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9. A nova ocularidade ou o triunfo do olhar 
    O «espectador» da pintura, de Sartre a Lacan e de Derrida a 
    Homero 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Mutter! Mutter! 
                             Gedenke mein! 
                             (Er sinkt, wie ohnmächtig, na Brünhildes Busen. Langes Schweigen. 
                             Dann fährt er seufzend auf.) 
                             Wie weck’ ich die Maid, 
                             dass sie ihr Aug emir öffne? 
                             Das Aug emir öffne? 
                             Blende mich auch noch der Blick? 
 
                             [Mãe, minha mãe! 
                             Lembra-te de mim! 
                             (Cai, como que desfalecendo, sobre o peito de Brünhilde. Longo 
                             silêncio. Ergue-se de novo, suspirando.) 
                             Como a vou acordar 
                             para que abra os seus olhos? 
                             Para que ela me veja? 
                             O seu olhar não me cegará?] 
 
          Richard Wagner, Siegfried (Libreto, Acto 3, Cena 3; Siegfried acorda  Brünhilde) 
 
                              
                               Lacheud muss ichdich lieben, 
                               Lachend will ich erblinden (…) 
 
                               [Alegre, devo amar-te, 
                               Alegre, devo cegar (…)] 
 
              Richard Wagner, Siegfried (Acto 3, Cena 3; Brünhilde exprimindo felicidade) 
 
 
                               leuchtende Liebe, 
                               lachende Tod! 
 
                                [Amor luminoso 
                                risonha morte!] 
 
               Richard Wagner, Siegfried (Acto 3, Cena 3; Siegfried no final)1 
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9.1. Recapitulando: visão empírica e visão especulativa; clarificando: o 

       antiocular-centrismo 

 

Introdutoriamente, propus pensar-se, no capítulo 6 «A ocularidade e os limites 

da visão», a distinção entre visão, olhar, imagem e mundo, afirmando que a 

visão se distingue do olhar do mesmo modo que a imagem do mundo, na 

medida em que a visão se liga à imagem, e o olhar, não tendo direcção nem 

fonte, terá de ser (mais do que apenas se ligar) o próprio mundo. Este era o 

tópico básico constitutivo do que chamei duplo caminho da «ocularidade».  

     O objectivo deste capítulo será então o aprofundamento, tão definitivo 

quanto possível, dessa distinção que, como referido, corresponde à separação 

entre imagem e mundo. A visão está ligada às imagens e ao «mundo» das 

imagens, ela constrói-o e recebe-o, assimila-o. O olhar está ligado, em 

sequência, ao «mundo» do mundo. A visão proporciona uma construção 

subjectiva, individual, singular e, reversivelmente, é construção dessa mesma 

subjectividade. O olhar é a cúpula que cobre o «mundo» das imagens e o 

«mundo» do mundo. O olhar, por isso, inclui a visão, a subjectividade e a 

imagem, as imagens de tudo isso. A visão aproxima-se então do paradigma do 

ser como aquele que compreende se se dotar de uma câmara escura que, 

segundo Voltaire, regista as ideias tornadas imagens na mente.  

     Ainda no capítulo 6 foi mostrado que o paradigma automatista ou 

mecanicista da visão-registo muito deveu a autores como Kepler e Descartes, 

sendo visíveis neste último certas ambivalências nesse tema em consequência 

do seu dualismo corpo/alma. Nestes termos, apesar do Iluminismo ser o 

período da visão, ou do domínio da ocularidade marcado pela visão, o 

cartesianismo e o que poderíamos também chamar de pós-cartesianismo (em 

grande parte, o próprio Iluminismo), estabelecem dois parâmetros ou 

entendimentos desta ocularidade dominada pela visão: uma ocularidade-visão 

sensista (ou visão empírica) e uma ocularidade-visão especulativa. O 

paradigma denominado sensista foi o dominante até à entrada do século XIX, 

iniciando-se desde aí uma crescente suspeição da ocularidade, reforçada pela 

realidade técnica da fotografia e pelo verdadeiro acontecimento constituído 

pela visão plástica do Impressionismo, que culminaria na antiocularidade do 
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século seguinte, de Henri Bergson a Derrida e Alain Badiou. Se os capítulos 7 

e 8 se ocuparam desta trajectória, incidindo o capítulo 8 no século XIX, 

proporia agora um levantamento das ideias essenciais do antiocular-centrismo 

do século XX, considerando que tal antiocular-centrismo traz consigo um 

renovado entendimento do olhar, o qual, por oposição ao legado iluminista, 

sobrepor-se-á ao paradigma da visão, empírica ou especulativamente 

considerada.  

     O antiocular-centrismo que atravessou o século passado recaiu sobre a 

preponderância da visão herdada do Iluminismo e não sobre o olhar (sinónimo 

de mundo ou «mundo» do mundo), pois o olhar nem é uma forma de observar, 

nem se circunscreve ao mecanismo fisiológico do «ver». O olhar é um 

acontecimento, é ele que define o ser e o outro, como adiante dirá Sartre. Além 

disso, deverá ser rememorado, depois de uma primeira análise de Las Meninas 

de Velázquez, concluiu-se ainda que o olhar era o espectador da pintura, ou 

seja, que a pintura se destina a ser olhada e não a ser vista, do mesmo modo 

que a música se destina a ser ouvida (audição) e não a ser escutada.  

 
Em síntese: 
 

 
 
 
     Triângulo interligado ao ocular-centrismo iluminista, pós-cartesiano: 
 
 
      
 

                

Esquema 9.1. 
 

 

Depois de retrospectivar algumas questões analisadas nos capítulos anteriores 

desta Parte II, poderia antecipar consequentes conclusões, nomeadamente um 

tópico a desenvolver no próximo capítulo, «As quatro determinantes da 

invisualidade», onde integrarei a visão no espaço do visível (que distinguirei de 

visual, invisível e invisual, as outras três determinantes do que denomino 

«invisual»; deste modo, só no estudo destas quatro determinantes se 

 

Som ↔ Escutar 
Música ↔ Ouvir (Audição) 

Imagem ↔ Ver (Visão) 
Mundo ↔ Olhar 
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compreenderá o sentido do «invisual» e da invisualidade da pintura em 

concreto).  

 

9.2. A visão e o visível tornado visual (uma introdução ao tema do sentido  

       e da significação) 

 

Diria então desde já que, considerando o que denomino as quatro 

«determinantes da invisualidade» – quatro espaços do nosso mundo, da vida e 

da arte: o visível, o invisível, o visual e o invisual – definiria a visão no mundo 

visível, na medida em que ela funciona como confirmação do já visto. 

Pensando, entre muitos outros factos, na constituição e mecanismo do olho e 

da visão, segundo Leonardo da Vinci,2 no qual a percepção consiste na 

consciência de que os raios visuais formam uma pirâmide (ou cone visual) que 

tem por base o objecto percebido e, consequentemente, confirmado.  

     O visível, que aprofundarei, é então constituído pelas imagens (destinadas à 

visão) e pelos objectos confirmáveis e confirmados literal (táctil) ou 

fisiologicamente. Obtemos uma primeira definição de imagem: trata-se de uma 

figura visual confirmável perceptiva e fisiologicamente, resumindo, uma figura 

alcançável pelos raios visuais. Nestes termos, a imagem é um dado «em 

bruto» para o terreno e «trabalho» da visão. A imagem, assim definida, é um 

dado dotado de um «quase-sentido» e de uma «quase-significação», ou, de 

outro modo, é uma «ainda-não-significação». Como desenvolverei no capítulo 

10, quando o que é dado «em bruto» à visão (e ela o regista como tal), e o 

mesmo é dizer que quando o que constitui em bruto o mundo visível começa 

por adquirir um sentido, um traço definitório, tal passa a constituir um outro 

parâmetro; concretamente, o visível em bruto que adquire um 

sentido/significação terá de passar a ser denominado «visual». Portanto, o 

«visual» é o «visível» (constituído este por imagens) com sentido/significação. 

Quando o visível se dota ou o dotam de significação ele é já visual, e ambos 

são as duas esferas da visão (que é o conceito que se procurará distinguir de 

olhar). A visão é constituída por imagens, umas em bruto (o visível), outras com 

sentido (o visual). Logo, quando uma imagem é uma representação de algo (o 

signo, por exemplo), ou quando ela intenta representar ela transforma-se em 

parte integrante do visível com sentido, ou seja, do visual. Atentemos na 
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seguinte descrição de Sartre, em L’Être et le Néant: Essai d’Ontologie 

Phénomenológique:  

 

Consideremos este empregado de café. Tem gestos vivos e firmes, um 

pouco precisos em demasia, um pouco rápidos em demasia, vem até 

junto dos clientes num passo um pouco enérgico em demasia, inclina-se 

com um pouco de solicitude em demasia, a sua voz, os seus olhos 

exprimem um interesse um pouco cheio em demasia de deferência para 

com a encomenda do freguês, enfim, lá vem ele de volta, tentando imitar 

no seu andar o rigor inflexível de ninguém sabe que autómato, ao mesmo 

tempo que transporta a sua bandeja com uma espécie de temeridade de 

funâmbulo, mantendo-a num equilíbrio perpetuamente instável e 

perpetuamente desfeito, que ele estabelece perpetuamente com um 

ligeiro movimento do braço e da mão. Toda a sua conduta nos parece 

um jogo. (...) joga a ser empregado de café. Nada há aqui de que 

possamos admirar-nos: o jogo é uma espécie de ponto de referência e 

de investigação. A criança brinca com o seu corpo para o explorar, para 

proceder ao inventário dele; o empregado de café brinca com a sua 

condição para a realizar. Esta obrigação não difere da que se impõe a 

todos os comerciantes: (...) há a dança do merceeiro, do alfaiate, do 

agente de leilões, pela qual todos se empenham em persuadir a sua 

clientela de que nada mais são do que um merceeiro, um agente de 

leilões, um alfaiate. Um merceeiro que sonha é ofensivo para o 

comprador, porque já não é inteiramente um merceeiro. A cortesia requer 

que ele se contenha na sua função de merceeiro, tal como o soldado em 

posição de sentido se faz coisa-soldado com um olhar directo mas que 

não vê absolutamente nada, que já não é feito para ver, visto que é o 

regulamento e não o interesse do momento que determina o ponto que 

ele deve fixar (...).3 

 

Fixemo-nos nesta descrição do empregado de café (que possui os seus sinais 

«informativos», como vimos, da mesma natureza dos do merceeiro, do alfaiate, 

etc.) para entendermos duas questões: (i) a passagem do visível para o visual 

e (ii) o papel que o sentido da sua representação (aquilo que Sartre aponta 

como gesticulação excessiva de forma a dela se extrair uma leitura inequívoca) 

desempenha na definição do significado da imagem. Vejamos pois. O 
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empregado não se limita a servir competentemente à mesa, a cumprir o melhor 

que pode a sua função e tarefa profissional. Ele pretende também transmiti-la 

por meio daquilo que representa para o espectador (nós, por exemplo, os que 

por ele esperamos ser servidos). Ele intenta persuadir o espectador da sua 

eficácia e papel profissional. Ou seja, a representação que o empregado 

adiciona à sua imagem (que é meramente funcional, o «em bruto» do visível) 

produz-se em função do espectador que apreende a imagem, claro, mais os 

referidos trejeitos que lhe dão significação; podemos dizer que aqui a 

representação representa-se como sentido.  

     Como a imagem é, em si, sempre uma representação de algo, para que 

passe do visível ao visual necessita apenas de um suplemento de sentido. 

Recapitulando, a existência simples do empregado de café perante mim, tal 

como a vejo no início, é uma representação (ou imagem). Seguidamente, os 

seus gestos e a sua tentativa para persuadir o espectador daquilo que ele, 

empregado de café, é de facto, torna-se mais do que uma representação, terei 

de dizer que é uma representação a representar-se. Ora, esta representação a 

representar-se apenas existe em função do observador. O primeiro momento, 

antes de tudo, o momento constituído pela imagem = representação enquanto 

dado em bruto é apenas uma coisa visível em bruto, sem sentido. O segundo 

momento, constituído pela representação a representar-se, mostra que uma 

imagem também pode ser ou dar lugar a uma construção, ou seja, ainda 

recorrendo a Sartre, esta construção é mais do que uma imagem-coisa que se 

confina à reprodução de uma coisa externa. Chamaremos à imagem em bruto 

do visível imagem, e à imagem-construção de representação visual (para que 

não confundamos a imagem com a representação visual). 

 

 

9.3. Do domínio do espectador (a imagem, a visão, o visível e o visual) à 

       ficção da sua ausência 

 

A imagem pertence ao visível, enquanto que a imagem que representa mais do 

que aquilo que é constitui o universo visual. Destinam-se ambas à visão, 

obviamente a serem vistas por um observador genérico. Isto significa que só 

existe imagem se existir um espectador (ou observador) que sobre ela exerça a 
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faculdade da visão. É esta a finalidade da imagem, o seu destino – a visão, a 

visão do espectador em função do qual ela (imagem) existe. Porque não existe 

nem pode existir em função de outro factor. Inversamente, também a visão é 

apenas aquilo que se propõe absorver ou, mais adequadamente, consumir 

uma imagem numa interdependência que se conclui na sinonímia entre visão e 

imagem. Ora, repetindo, se a visão apenas pode alcandorar-se às imagens e 

se estas são assim denominadas «imagens» apenas porque através da visão 

(ou a pirâmide formada pelos raios visuais, segundo Leonardo) podem ser 

confirmadas (consolidando-se o par visão ↔ imagem), se assim é, proporia 

neste momento uma necessária distinção entre imagem e pintura. 

     Enquanto a imagem se destina a ser vista, e é o facto de apenas possuir 

esse destino aquilo que a define e a faz ser como é, Michael Fried, a partir de 

Diderot, irá mostrar-nos que a pintura, pelo menos desde o século XVIII, 

adquire uma intrínseca antiteatralidade que lhe permite daí reivindicar-se como 

«moderna», correspondendo essa modernidade à possibilidade de ficcionar a 

ausência do espectador: 

 

Sugiro por agora que aí coexiste, nos seus textos sobre os Salons 

[Diderot] ou outros aproximáveis, não uma mas duas concepções da arte 

da pintura, tendo cada uma delas por último propósito aquilo que antes 

chamei de desteatralização nas relações entre o espectador e a pintura. 

