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SINOPSE
1 

 

 

 

 

 
 Arte e Vida: O Paradoxo do Objecto e do Tempo é uma investigação na qual 

procuro compreender de que forma ocorre a relação entre o produto da minha actividade 

artística e o seu fruidor. Deste modo, partindo de conceitos desenvolvidos a partir de 

Fernando Pessoa, Gaston Bachelard, Hannah Arendt e Henry Bergson, procuro 

esclarecer a natureza da relação entre a arte e a vida, pois acredito que as relações 

sociais se originam a partir das actividades individuais, sendo isto o que alicerça todo o 

viver. 

 Apesar da contrariedade expressa pela palavra “paradoxo”, o que procuro com 

esta dissertação é compreender o instante no qual ocorre a relação fruidor-obra. Um 

instante de conciliação de uma oposição mas que não procura um equilíbrio, antes uma 

essência, não tendo por esse motivo a contrariedade que expressa o título proposto. 

Existindo para além do “paradoxo” anunciado, enquanto objecto de natureza 

temporal, uma obra de arte, que, através da minha actividade, procura revelar directa e 

simultaneamente as capacidades intelectivas e intuitivas do artista e do fruidor.   

 

 

 

 Palavras-chave: arte, forma, poético, tempo, vida. 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 O seguinte texto não segue o novo acordo ortográfico 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

Art and Life: The Paradox of Object and Time it’s an investigation in which I seek to 

understand how the relation between the product of my artistic activity and the one who 

enjoys it occurs. This way, starting from concepts developed from Fernando Pessoa, 

Gaston Bachelard, Hannah Arendt and Henry Bergson, I try to clarify the nature of the 

relationship between art and life, since I believe that social relations originate from the 

individual activities, which is the foundation of all being. 

Despite the setback expressed by the word “paradox”, what I try with this thesis is to 

understand the moment in which the relationship between the one who enjoys it and the 

work occurs. A moment of conciliation of an opposition, but that does not seek balance, 

rather an essence, not having therefore the setback expressed by the proposed title. 

Existing beyond the announced "paradox", as an object of temporal nature, a work of 

art, that, through my activity, seeks to reveal directly and simultaneously the intellective 

and intuitive abilities of the artist and the one who enjoys it. 

  

 

 

 Keywords: art, form, life, poetic, time. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na minha dissertação, pretendo pesquisar toda a produção artística como uma 

extensão da vida. Desta forma, e entendendo a vida como uma actividade, tenho a 

intenção de conduzir a minha investigação no sentido de uma solução criativa para a 

questão da arte relativamente à vida. Escolhi este caminho porque acredito que 

distinguir uma acção de uma existência não seja possível. Destaco que esta forma de 

pensar tem em mim uma especificidade.  

 A especificidade que procuro destacar surge em mim através da minha 

actividade. Sou um artista e, como tal, estou sempre curioso sobre as coisas da vida. E a 

pergunta que me coloco diante do que faço e do admirável com o qual constantemente 

me deparo, é: 

 Como posso eu aproximar as coisas da arte das coisas da vida? 

 Entendo que a única forma possível para responder à pergunta acima colocada é 

de natureza criativa, por isso acredito no caminho teórico/prático do qual nasceu a 

presente dissertação.  

Assim, reflectir sobre as questões da vida e da arte tornou-se no que alicerça a 

minha existência activa enquanto um ser vivo produtivo. Mas isto ainda não é o 

suficiente para que eu possa aproximar as coisas da arte das coisas da vida. 

Considero a vida o princípio de toda a existência, «porque existir consiste em 

mudar» (Bergson, 2001, p. 18). Como mudar é uma força, considero-a força de toda a 

actividade. Assim, relativamente à arte, entendo-a como uma actividade não regida por 

qualquer habilidade específica. Face a esta afirmação é possível depreender toda a 

amplitude da vida perante toda a especificidade da arte, concluindo de forma simples e 

resumida que a vida é imensamente maior relativamente à arte, sendo esta apenas uma 

das infinitas actividades pertinentes à vida. 

Assim sendo, agora que tenho esboçadas as “dimensões” tanto da arte como da 

vida, posso enfim esclarecer sobre a organização que imprimi na minha argumentação 

com a finalidade de conduzir o problema da vida relativamente à arte, ou seja, o 
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paradoxo do objecto e do tempo. 

Por este motivo, a minha dissertação inicia-se abordando a vida enquanto uma 

actividade, para chegar à conclusão de que existimos na mundanidade
2
 enquanto 

vitalidade essencial, condição esta importante do ponto de vista de todas as actividades 

humanas. Para tal, importa compreender que, na mundanidade, é fundamental a 

vitalidade essencial para o entendimento de todas as actividades enquanto uma dupla 

força
3
, estabelecendo desta forma que as relações humanas surgem através das 

actividades definindo os homens na mundanidade e os limites das relações sociais. 

Mas a questão da minha investigação é a relação entre a arte e a vida, sendo que 

para isso defini a vida enquanto actividade e a arte como apenas mais uma das 

actividades da mundanidade. Seguindo este caminho, procurei definir a base das 

relações humanas que definem os homens na mundanidade, entendendo a arte como 

uma força — e mais: como uma dupla força, ainda concluindo que esta dupla força da 

arte não constitui a integralidade da vida. Desta forma, toda a argumentação me levou 

até ao instante poético de Gaston Bachelard. 

Chegar ao instante poético de Gaston Bachelard foi muito importante para a 

minha investigação para que pudesse integrar na parcialidade da arte a totalidade da 

vida. Desta forma, intercalando o pensamento de Henry Bergson com o de Gaston 

Bachelard, procurei esclarecer que a parcialidade da arte inclui a totalidade da vida, não 

através de uma arte que apreenda a totalidade da vida mas através de uma relação 

“arte”-“vida” na qual a arte se mantém parcial e a totalidade da vida transfixa a arte sem 

alterar o carácter da sua parcialidade.  

Enfim, satisfazendo o “paradoxo do objecto e do tempo”, entendo o objecto 

como um paradoxo objectivo/subjectivo e o tempo como um paradoxo determinável/ 

indeterminável, sendo estas as ambivalências que tornam possível transfixar a arte pela 

vida. 

Para concluir esta introdução, penso que toda esta argumentação busca 

                                                 
2
 Conceito desenvolvido por Hannah Arendt na obra “A condição Humana”. Lisboa: Relógio D’Água, 

2001 
3
 Definição, segundo Álvaro de Campos, da vida enquanto força constante: Aviso por causa da moral e 

outros textos de intervenção de Álvaro de Campos, Lisboa, Editorial Nova Ática, 2007, p. 47. 
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estabelecer a relação que sempre procuro entre o fazer da minha actividade, uma obra 

de arte, e as formas possíveis das relações dos fruidores/espectadores com este meu 

fazer, prosseguindo desta forma para o fazer de outros artistas e das soluções criativas 

por eles empreendidas com o fim de questionar a condição do lugar do fruidor, do lugar 

do próprio artista e da própria obra. 
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O QUE É A VIDA? 

  

A VIDA ENQUANTO ACTIVIDADE 

 

A visão que vou desenvolver da vida enquanto uma actividade está 

intrinsecamente ligada ao significado da palava “actividade” tal como é empregue nos 

nossos dias. Portanto, é possível dizer que “actividade” é uma acção e que esta, em 

última análise, é sempre vida, como podemos depreender a partir de qualquer 

dicionário.  

Coincidentemente, para Fernando Pessoa, actividade é vida. A partir desta 

afirmação, podemos dizer que, para Álvaro de Campos, um dos seus heterónimos, 

“vida” é força
4
. E ainda se pode acrescentar: que a vida tem valor. Mas qual seria o 

valor da vida para Álvaro de Campos? 

 Para responder a esta questão, é necessário pensar a vida enquanto um valor. 

Álvaro de Campos afirma que a vida é simultaneamente integração e desintegração, 

portanto simultaneamente acção e reacção.  

 

«A arte, para mim, é, como toda a actividade, um indício de força, ou energia; 

mas, como a arte é produzida por entes vivos, sendo pois um produto da vida, as formas 

da força que se manifestam na arte são as formas da força que se manifestam na vida. 

Ora a força vital é dupla, de integração e de desintegração […]. Sem a coexistência e 

equilíbrio destas duas forças não há vida, pois a pura integração é a ausência da vida e a 

pura desintegração é a morte. Como estas forças essencialmente se opõem e se 

equilibram para haver, e enquanto há, vida, a vida é uma acção acompanhada 

automática e intrinsecamente da reacção correspondente. E é no automatismo da 

reacção que reside o fenómeno específico da vida.» (Campos, 2007, p. 46) 

Da relação entre acção e reacção podemos depreender o valor da vida, não 

sendo este um resultado do desequilíbrio mas, antes, do equilíbrio entre os opostos.  

                                                 
4
 Ibid. 
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«O valor de uma vida, isto é, a vitalidade de um organismo, reside pois na 

intensidade da sua força de reacção.» (Campos, 2007, p. 47) 

A questão anteriormente colocada, sobre o valor da vida, leva a interrogar-nos  

se as relações de acção e reacção são forças, se força é energia e, ainda, se a energia é 

medida através da sua intensidade. Com efeito, podemos concluir que, para Álvaro de 

Campos, o valor da vida surge no equilíbrio das suas intensidades. 

