, “é” junto 
com o ser da presença, no sentido de existência.” 
E ainda, 
(…)“Compreender é o ser existencial do próprio poder-ser da 
presença de tal maneira que, em si mesma, esse ser abre e 
mostra a quantas anda seu próprio ser.”264

O compreender permite à presença saber das possibilidades do 
poder-ser do seu próprio ser. Porque compreender permite o 
projecto da presença. Sendo o projecto “a constituição ontológico-
existencial do espaço de articulação do poder-ser fático.”265

 
 
[Conhecimento] 

Não é mais do que a compreensão originária. 
Conhecer é um processo gerador de nascimentos. É por isso que 
todo conhecimento é ontologicamente genético, diz Schuback.266

                                                 
262 Márcia Schuback, Nota de tradutor, Heidegger, Martin, S.T., op.cit., p. 17. 
263 Ver [Fenómeno]. 
264 S.T., op.cit., p. 204. 
265 Ibidem, p. 205. 
266 Ibidem, p. 565. 
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Para apreender, para se dirigir para o ente, a presença não sai de 
uma esfera interna, segundo Heidegger, ela já está sempre fora, 
nesse junto ao ente que lhe vem ao encontro no mundo 
descoberto. No entanto nesse estar-fora a presença é ela mesma, 
pelo que podemos dizer que está “dentro”, como ser-no-mundo 
conhecendo.  
O conhecimento estará então nesse estar-fora junto ao ente como 
ser-no-mundo, que por sua vez altera o estado de ser da 
presença. 
“ (…) Ao conhecer a presença adquire um novo estado de ser, no 
tocante ao mundo já sempre descoberto.(…) Conhecer (…) é um 
modo da presença fundado no ser-no-mundo”267

 
  
[Consciência] 

O “Daisen,” o estar-aí, o poder-ser não coexiste com o ser-
lançado. Ao ser-lançado o ser não está a corresponder à sua 
verdadeira essência, não está a poder-ser. 
Quando o ser não pode-ser, então surge a consciência. 
A consciência surge como fundamento de uma nulidade. 
A nulidade do poder-ser/ ser-lançado. 
“O apelo fala estranhamente em silêncio. E isso somente porque o 
apelo não interpela para a falação pública do impessoal, mas sim 
para dele sair e passar para a silenciosidade do poder-ser 
existente”.268

O apelo referido é o apelo da consciência. 
Segundo Heidegger o ser-lançado, a inautenticidade, é algo em 
que constantemente nos encontramos.  
É necessária a consciência para nos reencontrarmos.  
É necessária a consciência para poder ser autêntico.  
A consciência, a nulidade remete para o autêntico.  
Poderemos dizer então que a consciência é o eco de uma nulidade 
que ao ressoar remete o ser para o autêntico. 

 
 
 [“Daisen”] 

Presença. Como o nome alemão indica, “Da-sein” é constituído 
por “Da” (palavra de intensificação que segundo Heidegger não é 
um lugar-aqui, mas proximidade do distante e distância da 
proximidade, a espacialidade própria do anteceder-a-si-mesmo em 
já sendo), ao qual corresponde o “pré” da “pré-sença” sendo 
“sença” (s-ens), o em sendo no ser. 
Em alemão “presença” é também “Anwesen”, termo que 
Heidegger vai empregar na sua obra mais tardia, no entanto a 

                                                 
267 Ibidem, p. 109. 
268 Ibidem ,p. 356. 
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tradução de “Anwesen” é vigência, e significa: um demorar-se 
vigoroso. 
A presença está no mundo sob a forma de projecto. É um estar-aí, 
é um poder-ser e ao inserir este poder-ser das coisas, estas são 
entendidas como possibilidades abertas. 
É um ser em si-mesmo um outro. Ser em-si mesmo não sendo ser 
em si-mesmo, trata-se portanto de um paradoxo radical, cujo 
termo se mantém na tensão metafísica de só ser-mesmo 
perdendo-se toda a ideia de um em-si. Ou seja a presença é um 
estar-com deixando o outro ser, e nesse deixar-ser a presença 
não é mais um em-si, mas um ser-junto ao outro. 
A presença compreende-se a si-mesma a partir do ente com que 
constantemente se relaciona essencialmente, a saber, o mundo.  