A primeira, ou concepção dramática, apela para o estabelecimento de 

uma ficção que pressupõe a inexistência do espectador em e através da 

representação persuasiva de figuras absolutamente absorvidas nas suas 

acções, paixões e actividades, sentimentos ou estados de alma. (Como 

vimos, crescentemente fortes medidas são requeridas com o objectivo de 

persuadir as audiências contemporâneas de que uma figura ou um grupo 

de figuras possam estar tão absorvidos.) De todas as formas possíveis, 

tal ficção guia-se por subsumir as figuras numa estrutura composicional 

unificada, conferindo assim à pintura no seu todo o carácter de um 

sistema fechado e auto-suficiente. A segunda concepção, ou pastoral, no 

fundo e muito provavelmente será melhor entendida como uma 

ramificação e ainda um caso particular da concepção dramática, apela 

por estabelecer-se o oposto numa ficção que supõe a presenca do 

espectador dentro da pintura (...). Considerando estas duas concepções, 
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não obstante, o alheamento do espectador em relação aos objectos de 

que é espectador, parece ser suplantado; a condição do espectador é 

transformada e, consequentemente, redimida (...).4 

 

Portanto, a pintura tem o poder de autonomizar-se da interdependência da 

imagem. Porque a imagem é aquilo que é se «ofertada» e validada pela 

existência do (seu) espectador, e a pintura é, diferentemente, a possibilidade 

de uma «imagem» que não se realiza para ser espectada. Concluímos assim 

que, pelo menos desde Diderot e do seu (e de Fried) princípio da absorção, a 

pintura se ficciona como não espectada ou não espectável. Desse modo, 

também aqui poderia convocar o princípio da invisualidade, tema central do 

próximo capítulo, mas já diversas vezes introduzido neste estudo. 

     Tentaria agora desenvolver os pares do diagrama 9.1 deste modo: 

 

 
 
  
 

                
 
 
 
 

Esquema 9.2 
 

 
9.4. «Ouço passos no corredor: alguém olha para mim» (o olhar [1]) 

 

Justificando: o mundo, tal como a pintura, não é para ser visto, ele é. Como a 

pintura, ele é, seja ou não visto. Ora bem, se o destino de uma pintura não 

reside no facto de ter de ser consumida ou verificada por um espectador, se a 

validação da sua existência não se consubstancia no facto de ter sido vista, 

concluo que ela, a pintura, não pode ter o sujeito A ou B como espectador, 

porque o seu espectador é o próprio olhar (como referi a propósito do que julgo 

representado em Las Meninas). Numa segunda conclusão, direi que se o olhar 

é deste modo o espectador da pintura, se ela não se destina à visão mas ao 

olhar, ela equivale-se ao mundo, que a visão não alcança (pois, mesmo que o 

alcance, apenas o faz por «partes», de fragmento em fragmento). A sinonímia 

 

Imagem ↔ Visão                      Imagem ↔ Visão 

⇔ 
Mundo ↔ Olhar                         Pintura ↔ Olhar 
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entre mundo e olhar liga-se a uma nova sononímia: entre pintura e olhar. A 

visão parte de um olho e de um sujeito, a raiz da visão é, desse modo, um 

sujeito-olho. Divergentemente, muito divergentemente, o olhar é outra entidade, 

pois ele está em toda a parte. Como diz Sartre, ele está no mundo: «eis que 

ouvi passos no corredor: alguém olha para mim».5 Não é alguém, um alguém 

determinado e concreto que me olha, portanto, pois para me sentir olhado nem 

sequer preciso de equacionar se do corredor para o lugar onde estou há 

«ângulo de visão». Não, não preciso de fazer essa equação, pois quem me 

olha é o mundo: «Perpetuamente, onde quer que eu esteja, alguém me olha».6 

Este «alguém» não é, portanto, um sujeito – e eu digo desse «alguém» que me 

olha, não digo que me vê.  

     Posso situar um «olho» que me vê, mas não posso fazer o mesmo para 

com o olhar. Não sei, nunca o saberei, onde ele reside, nem posso determinar 

que «foco» é o seu (se é que o tem, pois devo julgar que não o tem). Como 

existe no mundo, ele só pode ser o mundo. Considero que não só não o posso 

encontrar como não posso saber para onde se dirige, para onde assesta o seu 

raio, os seus raios, nem o que alcança ou o que pretende.  

     Tal como trabalha e teoriza Michael Fried a partir de Diderot, uma pintura 

não se destina unicamente a ser vista, porque lhe cabe a possibilidade de 

comprovar a ausência do espectador. Mas a pintura integra, forçosamente, o 

mundo, lugar de onde parte e onde «reside» o olhar. Logo, ela está sujeita ao 

olhar, mesmo não estando ao espectador nem a um observador preciso A, B 

ou C. Devo sempre dizer que a pintura não se destina a ninguém, mas não 

posso concluir que ela não existe no mundo (como mundo que também é). 

Mais especificamente, ela está no mundo da mesma forma que o olhar também 

está no mundo: e estando no mundo ele a tudo acede e certamente também a 

uma pintura (à pintura em si, por assim dizer) que ficciona ou recusa o 

espectador. 

     Sartre diz então que Outrem [agora com maiúscula para se singularizar 

como conceito, doravante com minúscula pois facilmente desse modo pode ser 

deduzido neste capítulo], aquele que olha, o próprio olhar, em suma, «em vez 

de ter desaparecido com o meu primeiro alerta, está em toda a parte, por baixo 

de mim, por cima de mim, nos quartos contíguos e eu continuo a sentir 

profundamente o meu ser-para-outrem».7 Portanto, uma pintura só pode ser 
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deste modo definida: um ser.para-outrem. Ou para o olhar (o seu verdadeiro 

espectador) e não para a visão particular de João, Manuela, Fernando, etc. 

Dizendo de outro modo, porque atravessa séculos uma pintura só pode estar 

no mundo para ser olhada e não vista, observada ou espectada pelos olhos 

singulares de um sujeito objectualizado (e actualizado).  

     A inactualidade de uma pintura é a inactualidade do olhar e do mundo, que 

a transcendem. O seu tempo não corresponde ao instante da observação, nem 

este momento de observação se fecha num intervalo único e rigorosamente 

circunscrito. Porque o momento de observação de uma pintura só pode ser 

constituído por uma infinitude de instantes. A historicização das estratégias 

representacionais de cada pintura como «representante» de um período 

específico, não colide com a ideia de que uma pintura, como outras obras de 

arte, é algo de natureza interpretável (porque existente no mundo), o que não 

pode significar que essa interpretabilidade termine na interpretação. Ora, nem a 

pintura nem o seu espectador são entidades objectualizadas ou 

objectualizáveis. São como outrem, seguindo esta indicação de Sartre: «outrem 

é, por princípio, o que não pode ser objecto».8 Assim sendo, é precisamente 

outrem o espectador da pintura, porque outrem é a forma mais aproximada de 

personificar o olhar, de lhe conferir valor de entidade, mas nunca de objecto. E 

o problema aqui é mais o da impossibilidade de objectualizar o espectador da 

pintura, do que a objectualização da pintura. Ora, mesmo que o espectador 

tente objectualizar a pintura, ele não pode ser objectualizado. Esta é também a 

diferença entre olhar (mundo, pintura) e visão (imagem, objecto). E a pintura é 

pois olhada por outrem, porque este outrem não tem corpo nem tempo nem 

lugar (e podemos assim explicar o número infinito de leituras e interpretações 

de uma mesma obra). E inclusivamente, com Diderot e Michael Fried, pode 

mesmo estar ausente. 

     Se, com Sartre, posso dizer que «perpetuamente alguém me olha», o 

mesmo posso dizer sobre uma pintura (o olhar está em toda a parte, no mundo, 

logo uma pintura é olhada desde todas as épocas e sujeitos: por exemplo, o 

século XX compreendeu melhor Caravaggio do que os séculos XVII e XVIII).9 

Surge daqui um tópico central desta investigação, a distinção entre 

interpretação e interpretável. Se a pintura se destinasse a um espectador 

preciso, ela destinar-se-ia à interpretação (desse espectador A ou X). Como ela 
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se destina a outrem, ela é interpretável (porque eu não sei nem posso saber 

quem é outrem, nem o que vai «fazer» com a pintura). E é ainda interpretável 

porque existe no mundo. E se existe no mundo, como disse, ela tem também, 

como a imagem, um destino: destina-se ao olhar, claro, e não a um espectador 

concreto dotado do exercício da visão. Merleau-Ponty, por seu lado, 

acrescentará que o quadro não se destinará apenas ao olhar, mas também ao 

corpo (que é feito da mesma carne que o mundo). Olhar e corpo olham, mas 

não têm um lugar fixo de onde o fazer. Ora, também o quadro, objecto do 

mundo, não se coloca fixamente à espera de ser examinado (pois quem 

examina é a visão e não o olhar). O mesmo nos diz Merleau-Ponty, em L’Oeil 

et l’Esprit: 

 

Eu teria grande dificuldade em dizer onde está o quadro que miro. Pois 

eu não o miro como se olha para uma coisa, não o fixo no seu lugar, o 

meu olhar erra nele como os nimbos do ser, eu vejo de acordo ou com 

ele, mais do que propriamente o vejo a ele.10 

 

Como explicitarei (capítulo 11 «Post-scriptum sobre o interpretável»), a mesma 

interpretabilidade que é aqui assegurada para a pintura determina ainda, por 

maioria de razões, a obra musical: a interpretação de uma obra musical torna-a 

presente e apta para ser escutada, presenciada. Uma interpretação musical 

nunca é uma redução da obra à significação, nem à interpretação dessa 

significação. Quando interpreto uma obra musical tenho de ter dela uma 

concepção, mas não a posso confundir com uma significação transmissível. 

Posso mesmo considerar que, na interpretação musical, a interpretação se 

sinonimiza com a interpretabilidade, porque na interpretação não reduzo a obra 

«à interpretação» una (a qual denominarei interpretacionalidade programática 

ou esquemática). Como, sem estabelecer um sentido preciso, eu posso 

conceber a obra de infinitas maneiras, eu digo que a obra musical é 

interpretável. E, como diz Rinaldo Alessandrini (trabalho este tema da 

interpretação/interpretabilidade no capítulo 6 «A ocularidade e os limites da 

visão» a propósito de A Arte da Fuga) em relação a Bach, há autores que se 

alheavam da interpretação e a secundarizavam. O mesmo creio poder dizer de 

uma pintura: olhá-la não é interpretá-la, é apenas admitir que ela pode ser 
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interpretada. É isto que torna pertinente a tarefa da personagem de Alte 

Meister/Velhos Mestres: Comédia, de Thomas Bernhard, de nome Reger, que 

se posta na sala Bordone do Museu de História de Arte de Viena, durante mais 

de trinta anos, sempre em frente do Homem de Barba Branca de Tintoretto.  

     Com efeito, esta não é mais uma invenção literária irascível e intempestiva 

de Bernhard, como muitas outras, aliás justificadíssimas. Trata-se mesmo de 

um entendimento do olhar sobre a obra pictórica muito aproximável do que o 

historiador T. J. Clark descreve ter experimentado, como se de uma 

experiência/fuga permanente se tratasse, no seu último livro, The Sight of 

Death: An Experiment in Art Writing (2006).11 

 

 

9.5. Escrever (e nunca descrever) uma pintura 

 

O livro de Clark tem em mente, e faz-nos reter em mente, as seguintes 

questões em que se alicerça a nossa relação com a pintura: porque é que 

voltamos vezes sem conta e ao longo de um tempo ilimitado, se possível, às 

mesmas obras? O que é que delas nos escapa permanentemente e o que é 

que nelas pretendemos encontrar? Vejamos primeiro como foi gerado The 

Sight of Death. Tim Clark tinha recebido uma bolsa de investigação do Getty 

Research Institute de Los Angeles para a primeira metade de 2000. Nada tinha 

de concreto em mente, o que me perece importante sublinhar pois há entre 

esta «agenda aberta» e o resultado uma relação óbvia, daí nasce mesmo uma 

teoria da observação da pintura, a teoria da necessidade ilimitada de tempo, 

uma teoria do olhar (também aqui passível de ser separado da visão, como 

veremos). Um dos projectos de Clark passava por estudar a obra de Picasso 

entre as duas guerras mundiais. Mas, numa visita ao Getty Museum, Tim Clark 

revê a obra Paisagem em Quietude de Poussin (fig. 9.1.,da colecção Getty) 

junto a outra tela do mesmo autor, Paisagem com Homem Morto por uma 

Serpente (da National Gallery, de Londres). A oportunidade da junção e da 

relação estabelecida por estas obras fez Clark pensar e realizar um livro, a 

partir apenas destas duas obras de Poussin, sobre a forma como a pintura 

resiste a qualquer descrição e nos foge constantemente permitindo mesmo 

perceber esta ideia que proponho de incompatibilidade entre visão e olhar, ou 
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entre visão e pintura, porque a visão que interessa a Clark tem de ser uma 

visão em mutação no tempo, uma visão pensante mudando em permanência, 

algo muito similar ao olhar. Clark optou depois por um registo diarístico sobre a 

sua relação de seis meses com estas obras. Poderíamos ver nesta prolongada 

observação (inédita em cada dia; questiona Clark: «o que impede a 

memorização» de sinais, configurações, etc, para que à obra tenhamos de 

voltar?),12 uma forma de tentar interpretar o interpretável, mantendo-o 

interpretável (confrontar com o trabalho da edificação da infinitude do 

acontecimento – ver capítulo 3 «Vida singular e esforço de construção laica do 

infinito»). 

     Experimenta Clark o arrastamento da revelação da obra (e se se revelasse 

de uma vez ela seria «pasto» para a visão e interpretação), pois conclui que a 

obra necessita de constantes regressos, de uma contemplação sempre 

efectivada sem leitura, de uma presença permanente do observador, 

omnipresença que coincide com a definição do olhar. Consiste The Sight of 

Death numa concatenação de registos de primeiras impressões, registo da 

reacção deste observador que é Clark e não produção da teoria, pois, na obra 

e na impressão que suscita, o olhar informado é quase indistinto do olhar «não 

culto». Também a partir de Clark podemos afirmar que a visão retém a imagem 

e o olhar relaciona-se com a pintura, mas no tempo, em permanência; o olhar é 

o mundo omnipresente sobre e em direcção à pintura. De outro modo, a visão 

acede à imagem, ao instante apropriado da imagem, mas o olhar é antes uma 

permanência no tempo diante da pintura sem princípio nem fim. Esta 

«permanência no tempo diante» não significa «estar a ver a pintura», como se 

sabe, pois a pintura é a arte que pode imaginar, ou imaginar-se sem 

espectador. Por isso se disse que o olhar e outrem são os espectadores da 

pintura. Não é esta a mensagem do texto de Tim Clark, mas com esta 

conclusão pode ele ser relacionado. 