Portanto, para este heterónimo, “no conceito de vida não se pode incluir outro 

conceito de valor que não o de intensidade”
5
. Sendo assim, a vitalidade é a intensidade 

da vida, porque a vitalidade é o equilíbrio das forças opostas da vida. 

No seguimento desta investigação, o que me interessa pensar é a vida enquanto 

actividade, e por sua vez, pode acrescentar-se segundo Álvaro de Campos, a actividade 

enquanto intensidade de vida (ou vitalidade). Sendo a vitalidade um conceito 

qualitativo, podemos assim concluir que a relação do ser humano com a vida é de 

natureza qualitativa e não quantitativa. Assim, no âmbito da presente investigação, 

considero que toda a actividade humana é desta natureza.  

A partir daqui, abordando o conceito de actividade e procurando lidar com o 

conceito de vita activa como constituinte das sociedades humanas proposto por Hannah 

Arendt, procuro observar a vida humana através da perspectiva do trabalho. 

Seguindo este caminho, no sentido de tentar compreender como é que o homem 

transforma a vida criando um mundo artificial, sustenho que, através das suas 

actividades, o ser humano quantifica o qualificável, ou seja, a vitalidade.  

«O trabalho é a actividade correspondente ao artificialismo da existência 

humana, existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e 

cuja mortalidade não é compensada por este último. O trabalho produz um mundo 

“artificial” de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de 

suas fronteiras habita cada vida individual, embora esse mundo se destine a sobreviver e 

a transcender todas as vidas individuais. A condição humana do trabalho é a 

mundanidade.» (Arendt, 2001, p. 15)  

Como já foi referido anteriormente, vitalidade é o valor da vida, sendo a sua 

                                                 
5
 Ibid.  
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artificialização
6
 uma transformação radical provocada pelo desequilíbrio das 

intensidades que lhe são próprias. Supondo que a toda a acção corresponde uma 

reacção igual e contrária, assim a artificialização
7
 do mundo desequilibra esta verdade, 

propondo uma acção cuja reacção não é igual, apesar de contrária. O que proponho não 

é reequilibrar esta força vital mas compreendê-la e perceber que é possível existirmos 

na mundanidade enquanto vitalidade essencial. 

Mas existir na mundanidade enquanto vitalidade essencial é uma qualidade e a 

condição humana do trabalho proposta por Arendt lida com o quantificável, ou seja: o 

homo faber
8
 faz e trabalha sobre os materiais constituindo todo o artifício humano. 

Sendo esta artificialidade o que confere estabilidade e solidez à mundanidade, visto que 

os homens são criaturas mortais. Assim, é definido todo o valor quantificável da 

condição proposta por Arendt, ou seja, a finitude do homem diante do mundo do 

trabalho. 

Esta condição de finitude contrapõe-se à ideia que desenvolvo da vida enquanto 

vitalidade essencial, sendo que aqui o que me interessa é a dimensão qualificável deste 

conceito, entendendo que o que define a vida é a actividade mas não a finitude do 

homem. Portanto, o que me interessa da Vita Activa é a sua condição enquanto 

qualificadora do mundo, ou seja, a artificialidade do mundo, ou seja, a mundanidade 

enquanto duração
9
. 

Outro aspecto que importa salientar é a fabricação, uma reificação. Para Arendt a 

solidez (estabilidade) de todas as coisas resulta do material que foi trabalhado, material 

este que é retirado da natureza e transformado. Este processo é considerado pela autora 

aniquilador da vitalidade, mas é esta agressão que confere estabilidade e solidez à 

mundanidade. 

Assim entende-se que o fundamental para a vitalidade essencial é a percepção 

de que para a mundanidade a estabilidade da condição humana enquanto objectividade 

do mundo é mais do que a simples produção de coisas. «Os homens são seres 

condicionados: tudo aquilo com o qual entram em contacto torna-se imediatamente uma 

                                                 
6
 Quantificação do qualificável. 

7
 A palavra artificialização refere-se à capacidade humana de extracção da matéria-prima da natureza. 

8
 Homem como fazedor de instrumentos. 

9
 Conceito proposto por Henry Bergson na obra: A Evolução Criadora, tradução de Roberto Raposo, 

Lisboa, Edições 70, 2001. 
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condição da sua existência.» (Arendt, 2001, p. 21)  

Para Arendt, o nascimento e a morte estão intimamente relacionados com as três 

actividades da condição humana que ela propõe. No entanto, saliento que a vitalidade 

essencial que defendo na minha investigação considera o nascimento e a morte de um 

ponto de vista qualitativo e não quantitativo. Desta forma, vida e morte não são as 

partes determinantes do início e do fim, já que determinar principio e fim é uma visão 

quantitativa. Portanto, enquanto uma duração contínua da existência
10

, numa visão 

qualitativa, todo o qualitativo determinante se torna indeterminável.  

  

ACTIVIDADE COMO DUPLA FORÇA 

 

Dentro da minha investigação, como foi referido no capítulo anterior, defino a 

vida como actividade, noção que nos levou ao conceito de vitalidade essencial, sendo a 

dupla força da vida uma existência na vitalidade essencial. Assim, a actividade como 

dupla força existe como uma consequência da vitalidade essencial, esta que serve de 

base para todas as relações humanas, relações que definem o homem na sua 

mundanidade. Importante referir que a finitude do homem (nascimento/morte) não 

define a qualidade da vitalidade, mas, antes, a quantifica, tornando-a num objecto 

racionalizável no que se refere à vida e à morte dos indivíduos que constituem a 

mundanidade.  

No entanto é inegável que a morte de um indivíduo que faz parte da 

mundanidade põe fim à sua vida, mas não às actividades decorrentes das suas relações. 

O que tento definir é a natureza da mundanidade enquanto vitalidade essencial, e esta 

noção é fundamental para o entendimento de toda a actividade enquanto dupla força.  

Assim, defendo que, do ponto de vista da vitalidade essencial, os limites das 

relações sociais na mundanidade são indetermináveis, portanto de natureza temporal 

contínua, no sentido definido por Henri Bergson.  

«O universo dura. Quanto mais aprofundarmos a natureza do tempo, melhor 

compreenderemos que duração significa invenção, criação de formas, elaboração 

                                                 
10

 Conceito proposto por Henry Bergson na obra: A Evolução Criadora, tradução de Roberto Raposo, 

Lisboa, Edições 70, 2001. 
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contínua do absolutamente novo.» (Bergson, 2001, p. 21) 

Para este autor, o tempo é entendido enquanto um todo indivisível, uma duração 

de momentos somados uns aos outros de forma consecutiva. É o correr do tempo uno e 

interpenetrado, caracterizando uma experiência apreendida apenas intuitivamente, visto 

que a sua natureza é qualitativa, ao contrário do tempo físico que pode ser quantificado 

racionalmente. Esta experiência, para Bergson, é denominada como uma realidade na 

sua verdadeira essência.  

«Se quiser preparar um copo com água açucarada, devo forçosamente esperar 

que o açúcar se dissolva. Este pequeno facto está repleto de ensinamentos. Pois o tempo 

por que tenho de esperar já não é o tempo matemático que se aplicaria de igual modo ao 

longo de toda a história do mundo material, mesmo que esta se estendesse de repente no 

espaço. Ele coincide com a minha impaciência, ou seja, com uma certa porção da minha 

própria duração, que não é extensível nem redutível à nossa vontade. Já não é o 

pensado, é o vivido. Já não é uma relação, trata-se do absoluto. O que significa isto 

senão que o copo de água, o açúcar e o processo de dissolução do açúcar são, sem 

dúvida, abstracções, e que o Todo do qual foram recortados pelos meus sentidos e pelo 

meu entendimento progride, talvez, como uma consciência?» (Bergson, 2001, p. 20) 

Este autor mostra que a realidade, por estar num constante movimento, existe 

como um processo de transformação e mudança, o que contraria a ideia que mais 

comumente possuímos, ao que Bergson chama de concepção clássica da finalidade, ou 

seja, a concepção segundo a qual podemos, através da inteligência, fazer recortes na 

continuidade da realidade para poder sobre ela discursar através das suas partes.  

«Ao explicar a vida pela inteligência, [a concepção clássica da finalidade] reduz 

excessivamente o significado da vida; a inteligência, pelo menos tal como a 

encontramos em nós, foi formada pela evolução ao longo do trajecto; é recortada em 

algo mais vasto, ou, melhor, é a projecção necessariamente plana de uma realidade que 

tem relevo e profundidade. […] É preciso substituir a inteligência propriamente dita 

pela realidade mais abrangente da qual a inteligência é apenas a contracção.» (Bergson, 

2001, p. 56) 

A partir destes dados, podemos revisitar o texto de Fernando Pessoa sobre as 

forças de integração e de desintegração. Para Álvaro de Campos, de facto, não há vida 
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sem a coexistência e o equilíbrio destas duas forças, «[...] pois a pura integração é a 

ausência da vida e a pura desintegração é a morte [...]» (Campos, 2007, p. 46). O que 

depreendo daqui é que a razão
11

 é a pura integração e a intuição
12

 é a pura 

desintegração, sendo da natureza da mundanidade a coexistência da razão e da intuição. 