 
 

[Decisão] 
Ao responder à consciência269 e ao tornar autêntico o estar-aí, é 
tomada uma decisão, ou seja é assumida uma possibilidade 
existencial.  
A possibilidade existencial da morte é decidida pelo poder-ser. 
Chamamos de decisão essa abertura privilegiada e própria, de que 
a consciência é testemunha na própria presença. 
A decisão tem o sentido primordial de arrancar, separar, de 
determinação e resolução da presença. 
“A decisão conduz o ser do “pré” à existência de sua situação.270” 
No entanto a situação não surge com a decisão, a decisão já está 
numa situação. “A presença já age decidida”271.  
“Ao elaborar a decisão como o projectar-se silencioso e pronto a 
angustiar-se para o ser e estar em dívida mais próprio, esta 
investigação se vê capacitada para delimitar o sentido ontológico 
do poder-ser todo em sentido próprio da presença.”272

Segundo Vattimo, “As coisas chegam ao ser apenas enquanto se 
situam no projecto aberto do “Daisen”. E este é um poder-ser, um 
poder-ser que ao rejeitar um ser-lançado toma decisões efectivas, 
que serão um ser-para-a-morte, logo, a temporalidade fica inscrita 
nessa decisão autêntica de possibilidade e de estar-aí.”273

 
 
[Disposição] 

Pertence ao ser da presença uma compreensão do ser. Sendo, a 
presença está aberta, através da disposição e do compreender, 
para si mesma em seu ser.  

                                                 
269 Ver [Consciência]. 
270 S.T., op.cit., p. 382. 
271 Ibidem, p. 382. 
272 Ibidem, p. 383. 
273 Vattimo, Gianni, Introdução a Heiddegger, Lisboa, Edições 70, p. 55. 
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Na disposição existe um modo de abertura com o mundo, a partir 
do qual o ente que é tocado pode vir ao encontro. 
Os sentidos ao qual está relacionado ter sensibilidade-para, 
pertencem a um ente que possui o modo de ser disposto no 
mundo.  
“A disposição não apenas abre a presença em seu estar-lançado e 
dependência do mundo já descoberto em seu ser, mas ela própria 
é o modo de ser existencial em que a presença permanentemente 
se abandona ao “mundo” e por ele se deixa tocar de maneira a se 
esquivar de si mesma.”274

Este esquivar de si mesma está relacionado com a decadência. 
(Ver nota 23.) 
A disposição é um modo existencial de co-pertença que é em si 
mesmo ser-no-mundo. 

 
 
[Ente] 

A ontologia pensa o ente no seu ser. Contudo o pensar o ente no 
ser em nada revela o ser, pois é este que deve ser pensado. A 
verdade do ser é que deve ser pensada. 
“O ser não é o ente, não é o ente conhecido que é representado 
com demasiada facilidade. Só o ser é, o ente não (o ente jamais 
é)”.275

O ente é a objectividade da subjectividade. É a objectividade da 
possibilidade. 
“A presença (…) só pode existir como o ente que está entregue à 
responsabilidade de ser o ente que ela é”276. 
“Todo o ente é277 independente de experiência, conhecimento e 
apreensão através do que ele se abre, descobre e determina. O 
ser, no entanto, apenas “é” no compreender dos entes a cujo ser 
pertence uma compreensão de ser.”278

 
 
 [Existência] 

“Ex-sistência significa, sob o ponto de vista do seu conteúdo, estar 
exposto na verdade do ser”.279  
“O estar postado na clareira do ser é o que eu chamo a ex-
sistência do homem”280

“A essência do homem é a existência”.281

A existência é o ser ao qual a presença sempre se relaciona. 
                                                 