 

 

9.6. Eu existo por causa do olhar, no olhar, segundo o olhar (2) …. 

 

Para Sartre, o olhar está no mundo, ele é o outrem que não pode ser 

objectualizado e me olha e nessa circunstância me confirma. O mesmo direi da 
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pintura: o olhar confirma a existência da obra pictórica. O olhar é o mundo 

sobre a pintura, é o deslocamento de outrem até à pintura. A visão é totalmente 

diferente: ela não parte de outrem, parte de alguém (X), e vai desse alguém 

para a imagem. Adiante, teremos mesmo de considerar que é o olhar que 

constrói a consciência. Pois quem é observado, aquele a quem o olhar lança os 

seus «raios», toma nesse instante consciência de si. Para Sartre adquirimos 

consciência de nós mesmos quando somos validados pelo olhar de outrem. Do 

mesmo modo a pintura torna-se existente e interpretável quando olhada por 

esse ser perpétuo (Sartre) e ao mesmo tempo indeterminado que é outrem. 

     Em Sartre, eu só existo se for validado por outrem, se for olhado por outrem, 

pelo mundo. Assim, terei de considerar que o meu fundamento está fora de 

mim. Se é o olhar do outro (outrem, mundo) que me valida (e sabendo-me 

olhado eu posso sentir vergonha ou orgulho), se o outro a mim me valida eu a 

ele sou enviado e reenviado. Sou quem sou e aquilo que sou, mas é o olhar do 

outro que tal me confirma, logo terei de pensar, concluindo, que me encontro 

separado de mim – então, eu estou separado de mim por um nada que o outro 

preenche na sua liberdade: eu sou um ser-no-mundo-para-outrem. Num 

território que implica o conhecimento, direi que eu conheço porque outrem, que 

me valida em termos de existência, me conhece. Digo que «sou» porque sou 

conhecido pelo outro. Mas, o que quer que eu seja, sou-o sempre entre outras 

coisas e objectos: o olhar vê-me, outrem vê-me como vê as outras coisas que 

habitam este espaço onde me movo (todos os objectos, portas, janelas, etc.). 

Ora, eu exponho a minha face ao outro, tal como o mundo dos objectos que me 

são contíguos também o fazem. Mas como tal se processa eu não sei, não sei 

o modo como o mundo se escoa para outrem. Logo, o que eu sou para o outro 

é indeterminado para o meu conhecimento. Como não sei o que e como o 

outro em mim vê, nessa indeterminação reside a liberdade do outro.  

     O outro garante que eu existo com a minha natureza – para com o seu olhar 

que investe sobre mim eu posso sentir vergonha ou orgulho, e nesse 

sentimento concebo-me como «natureza», a «minha natureza». E ainda quanto 

à natureza: «basta que outrem me olhe para que eu seja o que sou».13 Esta 

possibilidade que eu tenho de ser é a minha transcendência, diz Sartre. Mas 

esta transcendência é transcendida quando eu me escoo para o outro. 

Inevitavelmente, porque o outro e o olhar são a mesma coisa. Quando a minha 
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transcendência é transcendida (porque eu só sou aquilo que sou se for olhado 

pelo outro), terei de considerar que me alieno das minhas possibilidades (ou 

seja, da minha transcendência).  

 

 

9.7. …. ou então eu não existo, escoo-me 

 

E como me vê o outro? Não me delimita como um contorno (ou figura) perante 

um fundo, certamente. Não, o outro vê-me sempre em situação. Quando me 

vê, porque me escoo para ele, direi que ele me aliena da minha 

transcendência, mas também me vê numa situação, com utensílios ou 

objectos, portanto digo que o outro me aliena numa relação indecomponível 

com os utensílios; se o outro me vê sentado, ele vê-me «sentado numa 

cadeira». Se o outro me vê, se me confirma, se eu para ele me escoo, então 

ele aliena-me de mim, mas ser olhado também implica uma «alienação do 

mundo que eu organizo»,14 do que gira em torno de mim e eu só conheço 

porque o outro me olha a mim junto ao meu mundo.  

     Disse que eu sou o que sou mais as possibilidades de o ser, sendo que eu 

apreendo essas possibilidades de fora e a partir do outro; a partir do olhar do 

outro (outrem, como se sabe, é o mesmo) tomo pois consciência das minhas 

possibilidades e sou aquilo que sou. Por exemplo, se me apontam uma arma o 

que é que eu sou? Sou uma «tendência para fugir» através do gesto do outro, 

quer dizer, eu só conheço essa minha tendência por causa do gesto do outro. 

Voltando ao princípio, tomo consciência de mim através do olhar do outro, mas, 

ao apontar-me uma arma, direi que ele, outrem, esse outro além de ser a 

minha validação é também a ultrapassagem das minhas possibilidades, porque 

ao apontar-me uma arma ele está naturalmente a pensar nas hipóteses que 

tenho de me refugiar e no modo como de tal me impedir; por isso, Sartre diz 

que o outro «é a morte escondida das minhas possibilidades». Por isso 

também se dirá que a presença desse outrem e do seu olhar é, enquanto morte 

escondida das minhas possibilidades, uma ultrapassagem do meu ser e uma 

estrutura que organiza o meu mundo.15 Portanto, na situação, outrem e o seu 

olhar, fazem-me perceber tudo, inclusivamente que «já não sou senhor da 

situação». Entretanto, se o outro me vê em situação e não como um contorno 
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ou uma figura de recorte, se ele me vê ligado aos objectos, também tomo 

consciência de mim como ser espacializado. Falta ainda dizer que o olhar do 

outro também me dá, além do espaço, o tempo, a temporalidade.  

     Tomo-me consciência enquanto olhado, e tomo-me enquanto entidade no 

espaço e no tempo, mesmo que a minha consciência de mim me surja em 

simultâneo ao ser olhado. Sou o que sou se for olhado pelo outro, fenómeno 

que é caracterizado por uma simultaneidade. Diz Sartre sobre este tópico 

temporal: «a simultaneidade pressupõe a ligação de dois existentes [eu e o 

outro] que não estão ligados por qualquer outra ligação».16 Se me apreendo 

como sou através do olhar do outro que faz com que eu tenha consciência de 

mim, não deverei considerar que eu apenas me escoo para o outro, que 

apenas sou envio e reenvio para o outro. Porque o olhar do outro também me 

reenvia para mim. Ao dizermos que o olhar é reenvio de mim para mim mesmo, 

damos início a uma argumentação importante, porque dela surge uma hipótese 

de entendimento da antiocularidade de Sartre. Ora, atentemos neste facto do 

olhar do outro, desse outrem, me reenviar para ele, atentemos no facto de esse 

reenvio ser acompanhado de um reenvio de mim para mim mesmo. 

Inevitavelmente, pois eu não posso deixar de estar dependente do meu ser, 

mas é aqui que surge uma primeira hipótese de antiocularidade: o envio ou 

reenvio de mim para mim mesmo apenas se pode realizar em circunstâncias 

determinadas pelos valores e pelo olhar do outro.  

     Daí vai Sartre considerar que ao ser olhado eu estou em escravidão; porque 

o meu ser e a minha consciência são determinados pelo olhar que «habita» o 

mundo, pelo olhar que é o mundo. Como estou no mundo, essa verdade 

parece-me evidente. Além disso, perante o olhar que provém do mundo (e 

poderia dizer apenas: «perante o olhar») sei ainda que posso sentir medo, 

orgulho, vergonha ou uma sensação de perigo. 

     Mas, quem é outrem, o olhar? É um sinónimo do mundo: «sou olhado num 

mundo olhado».17 Como o olhar é uma omnipresença no mundo, digo que o 

olhar é o próprio mundo omnipresente (que é o «mundo» do mundo). E é óbvio 

que este mundo omnipresente não se destina à visão, não pode ser visto, 

porque, digamos deste modo, não podemos ver o olhar que nos olha de todos 

os pontos (o mundo) e de tal forma que nunca sabemos de onde exactamente. 

Logo, o mundo não pode ser visto, ele é o olhar, mas o mundo pode ser 
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olhado, é Sartre quem o diz, «sou olhado num mundo olhado», ou seja: o 

mundo é olhado e não é visto. Ora, se o primeiro tópico antiocular em Sartre 

reside no facto do olhar, ao me atingir, me escravizar e intimidar, o segundo 

tópico pode ser este da impossibilidade (que é mais do que uma insuficiência) 

da visão em competir com o olhar no alcance do mundo: é o olhar que acede 

ao mundo e nunca a visão. Mas a questão era, quem é outrem, o olhar? O 

olhar e esse outrem é pois aquele para quem eu nem olho nem vejo, eu para 

ele não posso voltar a minha atenção, porque ele não se revela a si próprio 

sendo visto a olhar-me, tal como eu me revelo a mim mesmo e para mim 

mesmo quando estou sujeito ao olhar, a esse outrem. E eu não o vejo porquê? 

Porque outrem nunca poderá ser reduzido à condição de objecto – porque eu é 

que o sou para ele, ou seja, através do olhar que me atinge eu ganho a minha 

objectidade. E se nesse olhar eu tomo consciência de mim, como disse no 

princípio, direi que, também eu, sou outrem para mim mesmo. Não posso 

separar-me do mundo que me olha como não posso separar-me de mim 

mesmo: sou, portanto, o «eu próprio de que nada me separa».18 

     Deve aqui fazer-se uma importante distinção. Através do olhar do outro 

(proveniente do mundo) eu adquiro a minha objectidade (sou objecto para o 

outro e/ou o objecto de outrem), mas essa minha objectidade não é uma 

verdade absoluta (não se trata do «Ich bin Ich» de Hegel, diz Sartre), pela 

simples razão de que o meu ser-objecto para mim é diferente do meu ser-

objecto-para-outrem. Faria ainda um outro paralelo com a realidade da pintura; 

um ponto decisivo da minha argumentação: eu disse que a pintura é olhada por 

(um) outrem, pois ela não é vista só por mim nem por alguém/ninguém em 

particular (o espectador da pintura não é particularizável, fixável, não é o sujeito 

A da época X, porque o somos todos e ninguém). Ora, na mesma medida em 

que o meu ser-objecto-para-mim é separável do meu-ser-objecto-para-outrem, 

também o ser objecto da pintura para-si-mesma é diferente do seu ser-objecto-

para-outrem (e outrem, note-se é o seu espectador).  

     É decisivo perceber-se isto para superar-se um determinado sentido da 

interpretação, pois se ela em si é diferente dela para-outrem, isto significa que 

a pintura não conserva nem reserva «em si» uma verdade que caberia aos 

outros (outrem) desocultar na interpretação – e se ela «em si» não possui esse 

«segredo», ela é somente interpretável, mas tal não se pode confundir com a 
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interpretação como passo subsequente ao interpretável. Então, como eu posso 

dizer de mim mesmo, também a pintura tem de «dizer» dela própria: «quando 

outrem me faz uma descrição do meu carácter, eu não me “reconheço” e, 

contudo, sei que “sou eu”».19  

     Noutro registo, o olhar do outro nunca pode deixar de estar entre mim e mim 

mesmo, porque, como vimos, é outrem que me faz ser uma consciência 

própria, ou seja, o outro é a mediação para eu ser aquilo que sou. No final e 

princípio deste processo formador da consciência, o outro acaba por ser 

também objectualizado: quando outrem me olha e me objectualiza (ou me 

objectualiza porque me olha), eu experimento-o como um sujeito-totalidade 

perante o qual, como se sabe, eu me «defendo». Ora, esta minha reacção de 

defesa perante o outro que me olha e objectualiza faz com que, para mim, esse 

outro passe de um sujeito-totalidade para um objecto-totalidade, o que é 

coextensivo ao mundo.  

     Voltemos atrás. Ver o outro como objecto não significa no entanto que eu o 

reduza ao objecto. Mas, seja como for, há, a partir de mim, uma objectidade do 

outro. Logo, se eu e outrem podemos ser objectos, tal quer dizer que somos 

corpos: eu, outrem, o olhar e o mundo somos corpos – e isto também é fulcral, 

uma rede de interdependências que contraria a autonomização da visão desde 

o Iluminismo à realidade virtual contemporânea, onde o mundo é tanto imagem 

como espaço de clonagem de imagens (processo técnico frequente no cinema, 

por exemplo). E esta corporalização do olhar, que muito deve a Bergson, ligará 

Sartre a Merleau-Ponty. 

 

 

9.8. Merleau-Ponty: o olhar-corpo 

 

Em Merleau-Ponty, sabendo-o inicialmente influenciado por Sartre, a 

consciência própria também tem obrigatoriamente de envolver a consciência de 

um outro, nunca aceitando Ponty a desvalorização da percepção desse outro 

através da argumentação ligada ao cogito cartesiano (que determina a minha 

consciência como assunto «meu»). Além disso, a dicotomia cartesiana entre 

corpo e alma, ou entre «eu» e «outro», não existe em Ponty. Não há uma 

dissociação entre eu e outro em Merleau-Ponty, autor firmado na rejeição de 
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qualquer pensamento dualista. Para ele não há eu (que, ao definir-se, se 

bastaria a si mesmo) e outro (por essa razão, desvalorizável)), não há essência 

e existência, ou consciência (interioridade, verdade) e corpo (coisa). Tal como 

não existe um mundo exterior totalmente distinto do sujeito pensante. Em 

Ponty, o homem real e concreto não é o «homem interior», o que é real é-o 

através da consciência e do corpo no mundo. Se o homem interior é corpo, ele 

está também no mundo como o olhar. A nossa corporalidade é não dualista. A 

não dualidade entre «essência» e «existência», por exemplo, deve-se ao 

entendimento pontyano da fenomenologia como filosofia das essências ligadas 

à existência. É a defesa de um princípio de facticidade. Na facticidade, o 

mundo é uma entidade puramente dada, é o que está «aqui» diante de nós, ou 

em nós e dado anteriormente à reflexão.  

     É assim que na filosofia reencontra Ponty o esforço de «contrato ingénuo 

com o mundo»,20 de onde se pode arredar o psicologismo e a causalidade. O 

mundo torna-se assim muito mais do que a sua explicação, mesmo científica, 

porque ele «é», «aqui» ou «ali», e na ciência ele não «é» apenas, porque a 

ciência pretende determinar «como é» e «o que é». Do mesmo modo, o ser 

vivo é mais do que um «homem» ou «uma consciência» em particular, ele é a 

«fonte absoluta»,21 e assim é mais do que uma consequência de um meio – 

físico, social e geográfico. Ora é a inversa que é verdadeira: o meio é que é 

consequência da «fonte» sinalizada pelo ser vivo. Portanto, as coisas mesmas 

são anteriores ao conhecimento. Quando Merleau-Ponty nos diz que o real 

deve ser descrito e não construído, está a dizer-nos que a percepção não 

depende de sínteses ligadas aos juízos e aos actos. Ponty valoriza uma 

determinada forma de percepção, uma percepção que parece poder constituir-

se em paralelo ao olhar sartriano. Como o olhar, também aqui a percepção 

está no mundo, ela coincide mesmo com o fundo onde os actos se 

desenrolam.22 E a ocorrência do acto pressupõe a percepção. 