Assim, a natureza da mundanidade, enquanto integração e desintegração, é a vitalidade 

essencial que mantém infinita na mundanidade a relação finita do indivíduo morto. 

Isto é o que qualifica a vitalidade essencial na sua natureza temporal 

determinável enquanto desintegração (morte) e indeterminável enquanto vitalidade 

essencial (vida). Portando a vitalidade essencial é a infinitude no finito, sendo da ordem 

das relações mundanas a sua existência. 

Para Fernando Pessoa, como foi referido anteriormente, a arte é um produto da 

vida sendo que «[..] as formas de força que se manifestam na arte são as formas de força 

que se manifestam na vida.» (Campos, 2007, p. 46). E como a arte «[…] é feita por se 

sentir e para se sentir, […] baseia-se na sensibilidade.» (Campos, 2007, p. 48). E, na 

medida em que a arte se baseia na sensibilidade, a sensibilidade é a vida da arte.  

Para compreendermos mais agudamente a noção de sensibilidade, vou convocar 

o pensamento de Immanuel Kant. Com efeito, este autor define que todo o 

conhecimento humano só pode ser apreendido através da sensibilidade e do 

entendimento, sendo que através da sensibilidade são percepcionados os objectos e pelo 

entendimento estes objectos são racionalizados. Desta forma, é possível dizer que o 

conhecimento é formado pela contribuição das intuições que para Kant são 

representações imediatas dos objectos gerados pela nossa sensibilidade, sendo que estas 

intuições são articuladas por esquemas a priori que fazem parte da própria racionalidade 

humana, tornando-se assim no próprio conhecimento. O que significa que todo o 

conhecimento é adquirido pela relação do sujeito com o objecto e, em parte, por algo 

que pertence ao próprio sujeito. Para Kant, o conhecimento não é uma reprodução do 

objecto elaborada de forma passiva, mas sim a sua construção activa através do próprio 

sujeito, ou seja, da experiência. 

                                                 
11

 Conceito de Bergson.      
12

 Idem. Estes dois conceitos bergsonianos serão tratados mais profundamente no capítulo e subcapítulo 

seguintes: “A origem do paradoxo: A Natureza do Tempo”, “Intelecção e intuição enquanto conceitos 

temporais”. 
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«Sejam quais forem o modo e os meios pelos quais um conhecimento se possa 

referir a objectos, é pela intuição que se relaciona imediatamente com estes e ela é o fim 

para o qual tende, como meio, todo o pensamento. Esta intuição, porém, apenas se 

verifica na medida em que o objecto nos for dado; o que, por sua vez, só é possível, 

[pelo menos para nós homens,] se o objecto afectar o espírito de certa maneira. A 

capacidade de receber representações (receptividade), graças à maneira como somos 

afectados pelos objectos, denomina-se sensibilidade.» (Kant, 2001, § 1, p. 87) 

Fernando Pessoa, por seu turno, afirma que é na sensibilidade que existe a 

relação das forças de acção e reacção. Desta forma, como a arte é um produto da vida, 

as formas de força que se manifestam na arte são as mesmas que se manifestam na vida. 

Concluo acentuando o que foi referido anteriormente: a razão é a pura integração e a 

intuição é a pura desintegração. 

«Na sensibilidade o principio de ruptilidade [isto é, de desintegração] está em 

variadíssimas forças, na sua maioria externas, que, porém se reflectem no indivíduo 

físico através da não-sensibilidade, isto é, da inteligência e da vontade - a primeira 

tendendo a desintegrar a sensibilidade perturbando-a, inserindo nela elementos (ideias) 

gerais e assim contrários necessariamente aos individuais, a tornar a sensibilidade 

humana em vez de pessoal; a segunda tendendo a desintegrar a sensibilidade limitando-

a, tirando-lhe todos aqueles elementos que não sirvam, ou, por excessivos, à acção em 

si, ou, por supérfluos, à acção rápida e perfeita, a tornar pois a sensibilidade centrífuga 

em vez de centrípeta.» (Campos, 2007, pp. 49-50) 

Agora é possível definir a actividade como dupla força, já que é através das 

actividades que se dão as relações humanas. Relações estas que definem o homem na 

mundanidade, uma artificialização do mundo. Assim, com a artificialização do mundo 

surge a razão (integração) e com a vitalidade essencial surge a infinitude do finito. Se, 

por um lado, a artificialização do mundo resultante das actividades humanas é racional, 

por outro a continuidade da duração inerente a toda a vitalidade essencial é intuitiva.  
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O QUE É A ARTE? 

 

A ARTE ENQUANTO ACTIVIDADE 

  

Na minha presente investigação a vida é portanto definida enquanto actividade 

porque é através das actividades que se dão as relações humanas e definem assim a 

mundanidade, ou seja, a artificialização do mundo segundo o pensamento de Arendt. 

Como qualquer actividade que define a natureza da mundanidade, a arte existe 

nessa dimensão. A arte é uma actividade da mundanidade, e a mundanidade é uma 

artificialização do mundo estabelecida pela condição humana do trabalho. E, como 

qualquer actividade, é através dela que se dão as relações humanas definindo o homem 

na mundanidade. 

Também para Fernando Pessoa, segundo o seu heterónimo Álvaro de Campos, a 

arte é semelhante a toda a actividade, ou seja: ela define-se enquanto vitalidade 

essencial, na medida em que é um indício de força ou energia. Assim, qualquer 

actividade na mundanidade existe enquanto o que já foi definido como dupla força
13

. 

«A arte, para mim, é, como toda a actividade, um indício de força, ou energia; 

mas, como a arte é produzida por entes vivos, sendo pois um produto da vida, as formas 

de força que se manifestam na arte são as formas de força que se manifestam na vida.» 

(Campos, 2007, p. 46) 

Sendo que a dupla força da vida é a vitalidade essencial que define a vida na 

mundanidade, o equilíbrio de forças gerado pela relação entre a razão e a intuição, ou, 

como diria Álvaro de Campos, integração e desintegração. 

Portanto, o equilíbrio é o que define a relação entre os homens que surge através 

das actividades, sendo aqui uma delas a actividade do artista e, por outro lado, a 

actividade do espectador (fruidor). Assim, o que proponho é ampliar o conceito de 

actividade enquanto qualificadora das relações humanas, sendo isto importante na 

minha argumentação porque fundamenta o conceito de equilíbrio. No entanto, não 

                                                 
13

 Meu conceito de dupla força, tratado no capítulo e subcapítulo, “O que é a Vida?”, “Actividade 

enquanto dupla força”. 
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pretendo na minha dissertação discutir a origem da mundanidade ou os seus porquês, 

simplesmente aceito a concepção proposta por Arendt
14

: a vida contemporânea define-se 

na mundanidade, sustentando ao mesmo tempo que é o equilíbrio que permite a 

perpetuação das relações humanas. 

«O trabalho produz um mundo “artificial” de coisas nitidamente diferente de 

qualquer ambiente natural. Dentro das suas fronteiras habita cada uma das vidas 

individuais, embora esse mundo se destine a sobreviver e a transcender todas as vidas 

individuais. A condição humana do trabalho é a mundanidade.» (Arendt, 2001, pp. 19-

20) 

Para compreendermos melhor esta ideia que defino de equilíbrio, é necessário 

dar um exemplo. A corrida dos 100 metros vista através da perspectiva quantitativa 

estabelece que há equilíbrio somente no momento em que os velocistas estão à mesma 

velocidade. Já através da perspectiva qualitativa é a velocidade individual final que 

estabelece a qualidade de cada velocista e, portanto, é o equilíbrio que torna a relação 

possível. Assim, na perspectiva quantitativa o equilíbrio é momentâneo, e o que defendo 

é que o equilíbrio é perene permitindo a participação dos velocistas na competição, ou 

seja, a realização de uma actividade. Assim, se pela perspectiva quantitativa é a 

qualidade final que estabelece um vencedor, em contrapartida defendo que não é o 

resultado final o elemento estabelecedor da qualidade de cada velocista, mas sim a 

relação individual de cada velocista com o seu próprio resultado. Portanto, não é a partir 

da quantificação que se define a qualidade, mas a partir da relação propriamente dita, 

estabelecedora de uma existência individual, não sendo desta forma a definição de um 

vencedor fundamental para a existência desta actividade, mas, antes, e uma vez mais, o 

equilíbrio que existe entre o que define a vida e as relações humanas, ou seja, a 

mundanidade. 

Transpondo o exemplo acima para a questão da minha investigação, ou seja, a 

arte enquanto uma actividade que, como todas as outras actividades definem a 

mundanidade como uma decorrência das relações humanas, diria que na minha 

actividade como artista a relação que procuro estabelecer com o espectador (fruidor) 

enquanto um sujeito activo é possível existir através do trabalho criativo que 

                                                 
14 Artificialização do mundo devido à condição humana do trabalho, tratado no capítulo e subcapítulo, “O 

que é a Vida?”, “A vida enquanto actividade”.   
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desenvolvo, ou seja, somos “velocistas” numa mesma corrida onde o equilíbrio das 

nossas velocidades existe, não de uma forma momentânea, mas na perenidade da 

relação humana que se torna então possível através da obra. O que torna possível a 

relação dos velocistas é a corrida — e, fazendo uma analogia, a corrida é a obra, já que 

a obra é o que permite a relação artista/fruidor. Deste modo, o que define a relação com 

a obra não é a sua quantificação, pois uma relação não é quantificável. O que torna 

possível — para voltar uma última vez ao meu exemplo — a quantificação da corrida é 

a sua relação (espaço, tempo), ou seja, a velocidade dos atletas. Estas mesmas relações 

também existem na obra, mas não são estas relações que definem a qualidade da relação 

fruidor/artista, apesar de que o fruidor pode gostar ou não de uma obra. Porém, entendo 

que uma relação de gosto é uma relação subjectiva de quantificação que se dá a partir de 

padrões impostos e não da experimentação da relação, ou seja, da fruição individual de 

cada humano activo de uma obra de arte não sujeita às padronizações. 