274 S.T., op.cit., p. 199. 
275 Heidegger, Martin, Carta sobre o Humanismo, Lisboa, Guimarães Editores, 14ª Edição, 1987, p. 60. 
276 S.T., op.cit., p. 364. 
277 Heidegger ao utilizar o termo é para o ente, pode parecer estar em contradição, no entanto o contexto 
da citação é de que o ente é real, e não é no sentido de ser. 
278 Ibidem, p. 249. 
279 Carta sobre o Humanismo, op.cit., p. 47. 
280 Ibidem, p. 44. 
281 Introdução a Heiddegger, op.cit., p. 25. 
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O homem como “poder-ser” é o próprio sentido do conceito da 
existência. 
O homem é só enquanto poder-ser. 
Considerámos sempre de existente algo que é real, presente. 
Contudo à luz do pensamento de Heidegger se o homem é poder-
ser então o modo de ser é o da possibilidade e não o da realidade. 
O existente é então a possibilidade do poder-ser. 
A palavra ex-sistere (ek-sistere) traduz um movimento de dentro 
para fora, numa dinâmica constante onde se trocam os estados e 
os lugares. 
Deve-se portanto entender o termo existência como estar fora, 
como um ultrapassar a realidade presente na direcção da 
possibilidade. 
“ Mais elevada do que a realidade está a possibilidade”.282

A existência autêntica é o estar-aí que se apropria do ser, isto é 
que se projecta na base da sua possibilidade mais própria. 
Quando não é alcançada uma verdadeira abertura em direcção as 
coisas, uma verdadeira compreensão, pois é mantida a opinião 
comum, então referimo-nos à existência inautêntica.  
Para Heidegger, a autenticidade, ou seja, a existência autêntica 
não assume no entanto uma condição moralmente melhor.  
Em Ser e Tempo são considerados dois modos de ser da 
existência, os existenciais como o ser dos entes dotados do modo 
de ser da presença e os categoriais como o ser dos entes 
simplesmente dados. 
A relação com os entes simplesmente dados pode ser de 
apropriação, falamos então de incluir no próprio projecto de 
existência as coisas (entes simplesmente dados) com que o ser se 
está a relacionar. 

 
 
[Fenómeno/Manifestação] 

O mostrar-se do ente, trata-se para Heidegger de um fenómeno. 
Esse ente que se revela e que se mostra pode mostrar-se de 
muitas maneiras ou até pode mostrar-se como o que não é (como 
é o caso da aparência).  
No caso do ente se mostrar como o que não é, está contido 
originariamente o que é pelo que o conceito de fenómeno inclui o 
de aparência. 
A manifestação, por sua vez, é que já não tem nada a ver com o 
que o fenómeno exprime. A manifestação não é um “mostrar-se a 
si mesmo, mas um anunciar-se de algo que não se mostra através 
de algo que se mostra”.283

O que se mostra desta maneira nunca poderá ser confundido com 
o aparecer. 

                                                 
282 S.T., op.cit., p. 78. 
283 Ibidem, p. 68. 
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“Manifestar-se é anunciar-se mediante algo que se mostra”284

“Os fenómenos nunca são manifestações, toda a manifestação 
está remetida a um fenómeno”285. O que indica que o fenómeno, 
por ser um mostrar-se a si mesmo, não poderá ser algo que 
anuncia o que não mostra, mas por outro lado, ao anunciar, esse 
referente o que anuncia só pode ser o que anuncia se se mostrar 
em si mesmo, pelo que terá que ser um fenómeno. 
O que anuncia mostra-se, mas como irradia uma anunciação 
constantemente encobre-se a si mesmo. 
Heidegger diz em Ser e Tempo: “deixar e fazer ver por si mesmo 
aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo”. 

   Ou seja: “para as coisas elas mesmas.” 286

 
 
[Linguagem] 

É através da palavra que nomeia que se traz à presença as coisas 
e as torna reconhecíveis e acessíveis até na presença espacio-
temporal. 
“A única tarefa do pensar é trazer à linguagem, sempre 
novamente, este advento do ser que permanece e em seu 
permanecer espera pelo homem”.287

A linguagem, com Heidegger, passa de um mero instrumento para 
analisar e comunicar uma realidade, para se tornar no que 
patenteia o ser das coisas. 
Enquanto ser-com os outros o estar aberto existencial da presença 
é o escutar. 
A verdadeira escuta não se contém apenas no explícito mas toma 
nota do que ressoa no não-dito, do que está implícito. 
O dito só tem algo a dizer-nos se, sem se esgotar, mantiver uma 
permanente reserva. O não-dito.288

 
 
[Morte] 

Sendo “Daisen” o poder-ser, a totalidade, tem incluída a 
possibilidade da morte, o que, segundo Vattimo, é uma 
possibilidade autêntica e autêntica possibilidade. 
Para Heidegger, a morte como definitiva e como possibilidade 
autêntica, traz uma abertura total às infinitas possibilidades do 
projecto que vai realizando. 
O “Daisen” não se petrifica, continua permanentemente em 
aberto. 