     Mas regressemos à crítica pontyana dos dualismos. Incidirá naturalmente 

em Descartes, mas também numa influência contemporânea do próprio Ponty: 

refiro-me a Sartre. Na sua crítica a Sartre, intenta Ponty reconfigurar o tema do 

outro; note-se que Sartre não deixa igualmente de ser um crítico dos 

dualismos, como o da potência e do acto e o da essência e da aparência. Mas 

Sartre reinstitui o dualismo na questão e definição do ser: dividindo-o entre o 
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para-si e o em-si. O em-si é a massa indiferenciada do ser, compacta, é «o que 

é». O em-si é incriado sem que isso signifique que o ser se tenha criado a si 

mesmo. Este em-si é algo «empastado»23 de si mesmo, é algo nem positivo 

nem negativo, nem passivo nem activo. Se é em-si significa que não «remete 

para si». É só em-si, não remete para nada. «É» e não se deixa nem mostrar 

nem interpretar, não estabelecendo relações exteriores. Mas, no dualismo 

sartreano, o em-si completa-se com o para-si. Aqui o ser para-si não é apenas 

«aquilo que é». É algo que se estabelece em relação: aí traça mesmo uma 

hipótese de liberdade e evasão em relação a isso «que é». Logo, o ser para-si 

é aquilo «que não é». É, dirá Sartre, o nada, é o ser da consciência humana 

que enfrenta o mundo sem garantias espirituais ou religiosas.  

     Ponty, por seu lado, define o para-si divergentemente de Sartre: ele é antes 

a «minha visão sobre mim». Assim, surge uma espécie de mobilidade humana 

que contraria a ideia de Sartre acerca do olhar do outro que me petrifica em 

mim: Ponty dirá que isso se passaria assim se eu ou o outro fôssemos 

inumanos. A percepção, em Merleau-Ponty, anónima e pré-pessoal, é a 

superação dos dualismos sartreanos – do em-si e para-si, do eu e do outro 

(outrem): ora bem, ao em-si e ao para-si, Merleau-Ponty acrescenta o para-

outro, correspondendo à «minha visão sobre o outro e à visão do outro sobre 

mim».24 Mas, quer o para-si de Sartre (aquele «que não é»), quer o para-outro 

de Ponty impedem de qualquer modo que a minha existência se reduza apenas 

à consciência que dela eu tenha (o cogito, como disse), pois esta consciência, 

num e noutro caso, necessita sempre de incluir o outro. Porque 

 

(…) se eu quisesse reencontrar em mim um pensamento naturante que 

formasse a armação do mundo ou o iluminasse do começo ao fim, eu 

seria mais uma vez infiel à minha experiência do mundo e procuraria 

aquilo que a torna possível em lugar de buscar aquilo que ela é. A 

evidência da percepção não é o pensamento adequado ou a evidência 

apodíctica. O mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; 

eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas 

não o possuo, ele é inesgotável.25 
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9.9. O que eu penso, o que eu vivo 

 

Portanto, se o mundo não é aquilo que eu penso mas antes aquilo que eu vivo 

(i. e., o cogito revela-se em situação), isso significa que eu não apenas vivo no 

mundo, mas que é essa minha vivência que vai ter que definir o mundo. Para 

tal, tem de haver uma identidade entre mim e o mundo, entre a minha carne e a 

carne do mundo:  

 

Isso quer dizer que o meu corpo é feito da mesma carne que o mundo (é 

um percebido), e que para mais essa carne do meu corpo é participada 

pelo mundo, ele a reflecte, ambos se imbricam mutuamente (o sentido a 

um tempo auge da subjectividade e auge da materialidade), encontram-

se na relação de transgressão e encadeamento – Isso quer ainda dizer: o 

meu corpo não é somente um percebido entre os percebidos, mede-os a 

todos, Nullpunkt de todas as dimensões do mundo.26 

 

Literalmente, em Merleau-Ponty a percepção não pode ser um fenómeno 

descarnado, o autor corporaliza a percepção, o olhar e o ser, que é para ele 

«ser no mundo» sem qualquer idealização. Crítica do idealismo que começa 

logo pelo facto de que a essência do mundo é aquilo que ele é antes de 

qualquer tematização ou ideia. Para Ponty, trata-se da «resolução de fazer o 

mundo aparecer tal como ele é, antes de qualquer retorno sobre nós 

mesmos».27 O mundo é aquilo que eu vivo e não o que eu penso (pois, com 

efeito, o mundo é aquilo que é, ou seja, «é» sem ter de retornar para mim, 

eventualmente para eu o pensar/teorizar) – nestes termos, não me questionarei 

se percebo ou não ou como percebo o mundo, direi somente (e é tudo) que o 

mundo é exactamente aquilo que eu percebo. 

     Mas este pensamento não é uma afirmação sensista, ou sensualista (à 

maneira do Protágoras rejeitado por Platão), sendo que nestes a ocularidade é 

reduzida à percepção e a percepção reduzida à ocularidade. E tal não sucede 

em Ponty. Para ele, perceber o mundo (ou percebê-lo fenomenologicamente, 

no contexto de uma filosofia das essências na existência e não em 

anterioridade) é fruto de um cruzamento entre um extremo subjectivismo e um 

extremo racionalismo, intersectando as minhas experiências entre elas e estas 
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com as de outrem. Um dado importante: todo este esforço de Ponty, que 

efectivamente não é sensista, como disse, pretendia superar a mera 

constatação do colapso e crise do regime escópico de matriz cartesiana ou 

perspectivista. De certo modo, Ponty procurava uma ocularidade, mas uma 

ocularidade alternativa àquela que já fora desacreditada por Sartre, como 

vimos, e por Lacan, como veremos. Então, Ponty será, neste particular, 

pertença de um arco que nos levará de Bergson a Derrida ou à crítica feminista 

antifalogocular-cêntrica de uma autora como Luce Irigaray.28  

     Merleau-Ponty divide o seu trabalho em dois tempos: uma primeira fase, 

enfatiza a percepção, não é antiocular-cêntrica, mas busca, creio, uma 

ocularidade alternativa (período que nos leva a 1942, a Estrutura do 

Comportamento e Fenomenologia da Percepção); num segundo momento, 

Ponty reconhecerá que a percepção é apenas uma iniciação à verdade, e a 

partir dai dedicar-se-á à comunicação e ao pensamento.29 

     Desde Estrutura do Comportamento,30 Ponty interessar-se-á por correntes 

da psicologia como a reflexologia de Pavlov, o behaviorismo e o gestaltismo (a 

exploração da tese da percepção como interacção figura/fundo), pretendendo 

superar todos os tipos de transcendentalismo e apesar da cientificidade destas 

correntes da psicologia não serem imediatamente aceites pela fenomenologia, 

que é, no fundo, a foco central de Ponty.  

     No autor, a relacionalidade estrutural (de que o gestaltismo figura/fundo é 

um bom exemplo) refuta o entendimento de uma retina campo de registo 

passivo. Não pode haver, para Ponty, qualquer passividade, pois a retina e a 

própria percepção são estruturadoras e esta estruturação só pode ser 

intencional. Liga-se deste modo a estrutura formal exterior à subjectividade, 

pois a forma percepcionada não tem existência independente do espectador 

(também para Duchamp é o espectador que faz a obra – mas esta será outra 

questão). Em Ponty, liga-se também a percepção à imaginação a partir de um 

possível denominador comum.31 Mais concretamente, a percepção não se 

pode separar da imaginação artística, cabendo mesmo ao «artista maior» a 

revelação desse denominador comum entre a percepção e a imaginação.  

     A antiocularidade de Ponty ganha aqui uma forma concreta, pois a sua 

percepção não se pode de modo algum reduzir à visualidade. Isto é, o 

percepcionado não é aquilo que está diante dos nossos olhos, é sobretudo o 
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que construímos com aquilo que está diante de nós. Deste modo, «o mundo é 

aquilo que nós percebemos», em que este «perceber» contempla a hipótese de 

«pôr em dúvida o “real”».32 Neste ponto, Merleau-Ponty afasta-se de Sartre, 

concretamente do dualismo olhar/mundo e ser, o ser sartriano que toma 

consciência de si mesmo através do «ataque» do outro na direcção do seu 

«eu».  

     Ponty, não deixando de colocar o olhar no mundo, intentará misturar este 

olhar/mundo (no fundo, um tipo de observador) com o próprio mundo, deixando 

então este observador de ser uma entidade absolutamente forte (como em 

Sartre), porque tem de estar enredado no modo como as coisas são; este 

olhar/observador não é forte ao ponto de colocar o ser observado em 

«escravidão», porque ele, observador, é parte desse processo no mundo.  

     Mas, significativamente, em Ponty não é só o olhar que se mistura com o 

mundo, são também os outros sentidos. Lemos mesmo no autor que a 

percepção da cor não pode prescindir do sentido do tacto (algo que já o 

Impressionismo teria deixado consolidado, como atrás aludi); a relação entre a 

percepção da cor e o tacto começa por ser desde logo física e fisiológica, pois 

sabemos bem que a cor é o resultado do comportamento das diversas matérias 

perante a luz. Estas não absorvem toda a luz recebida, sendo a cor por nós 

recebida/compreendida a frequência lumínica que a matéria não absorveu e 

antes devolveu. Portanto, desde logo, ao falarmos de matéria física e materiais, 

falamos de tacto, superfícies e constituintes físicas, texturas, etc. Mas, apesar 

da cor ser dependente das matérias que nos rodeiam e as constituem, há uma 

nomenclatura universal para este fenómeno, ou seja, eu não nomeio nem 

chamo de amarelo ao que outro chama de azul. Assim é, de facto, porque 

existe uma memória cromática e uma sua representação mental e imaginária. 

Mas, como sabemos, esta memória não implica a existência de um «amarelo» 

em si e objectivo, um «amarelo» independente do objecto, da matéria, da luz e 

da retina (como Goethe, erradamente, julgava existir: veja-se, por exemplo, o § 

139 do seu Zur Farbenlehre/Tratado das Cores, onde, numa secção dedicada à 

«cor física» -- conceito negado por Schopenhauer – Goethe fala da 

possibilidade da percepção de uma «cor física» e da existência de uma luz 

colorida exterior à actividade do olho).33 
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9.10. O que ocorre no cérebro: a dependência da visão 

 

Reflictamos agora na necessidade que a visão tem dos outros sentidos para 

nos transmitir realidades tão complexas como a informação e percepção da 

cor. Uma conclusão logo ressalta: se o olhar se entretece no conhecimento do 

mundo com os outros sentidos, se tal é mesmo essencial para que alguma 

coisa conheçamos ou percebamos, isso significa que Ponty abandona a 

tradicional elevação e privilégio da visão. Dizer que o tacto complementa a 

visão, ou mesmo que a visão não se consuma sem o tacto (nem sem a 

audição, o que nos remete para uma visão ligada de facto a todo o corpo) 

sinaliza também uma libertação, cada vez mais confirmada e certa, da visão 

em face da sensação-registo. A importância de todo o corpo na percepção já 

fora sublinhada por Bergson e, sabe-se ainda, a crítica de uma percepção 

enquanto sensação passiva remonta mesmo a Schopenhauer, como sublinha 

Jonathan Crary: 

 

(…) diferentemente de Locke e de Condillac, [Schopenhauer] rejeitou 

todo e qualquer modelo de um observador passivo, de um receptor 

passivo da sensação; no seu lugar propôs um sujeito simultaneamente 

que toma e produz a sensação. (...) Ele demonstrou repetidamente que 

aquilo que «ocorre no cérebro», ou no terreno do sujeito, é erradamente 

apreendido como estando a ocorrer no mundo, no exterior do cérebro.34 

 

Esta autonomia do que «ocorre no cérebro» não significa que a visão possa 

fechar-se em si mesma, ou que se deva objectualizar o olhar como, decerto 

modo, tende a fazer Sartre em L’Être et Néant, segundo a releitura crítica de 

Ponty. Em Sartre, como vimos, o olhar do outro no mundo, ao apreender-me, 

impõe um meu escoamento para ele; assim, eu, ao ser visto por outrem, sou 

nessa equivalência olhar = mundo por esse outrem objectualizado e, de certo 

modo, também o objectualizo. Ponty não considera nem aceita esta troca 

objectualizante. E acrescenta-lhe um factor emocional, para que esta inevitável 

relação mútua tenha uma componente cooperativa, e se aproxime da 

intersubjectividade mais do que da objectualidade.  
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     No seu póstumo Le Visible et l’Invisible, chamará Ponty de quiasma a estas 

interacções entre o sujeito e o mundo e o visível e o invisível. Defende pois o 

autor uma percepção sinestésica,35 pelas já referidas inter-relações dos 

sentidos. Esta situação quiásmica leva a que a percepção de um objecto seja 

muito mais do que a compreensão ou confirmação da sua forma geométrica 

(configuração). É este entretecimento quiásmico que nos produz o riso, as 

lágrimas, o horror, as emoções. Tal entretecimento só nos poderia levar a um 

princípio de não contradição entre o visível e o invisível. Continua Ponty, 

renovando a sua crítica ao dualismo sartriano: 

 

Em vez de falar do ser e do nada, seria preferível falar do visível e do 

invisível, repetindo que não são contraditórios. Dizemos invisível como 

dizemos imóvel: não para o que é alheio ao movimento, mas para o que 

se mantém fixo, É o ponto ou o grau zero de visibilidade, a abertura de 

uma dimensão do visível. (…) 

A filosofia que desvela esse quiasma do visível e do invisível é 

justamente o contrário de um exame superficial. Mergulha no sensível, 

no tempo, na história, na direcção das suas articulações, não as supera 

por forças exclusivamente suas, supera-as no sentido delas. Foi 

lembrada recentemente a frase de Montaigne «todo o movimento nos 

descobre», inferindo-se com razão que o homem só é em movimento. 