Em síntese, o que estou a defender é que vivemos num mundo que prioriza a 

quantificação, pressionado pela efemeridade da nossa existência, algo da nossa natureza 

racional, mas acontece na mundanidade enquanto uma perspectiva de qualificação, pois 

é pela perspectiva qualitativa final que se estabelece um vencedor, sendo esta de 

natureza contínua e estabelecedora da nossa existência histórica. Essa aparente 

contradição, a qual prefiro chamar paradoxo
15

, é uma das questões que me levam a 

abordar o tema através de Arendt e da condição do trabalho, procurando pensar a minha 

actividade através de um caminho que me permita compreender como é que uma obra 

de arte existe na mundanidade.  

  

A ARTE ENQUANTO VIDA 

  

No primeiro capítulo da minha dissertação abordei a perspectiva da vida 

enquanto actividade; ao invés, neste capítulo vou procurar abordar a arte enquanto vida. 

A visão que desenvolvi da vida enquanto uma actividade esteve intrinsecamente ligada 

ao significado da palava “actividade”, sendo assim possível dizer que “actividade” é 

uma força e que esta, em última análise, é sempre vida. Desta forma, pode-se agora 

                                                 
15

 Questão que será tratada no capítulo 3, “A origem do paradoxo: A natureza do tempo.” 
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perguntar: então o que será possível depreender por arte enquanto vida? 

Se toda a actividade é uma força e se esta força é sempre vida, a arte — que é 

uma actividade enquanto vida — será sempre uma força. Mas será que se pode 

considerar a arte desta forma?  

Para começar a responder a esta pergunta, abordei inicialmente o conceito de 

actividade e procurei lidar com o conceito de vita activa como constituinte das 

sociedades humanas proposto por Hannah Arendt, procurando observar a mundanidade 

como a forma da vita activa transformar o natural em artificial viabilizando e 

perenizando a existência do homem e as suas relações.  

Seguindo este caminho, no sentido de tentar compreender a arte enquanto uma 

actividade, e esta enquanto vida, procurei perceber a base das relações humanas que 

definem o homem na mundanidade, ou seja, as relações dos seres humanos através das 

suas actividades. 

Como é através das actividades que surgem as relações humanas, é possível 

dizer que o que define o homem na mundanidade é a natureza das suas relações, sendo a 

arte uma destas actividades. Assim é possível responder à pergunta anteriormente 

colocada: a arte é mais do que uma força sendo uma dupla força
16

, mas esta dupla força 

que existe através da arte por si só não constitui a integralidade da vida, apesar da 

perenidade da obra de arte viabilizar a durabilidade mundana como qualquer outra 

actividade. Mas a questão que coloco é como será possível pensar arte enquanto vida? 

A arte é uma actividade que por si só não constitui a integralidade da vida 

porque a integralidade da vida está constituída pelo conjunto de todas as actividades 

humanas que constituem a mundanidade; porém, o que me interessa é que a arte como 

uma actividade represente a vida como uma totalidade e não apenas como uma 

particularidade, ou seja, enquanto uma das inúmeras partes activas da vida.  

Diante desta questão, é preciso pensar novamente a vida enquanto um valor, 

tendo como finalidade compreender a vida enquanto uma representação. Inicialmente, 

quando foi pensada a vida enquanto um valor, tinha a finalidade de compreender a vida 

como uma força vital e perceber que é possível existirmos na mundanidade enquanto 
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 Meu conceito de dupla força, tratado no capítulo e subcapítulo “O que é a Vida?”, “Actividade 

enquanto dupla força”. 
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vitalidade essencial. Agora pretendo pensar a arte enquanto uma representação total da 

vida.  

Para começar a especular sobre as possibilidades de, através de uma actividade, 

representar a totalidade das actividades, será necessário compreender a arte na 

mundanidade enquanto vitalidade essencial. Assim vou pensar a mundanidade, que é a 

forma da vida humana transformar o natural em artificial, através da actividade artística 

segundo a sua natureza temporal. A natureza temporal da actividade artística não será 

considerada segundo a durabilidade da obra de arte, nem segundo a natureza temporal 

da sua dupla força, mas segundo a natureza temporal de uma representação. 

Assim, tendo em conta a natureza temporal linear e contínua da mundanidade 

em oposição à natureza temporal de toda a actividade, é possível dizer que a arte 

enquanto actividade é de natureza finita e pontual. Ora, será possível representar a 

infinitude (ou a continuidade segundo Bergson) da mundanidade na finitude de um 

instante artístico? 

Vejamos como Bachelard nos encaminha para pensarmos essa possibilidade: 

«A poesia é uma metafisica instantânea. Num curto poema deve dar uma visão 

do universo e o segredo de uma alma, ao mesmo tempo um ser e objectos. Se 

simplesmente segue o tempo da vida, é menos do que a vida; somente pode ser mais do 

que a vida se imobilizar a vida, vivendo em seu lugar a dialéctica das alegrias e dos 

pesares. Ela é então o princípio de uma simultaneidade essencial, na qual o ser mais 

disperso, mais desunido, conquista unidade. 

Enquanto todas as experiências metafísicas são preparadas por intermináveis 

prólogos, a poesia recusa preâmbulos, princípios, métodos, provas. Recusa a dúvida. No 

máximo, tem necessidade de um prelúdio de silêncio. De início, batendo em palavras 

ocas, faz calar a prosa ou os trinados que deixariam na alma do leitor uma continuidade 

de pensamento ou de murmúrio. Depois, após as sonoridades vazias, produz o seu 

instante. Para construir um instante complexo, para atar nesse instante numerosas 

simultaneidades, é que o poeta destrói a continuidade simples do tempo encadeado. 

Em todo verdadeiro poema é possível então encontrar os elementos de um tempo 

detido de um tempo que não segue a medida, de um tempo que chamaremos de vertical 

para distingui-lo do tempo comum, que foge horizontalmente com a água do rio, com o 
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vento que passa. Donde um paradoxo que é preciso enunciar claramente: enquanto o 

tempo da prosódia é horizontal, o tempo da poesia e vertical. A prosódia apenas 

organiza sonoridades sucessivas; regula cadências, administra arrebatamentos e 

emoções, muitas vezes inoportunamente. Ao aceitar as consequências do instante 

poético, a prosódia possibilita reunir a prosa, o pensamento explicado, os amores 

experimentados, a vida social, a vida corrente, a vida deslizante, linear, contínua. Mas 

todas as regras prosódicas são somente meios, velhos meios. A meta é a verticalidade, a 

profundeza ou a altura; é o instante estabilizado no qual as simultaneidades, ordenando-

se, provam que o instante poético possui perspectiva metafísica.» (Bachelard, 1985, p. 

183,184) 

 

A partir desta citação, representar a infinitude da mundanidade na finitude de um 

instante artístico não é propriamente um instante poético, ou será? O que procuro é este 

instante incomensurável, o qual é chamado de instante poético, ou seja, a arte enquanto 

uma representação total da vida, conseguida através da minha actividade e que, 

enquanto tal, deixa de existir no nosso tempo natural e como uma representação permita 

uma visão expressiva da infinitude da vida na finitude de um instante. 

Acredito que a única possibilidade para atingir o êxtase desse instante 

horizontalmente finito e verticalmente infinito seja através da vitalidade essencial 

inerente a toda a actividade e fundamental à mundanidade.  
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A ORIGEM DO PARADOXO: A NATUREZA DO TEMPO 

  

INTELECÇÃO E INTUIÇÃO ENQUANTO CONCEITOS TEMPORAIS  

 

 Como referido nos capítulos anteriores, a mundanidade é fundamental para o 

entendimento de toda a minha argumentação, sendo certo que a minha investigação 

parte da vida para a arte através da ideia de actividade que tem no homem simplesmente 

um actor que suporta as relações na realidade mundana. 

 Entendo a mundanidade como o lugar onde se expressa essa realidade construída 

a partir do conhecimento sensível e intuitivo do mundo possível através das relações 

mundanas dos seus actores, mas o que me interessa neste capítulo é a condição 

temporal na qual existem estas relações na mundanidade.  

 Segundo o pensamento de Hannah Arendt, a mundanidade é uma artificialização 

do mundo assegurada pela condição humana do trabalho, mas também — e segundo a 

mesma autora — a condição humana do trabalho está determinada por uma existência 

histórica, a qual é possível qualificar de temporal. 