                                                 
284 Ibidem, p. 68. 
285 Ibidem, p. 69. 
286 Ibidem, p.74. 
287 Carta sobre o Humanismo, op.cit.,  p. 92. 
288 Ver [Silêncio]. 
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O “Daisen” é sempre um ser-para-a-morte. A morte possibilita as 
possibilidades, fá-las aparecer verdadeiramente como tais, não 
definitivas, mas sempre abertas no projecto da existência. 
Há na presença uma não-totalidade contínua e ineliminável que 
encontra o seu fim com a morte. 
“Transcendência é, para Heidegger, o modo em que “Daisen” 
existe, a saber, finitamente”289  

 
 
[Região] 

E o que considera Heidegger como a Região? 
Em  Serenidade, onde se estabelece um diálogo num caminho de 
campo entre um investigador (I), um erudito (E) e um professor 
(P) lê-se: 
“ P - A reunião reúne, tal como se nada acontecesse, cada coisa 
com cada coisa e todas entre si no demorar-se (das Verweilen) no 
repouso em si próprio. Fazer região de encontro é o reabrigar 
reunificante no extenso repousar na duração.  
(…) 
E- Assim, a própria região é simultaneamente a extensão e a 
duração. Demora-se na extensão do repousar. Estende-se na 
duração do que se fechou-em-si-próprio livremente. 
(…) 
P- A Região é a extensão que faz demorar-se que, tudo reunindo, 
se abre de modo a que nela o aberto seja mantido e solicitado 
(gehalten und angehalten) a deixar cada coisa abrir-se no seu 
repouso.”290

A região é portanto a extensão livre, o todo, de onde vem a 
serenidade do aguardar, porque originalmente o homem pertence 
à região. 
A essência do homem é a região. É o aberto. 
“Então a essência do pensamento, a saber, a serenidade em 
relação à Região, seria a resolução para a verdade que está a 
ser”.291

“A insistência na serenidade em relação à Região seria, segundo 
tal, a autêntica essência da espontaneidade do pensamento”.292

A essência do homem reside no aberto e para lá caminha, no 
entanto o aberto precisa do homem ocultado para poder existir 
como aberto, para onde o homem tende a desocultar-se. 
(…)“a essência do homem é confiada à Região porque esta 
essência pertence tão essencialmente à região que esta, sem a 
essência do homem, não pode ser como é.“293

                                                 
289 Márcia Schuback em Nota de Tradutor, Heidegger, Martin, S.T. op.cit., p.18. 
290 S. op.cit., p. 41.  
291 Ibidem, p.58. 
292 Ibidem, p. 60. 
293 Ibidem, p. 61. 
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O aberto, o todo, precisa do singular, do que ainda não se 
regionalizou para poder ser apreendido. 

 
 
[Ser-esquecido] 

Tendo como conceito primordial a verdade como desvelamento, o 
velamento como não-verdade, Heidegger considera o deixar-ser 
do ente como desocultante e ao mesmo tempo ocultante. 
A ocultação como não-verdade é o mistério, esse mistério que é 
esquecido na própria ocultação. Assim o mistério nega-se no 
esquecimento. Ao ser lembrado o mistério revela-se, o ente é 
visto como ocultado o que permite a sua desocultação e o seu 
deixar-ser. O ser que é esquecido é aquele cujo ente nega o 
mistério, e ao negar o mistério não permite a sua desocultação. 
O ente que não aparece no mundo é o ser-esquecido, que ao ser-
lembrado aparece no mundo. Volta ao ser. Então o ser é o não-
esquecido (ά-λήθεια)”294. O ente cujo ser não se revela é o ser-
esquecido. 