Assim também o mundo não se mantém, o ser não se mantém senão em 

movimento, somente assim é que todas as coisas podem ser juntas.36 

 

Portanto, a perda da supremacia hierarquizante da visão em relação aos outros 

sentidos conduz-nos a uma interacção quiásmica onde só há percepção se a 

visão deixar de ser um mero registo, e se a própria visão for acrescida de 

outros factores como a corporalidade, o movimento e as emoções. Neste 

ponto, um outro facto tem de ser sublinhado: nada do que existe e nos é 

mostrado existe sem ocultar outras coisas. Trata-se do conceito pontyano de 

«profundidade», a qual dá forma e, ao mesmo tempo, oculta o visível. Também 

podemos chamar «invisibilidade» à «profundidade». Ou melhor, ver em 

«profundidade» é ver aquilo que oculta o ocultado, é conseguir ver os 

sucessivos planos de visibilidade, é aceder ao invisível. Porque visível e 

invisível são um par de iguais. Paradoxalmente, o visível oculta o invisível, logo 
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é o invisível que é desocultação, revelação, ou seja, o invisível é o visível 

desobstruído. Para Martin Jay, a relação pontyana do visível com o invisível é 

uma «dobra no ser».37 O próprio Ponty fala de ambos, visível e invisível, como 

«dobras» de si mesmos: 

 

Qualquer coisa visual, por muito indivíduo que seja, funciona também 

como dimensão, porque se oferece como resultado de uma deiscência 

do Ser. Isto quer finalmente dizer que o que é próprio do visível é ter uma 

dobragem de invisível em sentido estrito, que ele torna presente como 

uma certa ausência. (…) Há o que atinge o olho de frente, as 

propriedades frontais do visível – mas também o que o atinge de baixo, a 

profunda latência postural em que o corpo se levanta para ver – e há o 

que atinge a visão por cima, todos os fenómenos do voo, da natação, do 

movimento, nos quais ela participa, não já no peso das origens, mas nas 

realizações livres.38 

 

Resumindo, ao considerar que uma sucessão de «camadas» de visível penetra 

no invisível, porque este não é, no fundo, invisível, mas antes uma «dobra» do 

visível, ao se interessar, como será próprio da fenomenologia, por uma 

anterioridade à diferenciação dos sentidos (tarefa para a qual também 

contribuiriam os impressionistas), vem Ponty protagonizar, com Sartre (apesar 

de algumas decisivas diferenças), uma nova teoria da visualidade, desviando-a 

mesmo para terrenos não visuais, auxiliando-nos a compreender que o não 

visual não é forçosamente invisível, parte importante deste estudo. Apesar do 

seu quiásmico entretecimento entre o visível e o invisível, Ponty não deixará de 

ser criticado como um pensador neo-ocular-cêntrico por autores como Foucault 

e Lyotard (que nos Dispositivos Pulsionais39 não vê no Cézanne de Ponty um 

autor pronto à restituição da fenomenalidade do sensível).  

     Mas importa ressaltar-se que, para Ponty, o invisível adquire uma 

importância idêntica ao visível. O visível é valorizado pelo autor não como um 

equivalente ao observável, mas como parte de uma corporalidade onde 

desaparecem as distâncias entre observador e coisa observada, de forma 

muito similar à descrição da pintura de Turner por Jonathan Crary, para quem o 

pintor inglês suprime a distância entre observador e experiência óptica, fazendo 
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ainda desaparecer a fonte de luz como «coisa fixa» o que nos faz imergir na 

imagem pictórica e abandonarmos definitivamente o paradigma cartesiano (ou 

kepleriano) da câmara escura. Assim, só posso ver porque não estou distante 

do visível, isto é, habito-o desde o princípio:  

 

O visível pode assim preencher-me e ocupar-me só porque, eu que o 

vejo não o vejo do fundo do nada mas do meio dele mesmo, eu, o 

vidente, também sou visível; o que faz o peso, a espessura, a carne de 

cada cor, de cada som, de cada textura táctil, do presente e do mundo, é 

que aquele que os apreende sente-se emergir deles por uma espécie de 

enrolamento ou redobramento, profundamente homogéneo em relação a 

eles, sendo o próprio sensível vindo a si e, em compensação, o sensível 

está perante os seus olhos como o seu duplo ou extensão de sua 

carne.40 

 

Assim, vejo o que vejo porque o vejo desde dentro, porque o mundo sensível é 

a extensão da minha carne. Como eu, todos os outros estão imersos no visível, 

logo há em Ponty como que uma visibilidade anónima, ou seja, eu não vejo 

algo que outro verá de forma diferente. E, embora por uma via inesperada e 

mesmo contraditória, parece que deste modo reencontramos outra vez o olhar 

sartriano no mundo, o olhar desse outrem que constitui o mundo, o olhar que 

habita o mundo de forma completamente anónima. Relembremo-nos: eu não 

sei de onde parte o olhar, pois apenas sei que ao captá-lo tomo consciência de 

mim mesmo, porque sei que estou a ser olhado – só que em Ponty a diferença 

reside no facto de que não há, fixamente, eu e outro em que o outro assesta 

em mim o olhar, pois eu também integro, em parte, esse «outro».  

     Mas Ponty não deixa de ser influenciado por este «olhar no mundo» 

sartriano (apesar de nos colocar dentro do mundo para que não sejamos 

somente «olhados»), tal como Lacan também o será. Partilham portanto os três 

esta colocação do olhar (le regard, the gaze, la mirada) no mundo, 

distinguindo-se tal da visão/observação/olho (l’oeil, look, eye; ou, como escreve 

Lacan: «la schize de l’oeil et du regard», ou, na versão inglesa que consultei: 

«the split between the eye and the gaze»),41 visão/observação/olho que 

pertencerão ao sujeito, aquele que vê desde um ponto concreto da sua 
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determinação fisiológica. O olhar no mundo, portanto, pré-existe ao sujeito. 

Assim sendo, a partir dessa pré-existência se dirá que, mais do que localizar-se 

no mundo, o olhar é o mundo, porque lhe é afim e sinónimo. 

 

 

9.11. Leonardo, Lacan: o objecto na pirâmide ocular 

 

Simplificando, depois de estudado o tema do olhar em Sartre (sobretudo nele, 

que nos ajudará a compreender o mesmo conceito tal como lido e proposto por 

Lacan), posso de novo afirmar que o olhar está frente a mim (e eu enfrento-o 

irremediavelmente), sendo eu, por isso, o sujeito; enquanto tal, o olhar-mundo 

situa-se no plano do objecto (porque o mundo me olha, logo os objectos que eu 

vejo também me olham), e deve aqui ser definido como o «ponto de luz» que 

vem do objecto em direcção a mim (e eu, em relação a esse «ponto» sou o 

quadro). O sujeito também aparenta ser um ponto (geometral) que reduz o 

objecto a uma imagem. Note-se que aparenta, mas logo Lacan assinala que 

quer o sujeito quer o olho não se podem reduzir a uma realidade punctiforme 

(do mesmo modo terei de considerar que a visão/observação/olho não se 

reduzirão ao mecanismo fisiológico próprio de um sujeito). Entretanto, o quadro 

é aquilo que está «pintado» no meu olho, aquilo que eu vejo. Mas o quadro 

está no meu olho e eu também estou no quadro (pois eu sou também o 

«quadro» onde incide o olhar que vem do mundo e dos objectos). O quadro 

está no meu olho e eu também estou no quadro – o que significa simplesmente 

que eu vejo e sou visto. Sou visto pelo olhar que, já o sabemos, está no 

mundo. 

     Considerando os diagramas lacanianos do olhar, podemos dizer que o 

primeiro cone (ou triângulo, na representação de Lacan) é conhecido pelo 

menos desde Leonardo, refiro-me à sua classificação do objecto como a base 

do cone formado pelos meus raios visuais; desde Leonardo e os tratados de 

perspectiva como o de Alberti,42 que apontam para uma geometrização do 

mundo, algo que Panofsky43 denominará o fundamento de uma visão 

antropocêntrica (correspondente à emergência de um pensamento 

antropocêntrico): eu sou um ponto (geometral) que transformo o objecto em 

imagem. Do outro lado, digamos, quando a luz (o ponto de luz) do objecto no 
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mundo se me dirige eu sou, ou eu estou, no quadro que esse ponto de luz 

torna o seu quadro-ecrã; eu, sempre olhado pelo mundo e pelos objectos, sou 

transformado num ecrã pelo e para o objecto; eu sou, como diz Hal Foster,44 

um reservatório de convenções; vejamos os conhecidos diagramas que 

expliquei: 

 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objecto Ponto geometral 

Im
a

g
e

m
 

 

Ponto de luz 
Quadro E

cr
ã

 



 516 

 
O diagrama final é composto pela sobreposição dos dois anteriores, porque eu 
vejo os objectos do mundo e sou olhado pelo mundo (evocando Sartre): 
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Esquema 9.3. 
 

 

Ora, são precisamente as minhas convenções (eu, «reservatório de 

convenções», diz Hal Foster) que me protegem do olhar dos objectos e do 

mundo que assestam ameaçadoramente sobre mim os seus raios. A 

reciprocidade é esta, julgo assim poder sintetizá-la: as convenções e o meu 

sistema cultural protegem-me do olhar do mundo depois de eu ter transformado 

o objecto em imagem. É aqui que chegamos ao simbólico, que é precisamente 

a forma com que me defendo do mundo:  

 

Apenas o sujeito – o sujeito humano, o sujeito do desejo que é a 

essência do homem – diferentemente do animal, não é inteiramente 

apanhado nesta captura imaginária. Ele mapeia-se a si mesmo nela. 

Como? Tanto quanto ele isola a função do ecrã e com ela joga. Com 

efeito, o homem sabe como jogar com a máscara como sendo aquilo que 

para além da qual está o olhar. O ecrã é o locus da mediação.45 
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9.12. O símbolo é como que o meu escudo 

 

O simbólico lacaniano é um ecrã e uma espécie de escudo que eu uso perante 

a ameaça do olhar-mundo (como diz Hal Foster, este ecrã aprisiona o olhar-

mundo numa imagem, sendo esta estratégia algo que a arte mais recente 

parece dispensar, preferindo uma autora como Cindy Sherman (fig. 9.2.), por 

exemplo, enfrentar o olhar e representá-lo sem mediação, pondo nas suas 

fotografias o sujeito-quadro como entidade invadida pelo objecto-olhar). 

Entretanto, o facto de eu, desde o «meu lugar», poder também ver o objecto-

olhar-mundo, depende de uma negociação com o mundo, esse onde reside o 

olhar, porque, como sublinha Lacan, «eu vejo apenas desde um ponto [o meu 

ponto], mas a minha existência é observada desde todos os lados».46 Lacan, 

seguidamente, considerará que esta investida do olhar sinaliza uma hipótese 

de castração (onde Sartre considera uma «escravidão», pois eu só posso 

tomar consciência de mim se o outro tal «liberdade» me proporcionar, no 

contexto da minha permanente dependência de outrem). A castração 

promovida pelo olhar-mundo sinaliza em mim, por seu lado, uma falha central. 

Dá-se essa castração porque o olhar não é nem representável nem 

simbolizável (atinge-me sem que eu o possa simbolizar). 

     Ao não representável não simbolizável chama Lacan, como se sabe, de 

objecto pequeno a. Enquanto entidade não simbolizável, o objecto pequeno a é 

o objecto de um desejo que revela a minha falta de ser. Ora, se o objecto 

pequeno a é concordante com um desejo que me revela na falta de ser, e se o 

olhar-mundo pode considerar-se objecto pequeno a (quando não é 

simbolizável, ou não se quer que o seja), então tudo isso significa que eu 

«desejo» o olhar do mundo que me agride? A arte que tem predominantemente 

recorrido à fotografia desde os anos 80 (de Cindy Sherman a Pipilotti Rist) 

confirma que sim, que desejamos um confronto directo com o olhar, que 

desejamos tocá-lo, prescindindo da mediação e destruindo o próprio ecrã onde 

aprisionamos, para nossa defesa, o olhar numa imagem.  

     Desejamos pois (no «regresso do real», segundo a terminologia de Hal 

Foster)47 tocar esse olhar, somos por ele perseguidos a desejamos persegui-lo 

apesar de ele sempre se nos esquivar (como objecto pequeno a). Ao tentarmos 
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perseguir o olhar parece-me que mostramos a nossa falta de ser (pois nunca 

atingimos o olhar no mundo ou o olhar = mundo). Esta «falta de ser» faz-nos 

então cair na prisão da ocularidade, quando aquilo que desejamos ou 

desejaríamos era o próprio olhar, mas a este, porque está no mundo, não o 

possuímos. Então, se possuímos apenas a ocularidade (assim é desde, 

digamos, o Iluminismo) e nunca o olhar, para vermos (situando-nos ao nível da 

visão) temos de negociar com o inalcançável olhar, sendo que este é mais do 

que aquilo que eu vejo, é o mundo a ver-me. Porque sabemos que o sujeito 

que vê, de qualquer modo é visto. 

     Voltemos a Merleau-Ponty. Disse-se que em Ponty o pintor pode 

alcandorar-se ao ponto anterior à diferenciação e hierarquização dos sentidos, 

ao qual a visão não se sobrepõe. Mas suponhamos, aí chegado, quereria o 

pintor possuir uma linguagem que pudesse expressar o sentido dessa mítica 

anterioridade. Ora essa anterioridade mítica (ou simbólica?) é, em Derrida, uma 

ruína e para a ela aceder o pintor não pode contar com a «ajuda» da visão 

(nem da linguagem, claro). Nestes termos, defende Derrida uma cegueira que 

se quer situada além da presença do presente. Uma cegueira ou a memória de 

uma cegueira (retomando o título de uma experiência curatorial de Derrida a 

partir de parte do espólio desenhístico do Museu do Louvre).48 Uma cegueira 

que se cruzaria com a experiência pontyana de regresso à indiferenciação dos 

sentidos correspondente a uma sensorialização não hierárquica, ou a uma 

percepção devedora da corporalidade e não exclusiva da visão (porque é o 

corpo que está imerso no mundo e é parte da «carne» da coisa contemplada).  