 A natureza temporal dessa existência histórica da condição humana do trabalho é 

de realidade contínua, sendo por esse motivo impossível definir os seus limites 

extremos, ou seja, o seu princípio e o seu fim. Mas esclareço que as circunstâncias 

históricas pertinentes a essa condição não me interessam neste momento enquanto 

argumento de investigação. 

 Assim, o que procuro neste capítulo são os pólos intuitivos e intelectivos 

segundo as suas naturezas temporais. Para Henry Bergson, existem duas formas de 

natureza temporal distintas: uma determinável (quantitativa) imposta pela razão e outra 

indeterminável (qualitativa) imposta pela intuição. Ora, qualquer existência temporal na 

mundanidade é da ordem do indeterminável, devido à natureza contínua da duração 

mundana, podendo assim concluir-se que as duas formas polares de existência do 

homem na temporalidade mundana (intuitiva/intelectiva), apesar da sua distinção, 

existem enquanto continuidade na duração mundana.  

«Mas a duração é uma coisa muito diferente para a nossa consciência, ou seja, 
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para o que há de mais indiscutível na nossa experiência. Percebemos a duração como 

uma corrente que não podemos contrariar. Ela é a base do nosso ser e, como bem o 

sentimos, a própria substância das coisas que nos rodeiam.» (Bergson, 2001, p. 45) 

Mas como posso eu então afirmar que qualquer existência temporal na 

mundanidade é de natureza contínua se o homem, ou seja, o actor da realidade mundana 

é mortal, e portanto finito?  

Não nos esqueçamos que, na minha investigação, considero a vitalidade 

essencial como mediador dentro da mundanidade. Sendo assim, é segundo estas 

características que vou pensar a natureza temporal do paradoxo proposto, ou seja, a 

natureza do tempo como origem do paradoxo. Devo precisar ainda que a questão da 

finitude do homem, enquanto vitalidade essencial, acontece como valor individual mas 

não enquanto valor colectivo, ou seja: a mundanidade não é produto de um indivíduo 

mas sim da colectividade dos indivíduos. Neste sentido preciso, qualquer existência 

temporal na mundanidade é de natureza contínua. 

Esta natureza contínua do tempo mundano fica expressa na mundanidade em 

todo o artifício humano, mas este é um produto dos homens e os homens 

individualmente são finitos; porém, o produto das suas actividades — apesar de ser 

também finito — é mais durável do que os homens individualmente. Assim, se até aqui 

observei a mundanidade segundo condições colectivas de existência do homem, importa 

agora observar o homem individualmente, não enquanto um ser finito mas segundo a 

sua existência enquanto vitalidade essencial dotada de dupla força.  

Esta dupla força da vitalidade essencial expressa no homem surge na sua 

actividade enquanto existência intelectiva e intuitiva simultaneamente, às quais vou 

chamar pólos temporais. Não que um destes pólos se possa sobrepor ao outro, mesmo 

sabendo que qualquer sobreposição é uma possibilidade real, mas o que me interessa 

são estes pólos enquanto existências temporais.  

Desta forma, seguindo esta mesma argumentação das existências temporais dos 

pólos citados, vou convocar o que já foi definido a partir de Henry Bergson. Segundo 

Bergson, a intelecção é de natureza temporal determinável e a intuição é de natureza 

temporal indeterminável, sendo esta a origem do paradoxo temporal proposto, ou seja, a 

natureza destes tempos polares nos homens individualmente. Deste modo, é possível 
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concluir que o homem enquanto vitalidade essencial existe activamente na 

mundanidade enquanto intelecção e intuição simultaneamente, portanto como um actor 

que, a um só tempo, enquanto continuidade mundana, determina-se e/ou indetermina-se 

na sua existência individual e interactiva com a mundanidade. 

 Eis, pois, o paradoxo: colectivamente o homem tem existência temporal 

indeterminável na mundanidade, mas individualmente a sua existência temporal pode 

deslocar-se de um pólo para o outro, ou seja, ora determinável ora indeterminável, 

existindo arbitrariamente (independentemente da vontade pessoal) na mundanidade, 

sendo esta a natureza dinâmica da vitalidade essencial das relações humanas através das 

suas actividades. 

  

INSTANTE METAFÍSICO E INSTANTE POÉTICO  

 

Na minha dissertação, já argumentei sobre o tempo segundo a natureza da sua 

existência que por um lado é de natureza intelectiva determinável e por outro de 

natureza intuitiva indeterminável. Sendo estas características da existência temporal dos 

homens na mundanidade o que considerei como origem para existência paradoxal do 

tempo na continuidade temporal da mundanidade. 

Neste capítulo abordarei a questão do tempo segundo uma natureza formal, ou 

seja, o que me interessa agora é o tempo enquanto a sua menor parcela de existência, 

um ponto. Saliento que tanto a natureza intelectiva determinável quanto a natureza 

intuitiva indeterminável existe temporalmente na continuidade temporal da 

mundanidade, que segundo o pensamento de Bachelard, é representado como uma linha 

horizontal, sendo certo que esta linha é uma sucessão contínua de pontos, concluindo 

assim que um ponto é a menor parcela da existência temporal, ou seja, um instante.  

Bachelard fala-nos da existência de duas naturezas temporais distintas: a 

metafísica e o poético. Inicialmente vou argumentar sobre a natureza temporal 

metafísica dos instantes sucessivos.  

Um instante metafísico existe na continuidade temporal mundana como mais um 

ponto na sucessão dos instantes que constituem a continuidade temporal da 

mundanidade. Entretanto, um instante metafísico é uma existência temporal pontual 
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sempre dependente dos infinitos instantes que lhe sucedem. 

Por outro lado, o instante poético é uma existência pontual absoluta, assim não 

depende dos sucessivos instantes temporais que lhe adjazem. Entretanto um instante 

poético existe sempre para além da existência contínua sucessiva dos instantes, ou seja 

para além da existência temporal horizontal, sendo por isso a sua existência vertical. 

«O instante poético é, pois, necessariamente complexo: emociona, prova — 

convida, consola —, é espantoso e familiar. O instante poético é essencialmente uma 

relação harmónica entre dois contrários. No instante apaixonado do poeta existe sempre 

um pouco de razão; na recusa racional permanece sempre um pouco de paixão. As 

antíteses sucessivas já agradam ao poeta. Mas, para o arroubo, para o êxtase, é preciso 

que as antíteses se contraiam em ambivalência. Surge então o instante poético. No 

mínimo, o instante poético é a consciência de uma ambivalência. Porém é mais: é uma 

ambivalência excitada, activa, dinâmica. O instante poético obriga o ser a valorizar ou a 

desvalorizar. No instante poético o ser sobe ou desce, sem aceitar o tempo do mundo, 

que reduziria a ambivalência à antítese, o simultâneo ao sucessivo.» (Bachelard, 1985, 

p. 184) 

Assim, comparando o poético com o metafísico concluímos inicialmente que o 

primeiro é pontual e vertical, e o segundo contínuo e dependente de sua horizontalidade, 

sendo que o primeiro expressa verticalmente a ambivalente dupla força da vida, ou seja, 

a vitalidade essencial. E o segundo, dada a sua dependência horizontal, apenas expressa 

a mundanidade como um pólo da vitalidade que defendo.   

Desta forma, o homem porque é finito tem na sua finitude não o poético, mas 

tudo o que compõe a sua poesia, sendo que essa poesia enquanto um instante poético 

imobiliza a dupla força da vida, porque esse instante é uma ambivalente existência 

temporal do homem num poema que transmuta a dupla força numa única força 

verticalmente activa. Sendo assim, o homem tornado num ponto absolutamente 

determinável enquanto existência na continuidade do tempo é absolutamente 

indeterminável para cima ou para baixo enquanto existência no absoluto pontual, sendo 

essa a natureza do poético de todos os homens.  

 Metafisicamente, todos os homens morrem, mas colectivamente o homem tem 

existência temporal indeterminável. Essa existência colectiva constrói um mundo 
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artificial de natureza temporal continua mas não constitui nenhum absoluto vertical 

dado que a vida é de natureza individual. 

 O que defendo é que a vitalidade essencial é uma existência individual de 

natureza vertical pontual, absoluta e contínua, ou seja, uma existência individual 

redundantemente vertical na sua existência horizontal. Esse é o instante poético segundo 

a forma de Bachelard, que se trans-forma
17

 em vitalidade essencial individual 

constituinte de uma mundanidade colectiva.  

  

 

 

                                                 
17

 Que vai além da forma do poético defendida por Bachelard. 
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OBJECTO E FORMA: UMA VISÃO BIO-ESTÉTICA 

  

OBJECTO E FORMA, OUTRO PARADOXO  

 

 O primeiro paradoxo, sobre o qual já argumentei na minha investigação, diz 

respeito à natureza do tempo. Assim, de um tempo determinável para outro de natureza 

indeterminável, identifiquei o paradoxo citado. 

 Agora vou pensar sobre a ideia de objecto e sobre o conceito de forma 

entendidos como mais um paradoxo. Assim, a ideia que construo de um objecto está 

sempre relacionada com o nome do objecto, por exemplo: a um objecto no qual posso 

verter 200 ml de água e retê-la para o meu consumo através da minha boca, eu chamo  

copo. Mas a forma deste objecto não tem nome, obrigando-me a descrevê-lo, 

estabelecendo assim que o nome «copo» estabelece a ideia de objecto mas não uma sua 

imagem. Assim, é possível concluir que todo o objecto tem um carácter objectivo e 

outro subjectivo, sendo esse o seu carácter paradoxal. 

