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8. O colapso da ocularidade 
    Na filosofia e nas artes: de Henri Bergson aos novos processos 
    compositivos nas artes plásticas 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Wie, hör’ich das Licht ? 
                            
                             [Como, ouço a luz?]   
 
                Richard Wagner [Tristão agonizante ouvindo Isolda no final do drama], 
                Tristan und Isolde1 

                
 
8.B. O olho vivente: aliado de absolutistas e protagonista de revoluções 

 

Voltemos à centralidade ocular para dissecarmos alguns aspectos do 

Iluminismo político. O tema «Iluminismo», numa perspectiva filosófica, estética 

e artística, foi introduzido e estudado; tratar-se-á agora das suas perspectivas 

políticas. Sabemos que, política e socialmente, o Iluminismo é demarcado por 

dois pólos-tipo: o despotismo iluminado das «cortes solares» (e foi, no 

capítulo anterior, analisada a arte musical, por exemplo, de Versalhes, de 

Lully, Charpentier a Rameau) e, noutro extremo, as duas revoluções decisivas 

que se abeiraram já do século XIX: a americana (1776) e a francesa (1789).  

     Deve sublinhar-se, seguidamente, que grande parte dos estudos de um 

autor como Jean Starobinski se dedicam a demonstrar uma faceta do 

Iluminismo político que decorre em paralelo com a herança filosófica do 

método e da clareza cartesiana: mostra-nos então Starobinski que quer a 

monarquia absoluta, paradigmaticamente representada pela corte de 

Versalhes (de Luís XIII a Luís XVI), quer a efusividade revolucionária se 

enraízam num apelo de visualidade. Como o autor lhe chama, o «mito solar 

da revolução» (1789: Les Emblèmes de la Raison)2 prolonga o «mito solar da 

monarquia» (aqui consideraremos naturalmente Luís XIV, seguindo, de Louis 
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Marin, Le Potrait du Roi: «a instituição do poder apropria-se da representação 

como coisa sua. Concede-se representações, produz representações de 

linguagem e de imagem»).3 Ora, se tanto o absolutismo como a revolução que 

dele nos liberta são emblematicamente oculares ou espectacularmente 

visuais, então consideraremos o Iluminismo como um período de 

secularização da teologia medieval da luz. Auctoritas e potestas, Reino e 

Glória, oikonomia e Glória, dirá Giorgio Agamben, naquele que até agora é o 

seu ponto culminante da sua investigação genealógica do poder ocidental, um 

poder claramente litúrgico, como lemos em Le Régne et la Gloire (Homo 

Sacer, II, 2).4 

     Seguindo de perto Jean Starobinski, ligando-o ainda a Louis Marin e Jean-

Marie Apostolidès,5 Martin Jay, no indispensável Downcast Eyes, confirma-

nos que o apogeu do absolutismo político espectacular-ocular se constata 

concentrado na figura de Luís XIV, o Rei-Sol que exponenciou uma forma de 

«sociedade do espectáculo» teatral numa corte em que os respectivos 

códigos de comportamento eram claramente inumeráveis e para cumprir. 

Aliás, desde Baldassare Castiglione que o cortesão6 é aquele que tem uma 

consciência visual dele próprio, ou seja, alguém que se constrói para absorver 

o olhar do outro espectador, e que nesse olhar confirma a consciência que de 

si mesmo tem o homem de corte. O «efeito-rei» de Marin diz respeito não 

apenas às luxuosas núpcias de Luís XIV com Maria Teresa de Áustria (que 

duraram de 1659 a 1660, tendo nesse período a corte percorrido toda a 

França em cerimónias onde vamos de novo encontrar Lully acompanhado por 

Francesco Cavalli),7 mas sobretudo à composição visual que cada cerimónia 

ostentava. Marin compara a centralidade do lugar do rei em festas e 

recepções à tradição cristã da eucaristia, tornando-se logicamente o rei uma 

presença sacramental e transcendente. Incrementando Luís XIV a 

arquitectura paisagística, vai ligá-la a processos inéditos de visualização: o 

espectáculo de iluminação nocturna dos jardins de Versalhes com os seus 24 

000 candeeiros de cera, mostrava que o jardim existia para o olhar e não 

propriamente para o olfacto ou o tacto. As próprias lanternas de iluminação 

pública de Paris, iluminação então encetada, deveriam ser vistas como uma 

profusão de pequenos «reis-Sol».  
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     É de novo em Corneille que este Rei-Deus que tudo ilumina, iluminando-

se, melhor é retratado. Por isso, considerando ou, como dizer, fantasiando o 

prazer que Deus terá eventualmente em se contemplar a si mesmo, Corneille 

fará do rei uma fonte de luz divina que tudo ao mesmo tempo pode observar, 

e principalmente a sua própria luz; Jean Starobinski cita Corneille de «Vers 

présentés au roi sur sa campagne de 1676»: «fruindo do céu da sua glória e 

de si, / enquanto na terra ele espalha assombro». O rei é uma fonte de luz ela 

mesma iluminada, desse modo não é apenas uma fonte mas também um 

«olho aberto» para si mesma, ele, o rei, vê, é visto e faz ver que nada mais 

deve ser contemplado além dele próprio.8 No seu estudo sobre 1789, 

Starobinski cita William Blake (de The French Revolution, 1791) para revelar 

algumas vertentes da construção de um «mito solar da revolução», no pólo 

oposto à monarquia absoluta:  