 

 

9.13. O mais elevado dos saberes: a oraculidade  

 

Ora, perante esta associação especulativa entre uma desaparecida percepção 

corporal (que urge recuperar e reivindicar para que os sentidos não se 

hierarquizem) e uma necessária superação da presença do presente, cabe-nos 

acrescentar uma impressão. Por exemplo, podemos pensar que há, houve, um 

tempo histórico imemorial onde a percepção era um fenómeno global e 

corporal (ou até mais do que corporal) levando o ser muito além da presença 

do presente. Poderia ser esse o tempo dos sábios, o tempo primeiro de um 



 519 

saber oracular que depois se tornaria oral, o tempo da ligação entre a loucura e 

a sabedoria, ou da loucura e possessão como fonte do saber, nas palavras de 

Giorgio Colli. Sobre o conhecimento do futuro tal como vivido nesse momento 

da sabedoria grega, escreveu Colli: 

 

Em todo o território helénico houve santuários destinados à adivinhação, 

que permaneceu um elemento decisivo na vida pública e política dos 

Gregos. E é deles característico sobretudo o aspecto teorético ligado à 

adivinhação, a qual implica o conhecimento do futuro e a manifestação 

ou comunicação de tal conhecimento. Isto acontece mediante a palavra 

do deus, por meio do oráculo. Na palavra manifesta-se ao homem a 

sabedoria do deus, e a forma, a ordem, o nexo em que se apresentam as 

palavras revelam que não se trata de palavras humanas, mas sim de 

palavras divinas. Daí o carácter estranho do oráculo: a ambiguidade, a 

obscuridade, o carácter alusivo difícil de decifrar, a incerteza.49 

 

Quer dizer, para a cultura grega, a adivinhação do futuro seria o centro da 

sabedoria, constituindo esta (como testemunhada nos cultos de Apolo) o 

testemunho de que, para este povo, o conhecimento era o máximo valor da 

vida. Mas como aceder à palavra divina, ou melhor, como aceder à ambígua 

palavra divina que contém o futuro mas à qual Deus não liberta o caminho para 

o homem o entender? Temos uma possibilidade de resposta na consideração 

de que a loucura é a raiz da sabedoria, pois é a sibila possessa em todo o seu 

corpo e de «boca louca» (como Colli cita a partir de Heraclito) que retira da 

obscuridade as alusões ou indicações vindas de Deus até ao homem. Parece-

me ser um facto evidente que o delírio desconexo da sibila (o seu saber 

oracular) nos diz que esta sacerdotisa percepciona a palavra divina através de 

todo o seu corpo, não havendo aqui lugar a qualquer privilégio, de modo algum, 

da visão. Ao contrário, diz Colli: «o conhecimento e a sabedoria manifestam-se 

mediante a palavra».50 Portanto, num primeiro tempo, é a loucura e a 

possessão ou a corporalidade sem consciência de quaisquer limites, e nunca a 

visualidade, que acedem à palavra divina, até porque podemos ler no Fedro 

que a loucura é um bem maior. Entretanto, este tempo da sabedoria chegaria 

debilitado a Platão (que transformou a sabedoria em filosofia), o qual se 



 520 

limitaria a venerá-la, preservando através da escrita a dimensão (diálogo, 

oralidade) dos sábios. Ora, que relação poderemos estabelecer entre esta 

sabedoria pré-socrática e a reivindicação derridiana de uma filosofia além da 

presença do presente? Veremos. 

 

 

9.14. Turner-Impressionismo: o fim do simbólico (ou quando o mundo nos 

         viola a retina) 

 

Um outro exemplo, completamente distinto na forma e no tempo histórico, que 

nos revela a diferença total entre a percepção e a visão é, disse-o, a pintura de 

Turner. O modelo de conhecimento fundado na câmara escura, cuja defesa 

fora protagonizada por Descartes (apesar da sua concepção de alma ser mais 

complexa do que a mera exponenciação da ocularidade) e Kepler e depois 

exponenciado no Iluminismo, não tem lugar na contemplação, conhecimento e 

análise de Turner, inventor óptico além do seu tempo, criador duma percepção 

como exercício de estimulação retiniana que só mais tarde o Impressionismo 

contribuiria para cientifizar. Em Turner deve desaparecer a distância ou a 

vontade de «comandar» (ser sujeito) a experiência óptica por parte do 

observador. Este não mais pode dispor da visão como faculdade primordial em 

face de uma pintura antes estruturada pelo lugar do ponto de fuga, por isso a 

paisagem turneriana absorve tanto o corpo como a visão. 

     Para Merleau-Ponty, por exemplo, o pintor que mais contribuíra para 

recuperar esse mundo anterior à separação dos sentidos, e para superar a 

divisão entre sujeito e objecto, foi, sabemo-lo, Cézanne. Mas a questão 

colocada por Derrida, eminentemente antiocular e que intenta a superação dos 

limites da presença do presente, pode ela ser respondida pelo pensamento 

pré-socrático, por pintores como Turner, os impressionistas ou Cézanne relido 

por Ponty?  

     Ora bem, sem nos concentrarmos em exemplos, sem fazermos do exemplo 

a resposta exclusiva ao problema enunciado, pensemos em Ponty e Cézanne, 

e sobretudo pensemos que mais do que analisar Cézanne Ponty pretendia 

auscultar a hipótese de uma pintura que estimulasse uma global interacção dos 

sentidos, uma pintura multi-sensorial. Também Derrida, podemos dizê-lo, mais 
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do que querer encontrar um tempo histórico concreto em que essa superação 

da fragmentação sensorial se tivesse efectivado, vai antes de mais reformular o 

próprio trabalho filosófico. Numa entrevista audiovisual fala-nos pois do que 

chama o problema (do problema) filosófico, da «primeira questão» ou da 

primeira questão sobre a questão:  

 

Questionar este privilégio da forma filosófica é querer saber se o 

pensamento interroga e como. Não existirá, antes de começarmos a 

questionar, não existirá algo mais antigo e anterior do que a questão 

central?, algo mais profundo e radical, que coresponda a um movimento 

que não é apenas o de “questionar”, mas que é, acima de tudo, já uma 

afirmação? Esta afirmação seria então a primeira questão sobre a 

questão (do Ser). Depois, mesmo aceitando que a primeira questão da 

filosofia diz respeito ao Ser – o que é o Ser? O que é existir? O que 

queremos significar com a palavra Ser? – mesmo aceitando esta como a 

primeira questão, não estaremos já a antever uma resposta, a 

condicioná-la?, não estará já desde aí como que condicionado o caminho 

em direcção ao Ser?. 

(…) 

   Não estaremos nós, por vezes, na nossa interpretação do Ser, a 

privilegiar uma modalidade do tempo que é o presente, a presença do 

presente. A partir do momento em que suspeitamos dessa presença do 

presente que consequências retiraremos daí? (...) Tudo o que escrevi 

sobre o “traço” na escrita refere precisamente uma condição de não-

presença do presente. E no sentido de aceder a esse presente é 

necessário uma experiência do “traço”, é necessário uma ligação a algo 

diferente, ao Outro, a algo diferente do Ser, ao Outro passado e futuro, 

ao Outro em geral, a uma alteridade que não apareça como a presença 

de um presente. (...) em tudo há um “traço”, que é a experiência de 

regressar a algo, de regressar a um outro passado, presente e futuro, a 

uma temporalidade ainda mais velha do que o passado e que está 

igualmente muito além do futuro.51 
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9.15. As mitologias brancas 

 

Vimos que Derrida não pretendeu encontrar este «outro» no exacto tempo 

histórico dominado pelos sábios pré-socráticos, quando a sabedoria antecedeu 

a escrita. Consideraremos a este propósito que Derrida procurará o outro no 

passado, no presente e no futuro. Procura-o tanto no desenho, quanto na 

cegueira que o desenho necessita para se realizar . Quer dizer, tenho de 

obrigatoriamente «cegar» primeiro antes de começar um desenho (ou a 

pintura). De outro modo, um desenho revela mais a quem vê ou a quem não o 

vê (uma questão que também preocupa um historiador como Daniel Arasse)?52 

O que é que caracteriza a essência do olho, a faculdade de ver ou a de não ver 

(pois Derrida também refere que aquilo que distingue os nossos olhos dos 

olhos dos animais é a capacidade que temos de verter lágrimas, sendo estas 

véus que acabam por nos cobrir o olhar)?  

     Há pois no nosso olhar muito mais do que a faculdade ou função de 

visualizar (voltemos às lágrimas derridianas, porque elas relacionam-se mais 

com uma vontade de implorar do que de ver; e elas «habitam» o olhar, sem 

qualquer dúvida). Tal como ao primado da visão, irá Derrida rejeitar aquilo que 

chama a nossa «mitologia branca»:53 o logocentrismo, o falocentrismo e o 

primado ocular. Esquematizemos os argumentos de Derrida:  

 

a. Primeira motivação do antifalogocularcentrismo derridiano: tema constante 

no autor – a suspeição e rejeição da presença do presente como 

determinante do ser, ou do ser da verdade 

      Ao interrogar o ser ou o ser da verdade, a forma «interrogação» não se 

funda somente naquilo que tomamos como presente. Ora, se pensarmos no 

ser enquanto presença do presente, e se daí pretendermos uma resposta à 

«questão» do ser, o máximo que encontramos é um condicionamento. O 

ser não é aquilo que se apresenta aqui e agora, portanto não é definível no 

presente. De outro modo, em princípio o ser não pode «autoritariamente» 

incluir o outro (porque este não pode ser restringido ao ser, ele é ser-sem-

ser, o outro é disjunto, desajustado e despossuído). Por isso é que o outro, 

em Derrida, tem de ser indecidível, não se confundindo com a presença, 
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porque o outro é também o não-esperado, o não redutível à Grande 

Concordância do Ser.54 

 

b. c. d. Crítica da caracterização retiniana da linguagem; crítica da linguagem 

     como espelho e duplicação do pensamento; crítica da «clareza» filosófica 

     Derrida elabora uma crítica da caracterização retiniana da linguagem, 

porque esta não pode de modo algum ser «limpa» pela ocularidade da sua 

intrínseca «poluição metafórica». De outro maneira, a linguagem não pode 

ser clara, precisamente porque não há uma metalinguagem que «limpe» o 

pensamento da sua intrínseca metaforicidade, ou seja, não existe um supra-

sensível acima do sensível. O texto, em Derrida, não pode ser retiniano, 

porque tem texturas, estruturas tácteis, dobras, quebras, fendas.55 

 

e.  Análise crítica da «mitologia branca» 

     Em Marges de la Philosophie, Derrida elabora uma crítica da «mitologia 

branca», que consiste numa suspeição da relação luz – homem branco – 

razão ou valor – ouro – olhos – sol:  

 

A metafísica – mitologia branca que reúne e reflecte a cultura do 

Ocidente: o homem branco toma a sua própria mitologia, indo-europeia, 

o seu logos, isto é, o mythos do seu idioma, pela forma universal do que 

deve ainda querer designar por Razão. O que não é de modo algum 

pacífico.56 

 

f. Em Derrida, a fonte da luz é, ao mesmo tempo, a fonte da cegueira 

Neste contexto, afirmaremos que Derrida é tão ambivalente em relação à 

metáfora da clareza, ou metáfora solar, como será, consequentemente, à 

ideia afim predominante e proveniente do Iluminismo (ou ao modo como esta 

metáfora no Iluminismo se manifesta). Mas Derrida assume a crítica iluminista 

dos obscurantismos, claro, mas considerando que devemos aderir ao 

Iluminismo sem ingenuidades; daqui despontará a desconstrução, que é 

crítica da ingenuidade iluminista e dos dogmas falogocêntricos. 

     A crítica da metáfora solar é inevitável, porque o sol-estrela maior é 

também um risco: ilumina e cega; a metáfora heliotrópica implica, na sua 
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imperfeição,57 que dela nos tenhamos que aproximar ao mesmo tempo que 

nos afastar (aqui, note-se, Derrida aproxima-se de Bataille e da sua análise 

da queda de Ícaro).58 

 

g. Por fim, convém acrescentar que se uma obra de arte nunca é íntegra e    

pura, também a sua visualidade não o será. 

        Uma obra de arte não é apenas o objecto-arte que temos diante de nós, 

não é a integridade da presença desse presente. Porque o entendimento da 

integridade (ergon) de uma obra de arte, debate-se sempre com os 

«detalhes» da sua contextualização (parergon), portanto o discurso estético 

terá de incluir aquilo que julga excluir: a ética, a política e o conhecimento; 

logo, a verdade em pintura é sempre problemática:  

 

Um parergon direcciona-se contra, ao lado e além do ergon, do trabalho 

feito, do realizado, da obra, mas ele não se fixa ao lado, ele toca e 

coopera, depois de certa exterioridade, no interior da operação. Nem 

simplesmente exterior, nem simplesmente interior.59 

 

 

9.16. «Felicidade da Cegueira» 

 

Considerando que também Ernst Bloch, em Das Prinzip Hofnung/O Princípio 

Esperança, nos fala de uma «felicidade da cegueira»60 igualmente superadora 

de um presença omnipresente do presente, pensemos agora em Homero como 

um dos fundadores do que chamamos civilização. Pensando na sua lendária 

cegueira como um factor conducente a uma das mais elevadas formas de 

sabedoria. 

     Apesar da crítica platonista dos poetas, é arreigada na Grécia clássica a 

concepção do poeta como educador e Homero afigura-se-nos nesses termos 

como um dos «inventores do género humano» (apropriando-me da expressão 

de Harold Bloom sobre Shakespeare). Xenófanes, citado por M. H. Rocha 

Pereira, diz-nos que, desde o início, todos aprenderam por Homero.61 Desta 

maneira podemos afirmar que foi a «felicidade da cegueira» que nos gerou (no 

ocidente).  
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     Imaginemos entretanto Homero cego recebendo, como só ele poderia 

receber, a palavra divina, a palavra poética das musas até ele enviadas, um 

cego, ele que as evoca e delas é-nos mediador. É aí citável o início quer da 

Ilíada quer da Odisseia, apesar dessa invocação não ser exclusiva da poesia 

homérica (pois de Hesíodo a Virgílio, o poeta tem sempre de invocar as musas 

no início dos seus «relatos»). De qualquer modo, antes e depois de Homero o 

poeta retrata-se através da sabedoria oracular, mediador portanto, que nada vê 

e apenas se limita a transmitir aquilo que lhe enviam, ele o escolhido que nada 

sabe, nada conhece (como o redentor Parsifal, a caracterizar no próximo 

capítulo), em suma, um ente que nada vê com os seus olhos (condição sine 

qua non da mediação). Homero cego, e ainda que «visse», recebe das musas 

a palavra que inventa de cada vez que é pronunciada o «género humano» tal 

como a sibila possessa prediz o futuro.  

     Coube pois ao cego «receber» o poema fundador da civilização. Ao recebê-

lo, tem de o receber sem o ver, sem o poder ver, tal como a sibila se relaciona 

com o oráculo usando todo o seu corpo sem se consciencializar de se existe ou 

não olhar (e será mesmo devido à sua ausência de visão que Tirésias pode 

adivinhar o destino trágico de Édipo). Diremos que há, no entanto, uma 

cegueira pura, como a de Homero e de Tirésias, onde por causa da cegueira, e 

seguindo a Carta de Diderot, sabemos que outras faculdades se desenvolvem 

fazendo-nos superar limites inimagináveis; e há uma outra cegueira, a 

necessária à «sobrevivência» de quem merece castigo e só deixando de ver 

pode continuar a viver; é a cegueira impura do rei Édipo de Tebas que, no texto 

de Sófocles, sabendo ter morto seu pai e procriado com sua mãe, profere este 

fortíssimo discurso antiocular:  

 

CORIFEU – Não poderei dizer-te se está certo o que decidiste, mas julgo 

que, para viveres cego, mais te valia morrer. 