 Não vou aqui neste capítulo fazer distinções entre objectos úteis e inúteis, o que 

faria pensar em objectos de arte e objectos de uso quotidiano. Não faço a distinção 

porque entendo não existir diferenças entre as actividades artísticas e demais 

actividades. O que tento salientar é que os ditos objectos quotidianos têm carácter 

subjectivo tanto ou maior que os objectos artísticos, visto ser uma característica dos 

objectos artísticos muitas vezes a tentativa do esvaziamento das suas características 

mais subjectivas, procurando enfatizar as suas qualidades formais. 

 Voltando assim ao paradoxo já referido, vou inverter a ordem mais natural de se 

considerar não subjectivo um objecto de uso quotidiano. Desta forma vou considerar os 

objectos de arte através do seu carácter absolutamente objectivo. Para tal usarei como 

exemplo a clássica fonte de Duchamp. 

Quando Duchamp rebaptiza o urinol e o propõe como uma obra de arte, a 

pergunta que pode ser colocada é: qual é o carácter objectivo e subjectivo deste objecto 

quotidiano? A resposta é ambígua; se por um lado a existência de um objecto de arte é 

caracterizada pela sua inutilidade, é nesta forma inútil que reside a sua subjectividade, 
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por outro lado um objecto de uso quotidiano é caracterizado pela utilidade da sua forma, 

sendo que é nesta forma que reside a sua característica subjectiva. Portanto é possível 

concluir que a ambiguidade da resposta reside na utilidade ou na inutilidade do objecto 

em questão. Curiosamente, quando um objecto útil é transportado do seu meio 

quotidiano para o meio artístico é a forma da sua utilidade que ganha subjetividade na 

sua inutilização, sendo isto o que caracteriza o urinol proposto por Duchamp enquanto 

uma obra de arte. 

 

 

 

 

Fig. 1 – Marcel Duchamp, Fonte, 1917 réplica, 1964. Porcelana 38x38x61cm, Tate, Londres, Reino 

Unido. 

 

 

Portanto, de uma ambiguidade passo para uma ambivalência. Se, por um lado, é 

a forma útil que caracteriza a subjectividade de um objecto quotidiano, por outro, é a 
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inutilização da utilidade que caracteriza a subjectividade deste mesmo objecto enquanto 

obra de arte. Concluindo assim que o urinol de Duchamp é uma obra com a natureza do 

poético (ambivalente) que congrega a dupla força da vida num único objecto quotidiano 

transportado do seu meio para um outro meio através de uma actividade que transforma 

o carácter de utilidade do objecto transposto, caracterizando desta forma a vitalidade 

essencial de toda a actividade. 

 

BIO-ESTÉTICA: UMA AMBIVALÊNCIA 

 

 No capítulo anterior abordei a utilidade e a inutilidade de um objecto e da sua 

caracterização subjectiva, concluindo que todo o objecto útil tem na forma da sua 

utilidade o que caracteriza a sua subjectividade, e todo o objecto inútil tem na forma da 

sua inutilidade a caracterização da sua subjectividade. Porém, quando um objecto útil é 

transportado para um meio que o inutiliza, o que caracteriza a sua subjectividade é a 

própria inutilização. Daí que possa dizer que uma forma útil transportada do seu meio 

para um outro estabelece uma objectividade da sua utilidade (forma) na inutilização da 

sua forma útil. 

 O que me interessa é a actividade artística enquanto estabelecedora de um meio 

próprio que pertence e se relaciona com a mundanidade. Assim, a transposição de um 

objecto mundano da sua mundanidade para a mundanidade própria da arte altera 

verdadeiramente o carácter subjectivo do objecto mundano transposto. Mas esta 

alteração do carácter subjectivo não acontece na sua forma, mas sim na sua utilização. 

Enquanto objecto mundano tem utilidade mundana, enquanto objecto transposto da 

mundanidade para a mundanidade própria da arte tem a sua utilidade mundana 

transformada em pura subjectividade
18

. 

 Esta pura subjectividade é a dupla força de todo o objecto mundano, tanto na 

“mundanidade da vida” como na “mundanidade da arte”, estabelecendo assim a 

ambivalência de todo o objecto mundano, tanto na vida quanto na arte. 

 Ora, esta ambivalência é o que chamo bio-estética. Ou seja, a bio-estética é uma 

                                                 
18

 Chamo “pura subjectividade” à abertura infinita de sentidos ambivalentes de que uma coisa passa a ser 

portadora quando é enfim liberta da sua função. 
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visão com sentido amplo da vida através de uma filosofia das formas. Portanto, a 

“mundanidade da vida” cabe na “mundanidade da arte” através de uma dupla força que 

transforma todo o objecto em uma constante ambivalência marcada pela vitalidade 

essencial de toda a actividade. 

 Desta forma, como já afirmei, toda a bio-estética é uma ambivalência que 

caracteriza a vida segundo a vitalidade essencial e a forma dos objectos segundo a 

dupla força. Se procurei, à partida, uma maneira de fazer caber na subjectividade de um 

objecto de arte toda a subjectividade da vida, creio, na forma do que chamo bio-estética, 

ter solucionado o problema. Ou seja, sinto que consegui, através do poético próprio da 

vida que caracteriza toda ambivalência humana, perceber a possibilidade da vida 

pertencer a todo o objecto artístico, através da vitalidade essencial pertinente a toda a 

actividade e não enquanto organizações representativas onde o autor/artista 

simplesmente insere objectos quotidianos num contexto de obra de arte.  

 Toda esta manifestação bio-estética não está sujeita à acção dos nossos sentidos 

e sim sujeita à existência de uma ambivalência que transforma em pura subjectividade 

toda a utilidade mundana. 
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DA MATERIALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

NO MEU PROCESSO DE TRABALHO 

   

Toda a argumentação desenvolvida até este momento lidou com os objectos 

mundanos e com os objectos artísticos procurando a natureza comum dessas duas 

existências objectivas. Para tal, inicialmente abordei a vida enquanto uma actividade, 

encontrando na actividade artística um elo para as duas existências distintas, ou seja, a 

vitalidade essencial a toda a actividade. 

 Seguidamente, abordei a vitalidade essencial enquanto dupla força, tentando 

perceber a natureza mundana, metafísica ou poética, destas existências activas, e 

concluindo que a vitalidade essencial é uma expressão do poético e a metafisica é uma 

expressão da mundanidade. 

 Finalmente, argumentei sobre as questões formais e objectuais através dos 

conceitos de ambiguidade e ambivalência, e defini a ambivalência na sua natureza bio-

estética e a mundanidade como pura ambiguidade.  

 Reflectindo sobre todos estes conceitos, resta agora tornar pertinente o meu 

processo de trabalho artístico/activo em todo este contexto dissertativo.  

 Assim, partindo do desenho que me permite reflectir sobre as questões da vida e 

da arte, procuro explorar os limites e as fronteiras entre o bidimensional e o 

tridimensional, procurando estabelecer a composição, a forma e o lugar da minha 

intervenção. Quando projecto e penso as minhas intervenções em espaços 

arquitectónicos, os desenhos iniciais sempre contêm ideias subjectivas, as quais, com o 

desenvolvimento do trabalho, passam para segundo plano, muitas vezes perdendo-se, 

tornando a forma mais importante que qualquer subjectividade inerente às partes do 

trabalho desenvolvido. 

 Regularmente desenvolvo ferramentas com lápis que são fixadas nas paredes, as 

quais sobre as mesmas paredes desenham círculos ou semicírculos. Funcionando ora 

como unidades modulares plenas ora parcialmente modulares, todas são passíveis de 

organizações compositivas formais ou livres, mas até ao momento apenas desenvolvi 
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formas circulares e quadradas. Estas unidades modulares ora são fixadas sobre as 

paredes unitariamente segundo organizações compositivas ora são afixadas umas às 

outras (ver Figuras 2, 3, 4, 5 e 6). 

 

 

 

Fig. 2 – Sem título (Lápis e desenho sobre parede #1), 2014. Lápis Viarco, dobradiças metálicas e desenho 

sobre parede, dimensões variáveis. 
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Fig. 3 – Sem título (Lápis e desenho sobre parede #2), 2015. Lápis Viarco HB=2 e desenho sobre parede, 

dimensões variáveis. 

 

 

 

 

Fig. 4 – Sem título (Lápis e desenho sobre parede #2), 2015. Lápis Viarco HB=2 e desenho sobre parede, 

dimensões variáveis. 
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Fig. 5 – Sem título (Lápis e desenho sobre parede #3), 2015. Lápis Viarco de diferentes durezas e desenho 

sobre parede, dimensões variáveis. 

 

 

 

 

Fig. 6 – Sem título (Lápis e desenho sobre parede #4), 2015. Lápis Viarco de diferentes durezas e desenho 

sobre parede, dimensões variáveis.  
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Considero que os meus projectos são representações deles mesmos, sendo por 

esse motivo trabalhos que a meu ver não necessitam de título. Mas saliento que o valor 

do risco individual feito a lápis, torna-se no mesmo valor colectivo de todos os 

indivíduos que riscaram; deste modo, creio que também devo encarar os meus projectos 

como representações colectivas de valores individuais indiscerníveis. 