 
 
[Silêncio] 

O silêncio será então a reserva da palavra, o que se mantém 
oculto e que também é preciso saber escutar. Heidegger insiste na 
escuta do silêncio. 
“Silenciar, no entanto, não significa ficar mudo. Ao contrário, o 
mudo é a tendência “para dizer”. O mudo não apenas não provou 
que pode silenciar, como lhe falta até a possibilidade de prová-lo. 
E, como o mudo, aquele que por natureza, fala pouco, também 
ainda não mostra que silencia e pode silenciar. Quem nunca diz 
nada também não pode silenciar num dado momento. Silenciar 
em sentido próprio só é possível numa fala autêntica. Para poder 
silenciar, a presença deve ter algo a dizer, isto é, deve dispor de 
uma abertura própria e rica de si mesma. Pois só então o estar em 
silêncio se revela e, assim, abafa a “falação.”295

A origem e o fundamento da linguagem residem no silêncio como 
poder não falar. 

 
 
[Temporalidade] 

Um ser de encontro a ele próprio está irremediavelmente 
relacionado com o tempo, com a temporalidade pois ao 
reencontrar-se, reencontra a sua finitude. 
 “Este deixar-se-vir-a si que na possibilidade privilegiada a sustém 
é o fenómeno originário do porvir. Se, ao ser da presença, 

                                                 
294 A-letheia. 
295 S.T., op.cit., p. 228. “Falação” surge aqui para exprimir uma conotação específica de excesso, 
superficialidade e descompromisso com o que se fala. Heidegger, no entanto, em Ser e Tempo nem 
sempre atribui um sentido pejorativo a esta expressão. 

 117



pertence o ser-para-a-morte, próprio ou impróprio, este então só 
é possível como porvindouro, no sentido agora indicado e que 
ainda deve ser determinado de forma mais precisa. “Porvir” não 
significa aqui um agora que, ainda-não tendo se tornado “real,” 
algum dia o será. 
Porvir significa o advento em que a presença vem a si em seu 
poder ser mais próprio. O antecipar torna a presença 
propriamente porvindoura, de tal maneira que o próprio antecipar 
só é possível quando a presença enquanto um sendo, sempre já 
vem a si, ou seja em seu ser, é e está por vir.”296

Vindo a si mesma num porvir, a decisão actualiza-se297 na 
situação. O vigor de ter sido surge do porvir e isso de tal maneira 
que o porvir do ter sido (melhor do que tem sido), deixa vir-a-si a 
actualidade. Chamamos temporalidade este fenómeno unificador 
do porvir que actualiza o vigor de ter sido. Que faz presente o 
futuro que já é passado. Somente determinada como 
temporalidade é que a presença possibilita para si mesma o poder 
ser toda em sentido próprio da decisão antecipadora. 
Temporalidade desvela-se como o sentido da cura298 
propriamente dito. 
A temporalidade é o deixar-vir a si o ter-sido.  
O porvir, resultante da antecipação do ser-lançado (futuro), 
permite ser (presente) o ter sido (passado). 
O ser-lançado é o passado do estar-aí, é o vigor do já ter sido. 
O estar-aí está constituído radicalmente pela temporalidade. 
Heidegger tematiza o “Da” em Ser e Tempo como sentido 
temporal de entre, que define a transcendência da existência, a 
conjugação do si mesmo como vida da alteridade da diferença. 
Heidegger considera o tempo como a tensão do durante, do entre, 
do perdurar, trata-se de uma intermitência do movimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
296 Ibidem, p. 410. 
297 [Actualidade] para Heidegger é um agir no presente que tem a ver com a resistência ao esperar. 
298 [Cura] designa ontologicamente a totalidade do todo estrutural da presença. 
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7.ANEXOS 

 
 
 
Segue em anexo CD, com imagens do nosso trabalho de pintura/desenho.  
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“Primariamente, presença não vem a si em seu poder ser mais 
próprio e irremissível mas é em se ocupando que a presença 
aguarda a si mesma, a partir do que lhe proporciona ou recusa 
aquilo de que se ocupa”. 299

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
299 Heidegger, Martin, S.T., p. 423 
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