 

ÉDIPO – Não é melhor o que eu fiz? Não me venhas com lições nem 

conselhos, ainda por cima. De que me serviriam os olhos? Para ver meu 

pai quando foi para Hades? Para ver a desgraçada de minha mãe? 

Enforcar-me não chegaria para expiação dos crimes que cometi. 
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Julgas que me daria prazer olhar para os meus filhos, nascidos da 

maneira como nasceram? Não! Nunca! Tal não podia ser grato aos meus 

olhos, nem á cidade, nem a estas muralhas, nem a estas sagradas 

imagens dos deuses. Que miséria!62 

 

Temos os dois pólos da cegueira, simétricos e distantes um do outro 

(transcendência e culpa, talvez não tão distantes quanto parecem), e nesse 

espaço que lhes é próprio preenchendo a dimensão humana: o primeiro pólo 

funda a humanidade, o segundo, recusa a humanidade como o palco de um 

sofrimento insuportável só admissível, e ainda no limiar do humano, sem a 

faculdade de ver (de ver o humano no próprio humano). Assim, a cegueira é 

maior e mais vasta do que a visão: ela está na génese do humano e na recusa 

desse humano no humano.  

     Séculos depois de Homero, poderíamos pensar em Manfred [utilizarei a 

tradução portuguesa Manfredo], o herói romântico de Lord Byron (e de 

Schumann, que sobre esse texto escreveu uma fulgurante obra coral 

dramática, a sua op. 115). Manfredo não era um cego, não cegou nem se 

cegou como Édipo, mas a cegueira em face do seu passado era aquilo que ele 

mais desejava, sem dúvida: uma cegueira libertadora que o aliviasse do que 

não conseguia suportar e tinha de, vivo, suportar. Parente de Édipo, parte 

integrante deste mundo que o não quer contemplar nem ele ao mundo: 

 

Auxílio sobre-humano pouco interessa 

Não tem qualquer poder sobre o passado 

E o porvir não me interessa desvendar 

Sem se extinguir nas trevas o passado. 63 

 

Este círculo encontra-se hermeticamente fechado: o herói não deseja o futuro 

sem que o passado submerja na invisibilidade duma treva sem lembrança, por 

isso deseja cegar perante o presente tal como nós somos cegos (no poema) 

em relação às suas motivações e ao que ele expia. Apenas sabemos que 

Manfredo, para seu descanso, nada quer ver ao não querer habitar este mundo 

ocular que facultado nos foi: 
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Foi por poder sublime – penitência, 

Vigílias e audácia e vontade 

E também o saber de nossos pais, 

Quando, na terra, humanos e espíritos 

Andavam par a par, em igualdade. 

Eu só por minha força estou erguido. 

Renego – desafio – e escarneço 

De todos vós. 

 

Como Byron, julgamos sabê-lo, também Manfredo pretende fugir da memória 

de uma passada relação incestuosa (a de Byron tratou-se da relação com a 

sua meia-irmã Augusta Leigh). Manfredo pretende cegar num, também 

inalcançável pela visão, castelo nos Altos Alpes: é esta sublimidade de acesso 

vedado que o aplaca. É então ao sublime e à «noite» que diz Manfredo 

pertencer, pois, como em Novalis, só a noite contém a superação da luz; a 

noite é uma outra luz, associal e longe dos costumes e da moral: 

 

MANFREDO.  No firmamento acendem-se luzeiros, 

Sobre os cumes de neve reluzentes, 

Tão bela paira a lua! E fico assim 

Em meio da Natureza, pois da Noite 

Melhor conheço o rosto que dos homens. 

Nas trevas e no brilho das estrelas, 

Soturno, solitário, entendi 

Os sentidos de novos universos. 

 

Mas os efeitos da cegueira de Homero – revelação e construção dos detalhes 

do género humano – não se podem comparar à poesia de Byron. Se Homero 

nos mostra o homem, Byron, com Manfredo, mostrar-nos-á a vontade de deixar 

de ser humano, de ter passado, presente e futuro. A dimensão de Manfredo é a 

do sofrimento sem fim por se ser humano, logo a poesia romântica é a 

revelação do sobre-homem, do «holandês errante» Dalan de Wagner, que no 

Navio Fantasma terá que errar até ao fim dos tempos até encontrar o 

verdadeiro e de antemão nunca encontrado amor. A poesia de Byron não nos 

mostra dimensões humanas como a paixão, o sofrimento e a redenção. 
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Mostra-nos antes os desejos (de redenção) como inalcançados. Não há paz, 

como em Dalan, não há nem amor nem noite (como em Novalis) salvíficos. 

Lemos por isso em Manfredo: 

 

Vive no ar a voz do vendaval 

Que te recusará toda a alegria; 

E a noite, enfim, a ti há-de negar 

O tranquilo silêncio das estrelas 64 

 

Diremos mesmo da poesia romântica que ela torna visível a obscuridade do 

infinito da «errância». A noite de Byron mostra e revela aquilo que é 

insuportável no dia e na noite. A noite de Byron vive mesmo disso, dessa 

exposição total. Mas é uma exposição que nada nos mostra, pois nada 

sabemos da história de Manfredo. A visão e a visualidade são aqui ocultações 

mais do que revelações, ficando a revelação sempre num estado de promessa, 

estado de raiz da nossa inquietude, pois sabemos da existência de um cravado 

tormento que não conhecemos, é-nos exposta a existência de algo que não 

podemos nunca ver. Mas a poesia não sendo uma arte ocular (pois a sua 

matriz é sobretudo oracular e oral), ela vai então revelar: revelar que há tudo 

para revelar. E chegamos à pintura.  

     Revelará ela aquilo que a poesia não pode? A poesia não pode revelar mas 

expõe! E a pintura? Qual é, desde aqui, a sua tarefa? Desocultar? Repita-se, 

revelar? Tornar visível à maneira do statement de Klee (que dizia não caber à 

pintura copiar o visível, mas antes tornar visível)? Não, creio que não, porque a 

pintura aparentemente trabalha a partir do visível, mas o seu procedimento é, 

primacialmente, o da ocultação. Oculta porque de cada vez que algo descobre 

nos ilude. Ou, se quisermos, a pintura é a arte de ocultar e tornar visível essa 

ocultação, ou, mais do que tornar a ocultação visível, a pintura faz-nos tomar 

consciência da existência da ocultação como forma de ser. Ou seja, a pintura é 

a ocultação da sua visualidade através da mesma visualidade. Ou, de um 

modo mais simples, a pintura (mas também o vídeo e a videoarte, ou a 

videosfera) é o testemunho da impossibilidade de uma revelação através do 

visível e da visualidade. O reino da visualidade oculta sempre mais do que 

mostra. Mas nesta consideração fica sempre algo por resolver, uma pergunta 
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sem resposta: é a pintura que nada nos pode revelar, por ser essa a sua 

natureza (a de invisualizar e não a de visualizar) ou somos nós que «cegamos» 

sempre que contemplamos uma pintura (Tim Clark mostrou-nos algo de muito 

próximo)?  

     Sintetizando, a natureza da pintura é a sua invisualidade, porque uma 

pintura, ao longo do seu processo (feitura e forma de ser) esconde e o que 

esconde jamais mostrará. O que podemos então ver numa pintura? Muito 

pouco de cada vez que a observamos; a pintura é um campo que nos obriga à 

fragmentação da mirada, à visão parcial, ao conflito indecidível entre o todo e o 

detalhe, conflito que nunca saberemos sequer porque existe da forma como 

existe. Por isso se poderá dizer que vemos mais num poema de Homero do 

que numa pintura. 

     Na divisão «Le Tableau-machine» do segundo capítulo, «Dispositifs», da 

sua história do detalhe em pintura, Le Detail: Pour Une Histoire Rapprochée de 

la Peinture, evoca Daniel Arasse uma fórmula antiga que, com toda a 

pertinência, sintetiza parte do meu argumento: l’art cache l’art: 

 

«L’art cache l’art». Esta fórmula remonta ao século XVI e implica que as 

operações construtivas de uma obra [consideremos: o toque e gesto do 

pintor, bem como a prévia concepção compositiva ou correlativa rede 

geométrica ou geometrizante] devem permanecer ocultas no quadro: de 

contrário, o quadro perderá unidade, «mostrará a feitura» e acabará por 

ser uma manta de retalhos, mais do que uma pintura.65 

 

 

9.17. (i) Composição, (ii) desenho, (iii) cor (ou o inverso: cor →→→→ desenho?) 

 

Desde o século XVI que esta é uma realidade insofismável: a pintura oculta o 

seu modus operandi, uma obra «acabada» oculta e tem inevitável e 

organicamente de ocultar o seu processo, realização, maneira, toque, gesto, 

esboço, desenho – sendo que todas estas entidades e operações são 

sobretudo formas de pensamento sem «corpo visual» ou «visualizável» que 

lhes seja próprio. Perante nós, a pintura surge como um corpo e conceito sem 

processo, por isso teremos de considerar que a pintura parcialmente se vai 
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ocultando de nós. Mais tarde, com o desenvolvimento potenciado pelo 

colorismo (muito depois da maneira de pintar em grisaille, monocromias 

«escultóricas» usuais em Giotto e nos van Eyck), e ainda mais com o seu 

desenvolvimento fulgurante, apenas aqui, e só muito fragmentariamente, o 

classicismo que faz a pintura depender sobretudo do carácter «apolíneo» do 

desenho, vai dando lugar a uma certa desocultação do processo pictórico, 

surgindo ainda assim uma querela entre os adeptos da clareza desenhística 

exponenciada por Poussin e, no outro pólo, os coloristas propriamente ditos 

ligados a Rubens. Na crítica, historiografia e teorização da época, Poussin era 

defendido sobretudo por Félibien que, no seu Entretiens sur les Vies et les 

Ouvrages des plus Excellents Peintres Anciens et Modernes (Livres I et II), de 

1666, considerará por ordem de importância estas três determinantes da 

pintura: 1. composição, 2. desenho, 3. cor: 

 

(…) para bem explicar tudo o que aprendi dos mais sábios de entre os 

pintores, será necessário fazer uma obra cujo corpo seja dividido em três 

partes principais: A primeira, que tratará da COMPOSIÇÃO, compreende 

quase toda a teoria da arte, uma vez que essa operação se dá na 

imaginação do pintor, que deve ter disposto toda a sua obra no seu 

espírito, e possuí-la na perfeição antes de partir para a execução. 

As outras duas partes que tratarão do DESENHO e do COLORIDO, não 

cuidam senão da prática, e pertencem ao trabalho: o que as torna menos 

nobres que a primeira que é totalmente livre, pois dela podemos saber 

sem se ser pintor. 

(…) 

(…) a segunda parte, que é a do desenho, é igualmente por norma um 

princípio para todos aqueles que pretendem aprender esta arte. Uma vez 

que é através do desenho que cada um lança os primeiros fundamentos 

da ciência, através dos quais todos os conhecimentos adquiridos se 

devem estabelecer, uma vez que sem desenho tudo perde solidez. 

(…) 

Quanto à terceira parte, que será a do colorido: tratarei dela depois de ter 

falado da natureza das cores, da união e amizade entre elas, mostrarei 

de que modo deverão elas ser empregues para produzir os seus belos 
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efeitos de claro e escuro que contribuem para a elaboração do relevo das 

figuras e das distâncias nos quadros.66 

 

Rubens era sustentado por Roger de Piles, nos termos manifestos quer no seu 

texto de 1681, Dissertation sur les Ouvrages des plus Fameux Peintres 

(analisado por Daniel Arasse, em Le Détail) quer, em 1697, em L’Abrégé de la 

Vie des Peintres,67 onde Rubens é o «peintre parfait», destacado sobretudo 

pelas qualidades da rápida e expressiva execução (fa presto), pelo claro-

escuro, pelo colorismo e carnação.68 

     Arasse, entretanto, sublinha que na Dissertation… de Piles, para proteger o 

território dos coloristas (na sua execução rápida e, na opinião poussinesca de 

Félibien, desatenção desenhística), vai pugnar pelo velho tema da necessidade 

de distância física do observador em relação ao quadro. Deste modo, de Piles 

estabelece a regra da distância na observação do quadro, partindo de Horácio: 

«A poesia será como a pintura; a primeira absorve-te se dela te aproximares; a 

segunda, se dela te afastares».69 Trata-se efectivamente, para Arasse, de 

afastar o observador da «fábrica» (touchée) dos coloristas, de os desviar da 

recriminação poussinesca do grau de «inacabamento» das suas obras que não 

é mais do que a exibição do «fazer».  

     E passa certamente por aqui uma das dimensões da invisualidade da 

pintura: a diversificação de modalidades de ocultação do «fazer»; isto é, há 

sempre na pintura, em qualquer pintura, uma forma de ocultar ou uma forma 

ocultada, seja isso figurado na exigência de um determinado grau de 

«acabamento» que vai rasurar o «fazer» e a manualidade, seja na obediência 

ao afastamento do quadro preconizado por de Piles que teme o detalhe (foco 

de atenção de Daniel Arasse); seja de igual modo – tema do próximo capítulo – 

no facto de que uma pintura (ou o readymade, um vídeo ou uma instalação, 

etc) para se encontrar «acabada», para se constituir singularidade, ter de 

rasurar ou apagar o meio através do qual apareceu e se fez, ou seja, o seu 

medium.  

     No «final», uma pintura, para se constituir enquanto tal, tem de fazer 

desaparecer o seu «andaime» ou meio condutor, o medium. Conclusão central: 

nunca numa pintura temos presente, ao mesmo tempo, obra e medium.  
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9.18. Ou a obra ou o medium 

 

O meio (utilizemos provisoriamente este termo) através do qual realizamos 

uma obra – seja ela qual for – tem de desaparecer no momento em que tal 

obra se dá por concluída. Porque simplesmente temos perante nós, no «final». 

não o meio mas a obra. E se temos a obra não podemos ter o meio, pois este 

apenas intervém para a feitura da obra, gera a obra – e o que gera faz parte, 

mas não é visto na coisa gerada, na coisa «terminada». Poderíamos dizer de 

outro modo: se foi gerada, se está terminada, não está a ser gerada, não está a 

ser terminada. Ou o que está terminado não está a ser terminado.  