 Diante disto, entendo que, de alguma maneira enquanto representações, os meus 

trabalhos fazem parte de um universo bio-estético
19

, cuja ambivalência está presente 

tanto na forma da construção como na forma do uso. 

 Assim, se enquanto representações os meus projectos se caracterizam por uma 

existência no poético, enquanto existências reais, e portanto mundanas, são estruturas 

formais de natureza e existência paradoxais que separam a dupla força em forças 

individuais. O que estou a tentar explicar condiz com o já argumentado nos capítulos 

anteriores, mas vou tentar estender o assunto com a finalidade de o tornar claro.  

 Utilizo no meu trabalho um objecto de uso quotidiano (lápis) que tem uma forma 

e uma função, sendo-me possível descrever tanto uma como outra dada a condição de 

síntese inerente a ambas. Curiosamente, quando construo as minhas ferramentas é-me 

impossível descrever tanto a forma como a função, apesar de um mesmo carácter 

sintético inerente a ambas.  

Entendo que a facilidade que descrevi esvazia a subjectividade inerente tanto à 

forma quanto à função do objecto que utilizo (lápis), mas também entendo que isto 

surge directamente relacionado com a capacidade de expressão através deste 

instrumento (ou ferramenta) de infinitas possibilidades subjectivas. Por outro lado, a 

dificuldade que descrevo enche tanto a forma como a função de uma subjectividade, 

mas de uma subjectividade indiscernível entre forma e função, tornando uma na outra. 

Considero que esta minha afirmação relativamente ao todo dissertado e argumentado até 

aqui constitui uma aparente contradição ou paradoxo, mas que prefiro entendido como a 

dupla-força ambivalente da vitalidade essencial inerente a toda a actividade. 

 

                                                 
19

 Ver subcapítulo “Bio-estética: uma ambivalência”. 
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NOUTRAS REFERÊNCIAS PROCESSUAIS 

 

Neste capítulo vou argumentar sobre várias soluções artísticas onde a condição 

do fruidor, do artista e da própria obra é questionada através das soluções criativas 

empreendidas.    

Nos anos 60 do século passado, a artista brasileira Lygia Clark desenvolveu uma 

série de obras escultóricas em alumínio, a que chamou “Bichos” (Figuras 7, 8 e 9), nas 

quais uma condição performativa se impunha como questão: o sujeito performativo 

desta série de trabalhos é a própria obra, já que em “Bichos” o fruidor activa a obra mas 

não é o sujeito performativo, apenas o manuseador que dá aos “Bichos” uma vida 

própria, uma existência activada e transformada por um fruidor, instaurando na forma a 

sua função performativa, revelando deste modo a obra através de uma continuidade 

activa fruidor/obra. Em “Bichos” a natureza da continuidade fruidor/obra situa a 

condição activa do fruidor na manutenção do carácter individual inerente à obra 

enquanto uma construção de natureza intelectual.   

 

 

 

Fig. 7 – Bicho Contrário II (Opposite Creature) 1961. Alumínio. Dimensões variáveis. 
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Fig. 8 – Bicho de Bolso (Pocket Creature), 1966. Alumínio. Dimensões variáveis. 

 

 

 

Fig. 9 – Bicho em Si, 1962. Alumínio. Dimensões variáveis. 

 

Já em 1967, o pintor norte americano Allan Kaprow desenvolveu nas cidades de 

Pasadena e Los Angeles, nos Estados Unidos da América, um conjunto de projectos que 

propunha incorporar o fruidor como elemento participativo (activo) na construção da 

obra. Assim, com a ajuda de participantes recrutados através de cartazes afixados no 

espaço urbano, propôs a construção de várias estruturas rectangulares utilizando tijolos 

de gelo, estruturas estas com cerca de 9 metros de comprimento, 3 metros de largura e 

2,5 metros de altura. 
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Alcançando e agregando, desta forma, através de uma actividade colectiva de 

natureza contínua, um conjunto de participantes/fruidores que através de uma acção 

colectiva conseguissem fazer com que as mesmas forças que se manifestam na vida se 

manifestassem na produção de uma obra de arte.  

O resultado dessa acção constitui “Fluids” (Figura 10), a qual reuniu, numa 

manifestação colectiva, participantes interessados em construir uma obra efémera sem 

nenhuma finalidade a não ser a construção da própria obra que temporariamente 

constituiria a mundanidade o que chamo vitalidade essencial. 

 

 

 

Fig. 10 – Fluids, Allan Kaprow, 1967. Blocos de gelo. 9 x 3 x 2,5m. 

 

O que me permite afirmar que, se a partir de “Bichos” é possível sustentar uma 

condição individual de natureza activa, a partir de “Fluids” é possível identificar a 

mesma condição activa mas de natureza colectiva. O que me colocou diante da questão: 

há vitalidade essencial em “Bichos”? 

A partir de William Anastasi, artista norte-americano, posso pensar uma original 
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relação individual desenvolvida no âmbito de um espaço colectivo nos meados da 

década de 60: os “Subway Drawings”.  

Estes trabalhos eram automatismos desenvolvidos intencionalmente pelo artista 

durante trajectos no metro de Nova Iorque. Desenhos feitos em papéis colocados em 

cima dos joelhos, nos quais, entre as estações, Anastasi pousava o lápis sobre a 

superfície do papel deixando que os movimentos do comboio executassem através do 

seu corpo e das suas mãos desenhos (como o mostrado na Figura 11). 

 

 

 

Fig. 11 – Subway Drawing (V. Dwan), William Anastasi, 1968. Lápis sobre papel, 19cm x 28,5 cm. 

 

Penso que, enquanto modelo contemplativo, os “Subway Drawings” perdem 

muito da vitalidade essencial, no entanto, enquanto produção activa fazem com que as 

forças da vida sejam as mesmas forças da arte, já que considero Anastasi uma mera 

ferramenta conduzida pela acção de um transporte público/colectivo em movimento, 

tendo como espectadores os seus próprios utilizadores.    
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Voltando agora à questão da vitalidade essencial questionada anteriormente com 

“Bichos”, posso responder que a condição do fruidor que manipula os “Bichos” não o 

constitui sujeito performativo mantendo-o apenas activador, um elo entre a ideia e o 

objecto que dá aos “Bichos” a sua vida própria e estabelece nesta participação activa a 

essência vital da obra. 

Uma outra referência processual que considero marcante são os 

“Bodyspacemotionthings” do escultor norte-americano Robert Morris. Obras elaboradas 

em 1971, em madeira, que permitiam a interacção colectiva ou individual dos 

espectadores/fruidores com cada uma das esculturas separadamente. 

 

 

 

Fig. 12 – Wheel, Robert Morris, 1971. Madeira. Tate Britain, Londres, Inglaterra. 

 

O que me interessa pensar a partir deste conjunto de trabalhos é a condição 

contemplativa/activa assim como colectiva/individual da fruição destes objectos 

enquanto obras de arte. 
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Posso dizer que a obra, no sentido fruitivo da condição contemplativa, apenas 

existe como decorrência da fruição activa; no entanto, o fruidor activo não é 

contemplativo, sendo, no sentido inverso, o fruidor contemplativo não-activo, o que 

estabelece uma condição absolutamente individual e pura para a existência vital da obra, 

mas também estabelece uma condição colectiva essencial para que a obra exista 

enquanto obra (Figuras 12 e 13). 

 

 

 

Fig. 13 – See-Saw, Robert Morris, 1971. Madeira. Tate Britain, Londres, Inglaterra. 

 

Voltando aos “Subway Drawings”, podemos também afirmar que somente 

Anastasi é fruidor activo da actividade desenvolvida, enquanto os outros utilizadores do 

transporte público/colectivo passam por fruidores contemplativos, algo que entendo 

estabelecer a mesma relação dos “Bodyspacemotionthings”. Ou seja: para que “Subway 

Drawings“ exista enquanto obra, torna-se essencial a condição colectiva da acção, da 
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mesma forma como acontece em “Bodyspacemotionthings”.  

Já em “50,000 pencils” (Figuras 14 e 15), obra de Dragan Ilic desenvolvida nos 

anos 80, temos um trabalho colectivo de natureza individual. O artista sérvio amontoou 

50.000 lápis no chão da galeria e convidou os espectadores/fruidores, como também a 

ele próprio, a atirar os lápis amontoados em direcção à superfície das folhas de papel 

afixadas na parede, obtendo assim uma participação performativa na confecção da obra, 

e fazendo com que as acções do artista se confundissem com as acções dos fruidores. 

Deste modo, uma ideia individual torna-se uma obra colectiva através de uma 

participação activa individual de cada fruidor, sendo o artista apenas mais um fruidor 

enquanto parte activa. 

 

 

 

Fig. 14 – 50,000 pencils, Dragan Ilic, 1980. Performance interactiva com 50.000 lápis de grafite. 

Dimensões variáveis. 

 

Entendo que “50,000 pencils” assemelha-se a “Bichos” no que diz respeito à 

participação activa do fruidor, como uma obra colectiva de natureza individual. 
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Fig. 15– 50,000 pencils, Dragan Ilic, 1980. Performance interactiva com 50.000 lápis de grafite. 