     Antes de determinarmos qual é o medium da pintura (o mesmo do vídeo ou 

da instalação), que elemento ou entidade é essa que na obra acabada tem de 

desaparecer para que ela, a obra precisamente, esteja acabada? Antes de 

determinarmos que elemento é esse e o seu nome, resumamos esta dimensão 

sacrificial da pintura na frase seguinte: a pintura apenas pode ser visualizada 

no momento da completa invisualização do seu medium. Cabe então definir o 

que é que tem de desaparecer para que a pintura possa aparecer. Tentemos 

uma primeira definição: entendo por medium da pintura o veículo que conduz 

(ou melhor, vivifica e permite vivificar) os materiais actuantes pictóricos tal 

como os conhecemos e trabalhamos (pigmentos, óleos, acrílicos, têmperas, 

pincéis, câmara fotográfica, câmara vídeo e outros suportes) permitindo-lhes a 

gestação de algo com uma dupla presença: minimamente física (parietal ou 

espacial) e estética. Esse veículo, o medium da pintura, denomino-o 

opticalidade. Por sua vez, definirei a opticalidade como uma possibilidade 

retiniana que produz um statement ou um discurso (no sentido em que 

Nikolaus Harnoncourt define a música como discurso)70 estético, artístico. 

     A pintura existe como a resultante destas facetas, ou seja, a pintura é pois o 

statement e o discurso proporcionado pela e na opticalidade (pensemos que, 

nesta perspectiva, o conceptualismo dos anos 60 e 70, atrás analisado, pode 

ser considerado como uma tentativa de produção de statements ou discursos 

artísticos não retinianos, embora fazendo questão de exibir/mostrar essa 

distanciação do retiniano, fazendo mesmo dessa distanciação o seu tema 

central). Concretizando uma primeira conclusão, a pintura é o statement que, 
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para poder existir ou fixar-se «existente», tem de dissolver e apagar (dando-lhe 

um «rosto» - o quadro ou a instalação) a opticalidade pura que lhe serviu de 

matriz. Portanto, se a opticalidade é a possibilidade para a existência do 

discurso pictórico (é-o sem dúvida), uma vez produzido e enunciado o discurso, 

a possibilidade enquanto «possibilidade» deixa de o ser para se tornar 

efectividade. Diremos que a pintura se efectivou, se realizou através do seu 

medium. Diremos também que a pintura é a transformação da sua 

possibilidade num acto chamado «quadro». Ora, se a concretização realiza a 

possibilidade («destruindo-a»), concluiremos que a pintura é o inevitável 

obscurecimento do seu medium. 

     Em apoio desta reflexão, pensemos numa obra marcante de Robert 

Rauschenberg (que nos acompanhará), Erased de Kooning Drawing, de 1963 

(fig. 9.3.).71 A história é esta: Rauschenberg pede ao «mestre incontestado» 

(no fundo, uma «validação viva» da arte pictórica) de Kooning um desenho 

para que o possa apagar, isto dois anos depois de Rauschenberg ter iniciado 

uma série de pinturas monocromáticas, tautologicamente intituladas, White 

Paintings (o que contextualiza inequivocamente o Erased de Kooning Drawing). 

Willelm acede ao pedido de Robert. Ora, quando este apaga toda e qualquer 

inscrição e todo o desenho do seu suporte (papel) pensemos que ele tenta 

encontrar a anterioridade do gesto desenhístico, da marca dos materiais 

actuantes, do traço e da inscrição, a anterioridade do desenho apagado. Num 

mesmo lance Rauschenberg mostra-nos duas realidades: que os materiais 

actuantes não são o medium do discurso, statement ou obra pictórica, e que a 

opticalidade, sim, é o medium da pintura, porque é anterior a toda e qualquer 

presença material inscrita no suporte – ora, o medium da pintura não pode ser 

o material de inscrição, o medium é aquilo que fez esse material transformar-se 

em inscrição. Apagando tudo o que se encontrava inscrito na folha desenhada, 

procura pois Rauschenberg encontrar a opticalidade-medium da pintura (do 

desenho ou da instalação), ou seja, a opticalidade enquanto possibilidade 

ainda possibilidade, que é o espaço genérico no qual a retina está prestes a 

realizar o seu statement mas ainda não o realizou (ou nada mesmo ainda 

realizou). Contudo, a opticalidade não pode ser materializada, porque ela é o 

tráfego da retina para o suporte e do suporte para a retina.  
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     No contexto desta imaterialidade, Robert não encontra a opticalidade-

medium da pintura, mas somente um monocromo branco idêntico ao que já 

encontrara nas suas White Paintings de 1951 (fig. 9.4.). O monocromo não 

pode ser confundido com o medium de uma pintura. Ele é, enquanto statement 

pictórico, já uma possibilidade realizada, obviamente: o monocromo é uma 

produção permitida pela possibilidade: é uma pintura. Resumindo, não 

podemos ver numa pintura, como se compreenderá, ao mesmo tempo o 

medium e a obra. Noutro registo, temos também outra hipótese de 

invisualização da pintura: 1) ela é invisual porque invisualiza o seu medium 

para se poder tornar visual e 2) ela é invisual, porque nela não pode ser 

percebida a simultaneidade do todo e do detalhe: numa pintura, a percepção 

do todo sacrifica o detalhe, e a do detalhe sacrifica o todo – um tema a que se 

dedicou Daniel Arasse no já citado, Le Détail. Embora pertencendo à pintura, o 

detalhe é uma sua cisão que obriga o espectador a deslocar a sua atenção do 

geral para o particular (sem que geral e particular possam alguma vez ser 

absorvidos em simultâneo). É nestes termos que há uma similitude entre, por 

um lado, a impossibilidade de ver o quadro e o seu medium e, por outro lado, a 

obra e os seus detalhes, pois a «pintura» é a cessação da «possibilidade da 

pintura» e o detalhe é uma cisão dentro do quadro. Se vejo uma pintura, não 

tomo consciência da opticalidade em si mesma, mas sei que é a opticalidade 

que leva à sua própria exclusão.  

     Do modo concordante, conflituo-me entre detalhe e totalidade. Se ocupar o 

meu lugar de espectador perante o quadro na distância preconizada por de 

Piles (a distância suficiente para não me inteirar da «fábrica» da pintura, o seu 

touchée) ou se me colocar de acordo com o ponto de fuga numa obra 

eminentemente perspéctica, eu deixo de aceder à pintura enquanto coisa 

realizada, isto é, vejo o final e perco o «durante a realização». Esta 

conflitualidade entre o todo e o detalhe, revela-nos pelo menos o carácter 

extremamente complexo da visualidade da pintura. Porque nunca uma pintura 

pode deixar de ser parcialmente visível por entre a sua visualidade. A 

percepção global da obra secundariza as partes constitutivas na sua 

singularidade. Sobre este problema, escreve Daniel Arasse, enfatizando o 

carácter muitíssimo problemático do detalhe: 
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(…) ele arrisca conduzir sempre o quadro à sua catástrofe por uma razão 

decisiva, tão evidente que tendemos a esquecê-la: para ser visto e, 

sobretudo, admirado, o detalhe pressupõe uma aproximação. Ora, 

aproximando-se excessivamente do quadro, o espectador transgride o 

princípio essencial à legitimidade da pintura clássica [a distância mínima 

de de Piles, ou a imposição da colocação perante o quadro de acordo 

com a determinação do seu ponto de fuga].72 

 

Mas Arasse sabe que não pode desistir do detalhe, por uma razão muito 

simples: o detalhe é um ponto de condensação do pensamento do pintor, e a 

história do detalhe é uma história alternativa da arte e das artes. A pintura 

oscila permanentemente entre aquilo que exibe/mostra/figura ou tematiza e o 

que não pode senão obscurecer, sob pena, como vimos, de nem sequer existir. 

Este argumentário conduz-nos a um outro trabalho de Daniel Arasse, 

sintomaticamente intitulado On n’y Voit Rien: Descriptions.73 Título aporético 

que aponta para uma descritividade impossível, para a descrição daquilo que 

não se vê. As análises que secundam as obras em cada capítulo fazem 

referência aos limites da visualidade e interpretabilidade da pintura em forma 

de diálogos ficcionados; On n’y Voit Rien consiste em seis cartas e diálogos 

sobre seis obras de arte cujos denominadores comuns levantam estas 

questões: o que é que podemos fazer quando se olha para uma pintura e como 

é que dela se pode falar? Como é que surge, em torno de uma mesma pintura, 

uma nuvem de interpretações que, aos poucos, tende a tornar a pintura 

«invisível»? Ou outra questão, talvez ainda mais decisiva: como é que o 

historiador da arte, ou um outro observador atento, lida com aquilo que vê um 

«pouco», «muito» ou «quase nada», porque uma pintura revela tanto quanto 

oculta (tema já tratado em Le Détail), ou ainda ocultará mais do que revela?, ou 

seja, perguntará Arasse, se não vemos, numa pintura, aquilo que ela mostra, 

não será que vemos somente uma forma de mostrar, um «como» mostrar? 

     Às duas primeiras questões – como falar de uma pintura?, o que fazer da 

sua «nuvem de interpretações»? – tenta Arasse responder com o primeiro 

ensaio de On n’y Voit Rien, uma carta a «Giulia»,74 a quem se dirige 

criticamente por ser costume desta personagem colocar «textos», «citações» e 

«referências exteriores» à obra, e de colocar esta parafernália de elementos 
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entre a obra e o seu olhar. Diz-lhe Arasse: «eu não necessito de textos para 

ver o que se passa no quadro», e acrescenta que se «Giulia» de tal necessita 

talvez seja porque nem confia no seu olhar, nem no quadro (poderemos 

lembrar-nos de Greenberg e da valorização radical da experiência?). 

Entretanto, lendo os textos/diálogos seguintes deste livro, outra questão 

emerge (talvez contraditória a esse reparo a «Giulia»): como é que a pintura se 

pode centrar na visão ou na visualidade, ou que tipo de visualidade convoca 

uma pintura, se esta apenas se pode ver a si própria como uma representação 

(e aqui podemos mesmo referir o último texto do livro, sobre Las Meninas, 

inevitavelmente, «L’oeil du maître»,75 onde se sugere que, mais do que 

representar o representado, ou tratar-se de um retrato, Las Meninas é o retrato 

da pintura-processo)?  

     A par da importância do primeiro e último texto de On n’y Voit Rien, o 

segundo ensaio/carta do livro (um diálogo do autor consigo mesmo ou um alter-

ego que ficciona interpretações) é importante para a averiguação dos limites da 

visualidade e da pintura como representação (visual, claro); para tal, analisa 

Arasse uma Anunciação de Francesco del Cossa, de 1470-72 (fig. 9.5.).  

     Há nesta obra quatrocentista pelo menos dois elementos inabituais: a 

arquitectura excessivamente majestosa que integra ou emoldura as figuras do 

anjo e Maria, estabelecendo-se a acção da anunciação pelo anjo entre duas 

pesadíssimas arcadas, uma enquadrando o anjo, outra Maria. Esta 

grandiloquente presença da arquitectura assinala, sobretudo desde Piero della 

Francesca e Alberti, que a medida representacional da comensurabilidade das 

coisas (uma expressão de Piero) é a perspectiva. Esta representação dá-nos a 

imagem de um mundo mensurável, um mundo geometricamente aquilatado, 

medido, finito e à escala do homem; em suma, um mundo distante da infinitude 

de Deus, ou que equipara a mensurabilidade antropocêntrica do homem à 

criação divina. Entretanto, entre o anjo e Maria e no bordo horizontal inferior do 

quadro passeia-se um gigantesco caracol, desproporcionado em relação às 

figuras. Em princípio, este parece ocupar um lugar exterior à representação e à 

cena, pois vendo nós o quadro com a respectiva moldura parece ser na 

moldura que o caracol se encontra pousado. Depois de tentar várias leituras (o 

caracol movendo-se sobre a moldura assinala que o quadro não é mais do que 

um palco de teatro que certamente nos desvia teatralmente da mensagem da 
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anunciação, o caracol também nos pode chamar a atenção para a perspectiva 

e arquitectura como formas expressando o desejo humano de 

comensurabilidade da transcendência…), depois de várias tentativas de leitura 

da obra e deste pormenor, Arasse vê no caracol de del Cossa uma «anomalia» 

que apela ao olhar, algo que nos fala das mutações do olhar a pintura. 

 

 

9.19. A porta, a única porta 

 

Para Arasse, esta Anunciação figura o essencial do conflito representacional 

entre a comensurabilidade do mundo assinalado na perspectiva (o 

antropocentrismo de Panofsky) e o infigurável da divina infinitude. Na pregação 

de S. Bernardino de Siena, a anunciação, pensada no momento em que Maria 

consente a mensagem do anjo Gabriel, é o momento fulcral da encarnação, ou 

seja, a vinda do incomensurável ao mensurável, a vinda da infigurabilidade à 

coisa. Nesta sua Anunciação, del Cossa opta por representar tal encarnação 

do infigurável (Deus infinito) em algo ostensivamente mensurável, a referida 

arquitectura monumental, demasiadamente luxuosa para a situação, elemento 

«anómalo» que levanta a questão de como relacionar a perspectiva com a 

encarnação ou, de outro modo, como é que o invisível infinito (Deus) desce à 

visão e se torna visível?  

     Como é que o invisível imerge no visível? Como é que e representação 

pictórica pode conter tal transfiguração? Como é que o invisível pode surgir no 

visível? A resposta de Arasse é simples e complexa: é preciso que eu sinta que 

não estou a ver só aquilo que estou a ver na pintura, é preciso que eu sinta que 

não estou a ver (só) aquilo para onde olho. Preciso de tomar consciência de 

que não vejo a encarnação numa anunciação pictórica, não vejo aí a 

decorrência do mistério de Deus tornado Cristo (que é carne e não corpo, como 

nos revela Michel Henry).76  

     Assim, a pintura não revela nem apresenta a forma do invisível, ela apenas 

me mostra um processo representacional, eventualmente codificado, através 

do qual o invisível (infinito) está visível. Uma pintura não pode ser uma epifania 

ou uma aparição. Nela o invisível não nos vem como num milagre (não se torna 

visível, como julgava Klee), a pintura apenas pode insinuar-nos o invisível 
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concordante com a nossa expectativa de espectadores do quadro: «na 

expectativa do que vês, o invisível surge na visão». Ora, no caso deste quadro, 

o que é que me força a estar em estado de expectativa por algo que se 

apresenta irreal? É precisamente o caracol gigante que del Cossa colocou um 

pouco abaixo da figura da Virgem, e o colocou como se se movesse na 

moldura enquanto elemento exterior ao quadro. Portanto, o meu olhar vê o 

quadro que é aquilo que se chama «representação», mas vê o quadro sem 

limites, indiferenciando a ténue fronteira entre interior e exterior – e tudo isso é-

nos dito desde dentro do quadro (ou pelo que lá está dentro). 

     Resumindo, a pintura é a figuração dos meios de produção do visível. O que 

significa que ela apresenta mais os meios do que o próprio visível. Del Cossa 

não se limitou a representar uma anunciação, ele inscreveu na sua obra um 

elemento totalmente ilógico para nos indicar uma porta para o nosso olhar. E 

isso é tudo o que uma pintura pode mostrar: uma porta para o nosso olhar.  

 