Dimensões variáveis. 

 

Outro curioso exemplo de participação activa do fruidor é “Untitle (Placebo)”, 

de  Felix Gonzalez-Torres, obra desenvolvida nos anos 90 (Figura 16). Neste trabalho, 

de características efémeras, a intenção do artista cubano radicado nos Estados Unidos 

consistia em depositar no chão da galeria 40.000 rebuçados embrulhados em película 

prateada formando um rectângulo, podendo este ser progressivamente desfeito pelo 

visitante da exposição ao apanhar ou não, ao degustar ou não, um dos 40.000 rebuçados 

utilizados para a confecção da forma geométrica. 

Assim, a acção do artista é contraposta pela participação activa do fruidor que 

em “50,000 pencils” e “Bichos” não se contrapunha mas, por outro lado, 

complementavam-se. Saliento entretanto que, em “Untitle (Placebo)”, a acção é 

contínua e portanto também não oposta à acção do artista até ao desaparecimento total 

da obra, quando o espectador se deparar com a sala vazia ficando impedido de qualquer 

participação, numa acção contraposta à acção do artista e dos fruidores que o 

antecederam. 
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Fig. 16 – Untitle (Placebo), Felix Gonzalez-Torres, 1991. Cerca de 40.000 rebuçados embrulhados em 

película prateada. Dimensões variáveis. 

 

 Esta obra estabelece o fim da obra antes do fim da exposição questionando a 

natureza da continuidade do impedimento participativo do fruidor e a condição de 

finalização de uma obra ou de uma exposição.  

Estamos, pois, perante uma solução curiosamente semelhante a “Fluids”, no que 

diz respeito à condição colectiva de construção da obra, mas que entretanto, ocorre 

enquanto uma oposição. Em “Fluids”, estabelece-se a obra que será progressivamente 

“desfeita” pelas forças da natureza, ao passo que “Untitle (Placebo)” será desfeita pela 

própria condição pertinente à construção da obra. Assim, em “Fluids” o “acontecimento 

extinguiu-se” fazendo com que as alterações físicas impostas ao tecido urbano percam a 

sua “permanência”. Em “Untitle (Placebo)”, a obra “acaba” estabelecendo a 

“permanência” do impedimento de qualquer participação activa de outro fruidor depois 

do “fim da obra”, mas curiosamente estabelecendo a continuidade temporal do 

impedimento de qualquer participação activa de outro fruidor depois do “fim da 

exposição (obra)”. 
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Encontro outra curiosa solução artística com “Waiting Chairs”, do artista 

mexicano Gabriel Orozco. Uma fotografia tirada num museu da Índia, nos anos 90, 

mostrando 4 auréolas de sujidade na parede sobre 4 cadeiras de plástico (Figura 17): o 

vestígio “permanente” de uma presença “não permanente”. O instante “permanente” da 

obra dependente do conjunto dos instantes “não permanentes” dos seus utilizadores, 

sendo certo que no instante “permanente” da obra estão ausentes os utilizadores “não 

permanentes”, fazendo com que a obra resulte do conjunto dos instantes ausentes dos 

utilizadores “não permanentes”.  

 

 

 

Fig. 17 – Waiting Chairs, Gabriel Orozco, 1998. Impressão em película de prata, 40,6 x 50,8 cm. 

 

Assim, “Fluids”, “Untitle (Placebo)” e “Waiting Chairs” lidam de três maneiras 

diferentes com o conceito de “permanência”. Em “Fluids” há perda da “permanência” 

da intervenção urbanística pelas forças da natureza, em “Untitle (Placebo)” há 

impedimento “permanente” de qualquer participação activa de outro fruidor com a obra 

para além do fim da exposição, e “Waiting Chairs” resulta enquanto conjunto dos 

instantes ausentes dos utilizadores “não permanentes”. 
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Mas há ainda outras obras a lidar com a questão da “permanência”. Vejamos 

assim “Iconoclastia 2: Herramientas” de Virginia Lazaro Villa (Figura 18). Esta  artista 

espanhola em 2014  expõe, na La Casa Encendida em Madrid, uma obra que consistia 

em duas paletes com tijolos acompanhadas por 6 martelos pendurados na parede. 

Assim, partindo da informação “De usted su opinion”, é permitido ao fruidor que pegue 

num dos martelos disponíveis na parede e parta os tijolos empilhados.  

 Lazaro estabelece uma obra que tem muitas afinidades com “Untitle (Placebo)” 

de  Felix Gonzalez-Torres, mas que, entretanto, não impede “permanentemente” a 

qualquer fruidor a sua participação activa na obra, mas certamente mantém a 

“permanência” participativa do fruidor com a obra numa relação que tem princípio, 

meio e fim. 

 

 

 

Fig. 18 – Iconoclastia 2: Herramientas, Virginia Lazaro Villa, 2010. Martelos e Tijolos. Dimensões 

variáveis. 
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Considero estas questões importantes de um ponto de vista poético, acreditando 

que a dupla força da vida enquanto vitalidade essencial reside na ambivalência das 

acções fruidor/obra relativamente a um conceito. Assim, inerente a cada uma destas 

obras, está um conceito e a sua própria oposição.  

“Iconoclastia 2: Herramientas” lida com a finitude de uma “permanência” dado 

o carácter mutante da aparência e organização da obra, através do acto infligido pelo 

fruidor. “Fluids” lida com a extinção na duração de uma participação activa colectiva 

numa intervenção urbana “não permanente”. “Untitle (Placebo)” lida com o 

impedimento “permanente” de qualquer participação activa de qualquer fruidor com a 

obra para além do fim da exposição. E “Waiting Chairs” lida com o resultado provocado 

pelo conjunto dos instantes presentes de utilizadores “não permanentes”. 

Para finalizar, abordo o trabalho do artista português Rui Valério, que em 2013 

expôs em Lisboa “looks like buren sounds like paik” (Figura 19). Um trabalho que 

convoca a visualidade formal do artista francês Daniel Buren através da organização 

espacial de fitas magnéticas na parede da Galeria Graça Brandão.  

 

 

 

Fig. 19 – looks like buren sounds like paik, Rui Valério, 2013. Fita magnética de som gravada, dispositivo 

de leitura de cassetes. Dimensões variáveis. 
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Uma estrutura visual que condiciona a fruição sonora da obra permitida ao 

espectador através de um dispositivo electrónico utilizado para leitura das fitas 

magnéticas, por sua vez organizadas visualmente à maneira de Buren. Uma obra na qual 

o fruidor participa activamente, entretanto, individualmente, restando a evidência de que 

nesta obra a participação do fruidor não deixa vestígio de uma participação activa, 

restando somente a lembrança da sua experimentação individual sem qualquer carácter 

colectivo.   

 Com este subcapítulo, “Noutras referências processuais”, estou a tentar perceber 

as tentativas artísticas em que os espectadores precisam de ser activos para que as obras 

existam; ora, a partir das intervenções que abordei, posso concluir que a obra só existe 

se houver actividade do fruidor, sendo fundamental na minha argumentação a condição 

activa da relação fruidor/obra para as interacções poéticas que permitem que a vida 

entre na arte absolutamente.  

 O que temos então para concluir é que, em “Bichos” (Figuras 7, 8 e 9), a 

actividade do fruidor se estabelece enquanto uma continuidade activa sendo a função 

performativa inerente à própria obra, tendo no fruidor apenas a função de manuseador; 

em “Fluids” (Figura 10) não existe um fruidor activo mas sim vários, ou seja, o carácter 

performativo deixa de ser individual passando a colectivo; com “Subway Drawings“ 

(Figura 11), o carácter performativo é individual, no entanto é condição vital para 

existência da obra a fruição colectiva da condição individual; deparando-me então com 

“Bodyspacemotionthings” (Figuras 12 e 13), uma obra essencialmente colectiva, onde 

não existe fruição contemplativa sem fruidor activa; “50,000 pencils” (Figuras 14 e 15) 

indefine o sujeito da condição activa relativamente à construção da obra, algo como o 

proposto por “Bichos”; “Untitle (Placebo)” (Figura 16)  indefine o fim da obra para 

além do fim da exposição através de uma impossibilidade activa do fruidor estabelecida 

pela própria natureza activa da obra, ou seja, o rectângulo é construído pelo artista com 

os rebuçados e desfeito pelo fruidor ao retirar os rebuçados, mas a construção da obra é 

o seu fim redundante, a ausência de obra e o impedimento de qualquer acção de outro 

qualquer fruidor colocando a questão do fim da exposição; com “Waiting Chairs” 

(Figura 17) testemunhamos a condição da ausência necessária para que se faça presente 

a obra captada através de uma acção fotográfica; “Iconoclastia 2: Herramientas” (Figura 

18) propõe uma acção com princípio, meio e fim tornando uma construção na sua 
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transformação através da participação activa do fruidor que encerra a sua participação 

aquando da total transformação da construção originária; chegando enfim a “looks like 

buren sounds like paik” (Figura 19), uma construção visual que condiciona uma fruição 

sonora, estabelecidas ambas enquanto estruturas individuais. A construção feita pelo 

artista individualmente é fruída pelo espectador também individualmente, mas não 

enquanto um “olhar” ou um “ouvir”, antes enquanto uma “acção” indefinível e 

totalizante. 
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