 

Mas os calabouços fremem e estremecem: os prisioneiros erguem os 

olhos e tentam gritar; escutam, riem em sua lúgubre caverna; depois 

calam-se, e uma luz passa ao redor dos sombrios torreões. Pois os 

deputados do Terceiro Estado se reúnem na sala da Nação; semelhantes 

a espíritos de flama nos pórticos esplêndidos do sol, prestes a semear a 

beleza no abismo deserto e esfaimado. Eles irradiam o seu clarão sobre 

a cidade ansiosa. Todas as crianças recém-nascidas os vêem em 

primeiro lugar; as suas lágrimas desaparecem e elas se aninham nos 

seios que aspiram a terra…9 

 

Um dos factores impressivos para quem analisa esta passagem do «mito 

solar da monarquia» para o «mito solar da revolução» é a ampla força 

difusora desta última sustentada em pelo menos dois pilares: por um lado, a 

revolução tem de destruir o mundo velho para se afirmar como outra 

fundação, e, assim sendo, de momento fundador passar a instância criadora 

de algo ainda não experimentado, inédito, o acontecimento, um momento 

único que escapa à racionalidade e ao conhecimento (Badiou), «caos 

fecundo», também segundo Starobinski,10 com um enorme e universal poder 

de sedução; logo, difusão. A revolução é uma espécie de regresso às origens 

juntando criação e destruição numa coexistência imprevisível: «Se é verdade 



 411 

que a decomposição do Antigo Regime se deixa reconhecer na paixão de 

findar que arrasta os seus personagens emblemáticos (Don Juan, Valmont) 

para a autodestruição, devemos imediatamente levar em conta uma paixão de 

sinal inverso e complementar: a paixão do começo ou recomeço».11 A revolta 

popular está claramente patente neste propósito – trata-se de remover a 

decadência da aristocracia para que o mundo comece de facto de um 

«princípio» exacto onde desaparece a contradição entre a riqueza do libertino 

e a indigência do povo: este é o lugar do regicídio. E é Saint-Just quem 

melhor descreve o novo mundo: 

 

Temos respondido à luta com a luta e a liberdade está fundada; ela saiu 

do seio das tempestades: esta sua origem é comum com a do mundo, 

saído do caos, e com a do homem, que chra ao nascer. 

   (…) que é um rei comparado com um francês? Gostaria de saber quem 

eram, no tempo de Pompeia, os pais daqueles de quem descenderam os 

reis nossos contemporâneos? Quais eram, para os seus descendentes, 

as suas pretensões ao governo da Grã-Bretanha, da Holanda, da 

Espanha e do Império? E como o pensamento rápido e a razão 

encontram pouco espaço entre as idades, todos esses tiranos são ainda 

para nós netos de lavradores, de marinheiros ou de soldados, que valiam 

mais do que eles. (…) Ambiciosos, ide passear-vos uma hora pelo 

cemitério onde os conjurados e o tirano dormem, e decidi-vos entre o 

renome, que é o ruído das línguas, e a glória, que é a estima («Relatório 

apresentado à Convenção em nome dos Comités de Salvação Pública e 

de Segurança Social, 26 do Germinal do ano II (15 de Abril, de 1794).12 

 

 

8.1. Da luz genésica à nossa luz 

 

Sem nos atermos exclusivamente à Idade Média, consideraremos que a 

teologia da luz concebe uma luz criada enquanto «correcção» das trevas, 

sobretudo das trevas iniciais da terra vasta, informe e vazia – a luz faz nascer 

a forma «mundo» que sem ela é forma «vazio», no Génesis como em 

Hesíodo, para quem, na Teogonia, o Éter e o Dia vêm depois da Noite que, 

por sua vez, vem depois do Caos.13 A luz é uma entidade tão forte que é a 
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fonte do mundo e, ao mesmo tempo, a correcção das suas origens como se a 

origem, estranhamente, fosse um «passo em falso». Pode mesmo considerar-

se que qualquer mito ou história de valorização simbólica da luz nos remete 

para esta plano de uma origem das origens. E é aqui que vamos encontrar um 

paralelo entre mitologia e revolução, pois esta também é um regresso ao 

princípio, um acto criador imbricado numa destrutividade ou 

autodestrutividade que configura o carácter ou o plano imaginário de um 

preciso momento histórico. 

     Voltemos ao Primeiro Livro de Moisés, chamado Génesis, claro, para 

melhor estruturarmos a matriz de uma teologia da luz, juntando-lhe de seguida 

a curta análise de Santo Agostinho proposta no capítulo XX do Livro XI de De 

Civitate Dei. Seguidamente, o bispo de Lincoln, Robert Grosseteste (1175-

1253), no seu estudo De Luce,14 completa Hesíodo e o Génesis talvez melhor 

que qualquer outro autor. Do Génesis começaremos exactamente pelo início, 

essencial para percebermos que há, como também sublinha Grosseteste, 

uma luz genésica diferente da luz do dia (da tarde e da manhã), e que a luz 

genésica é boa por si mesma, mas não se dirá o mesmo das trevas 

genésicas, ou melhor, não são igualmente boas a luz a as trevas genésicas, 

pois não é destas que nos vem o mundo. Este, o mundo, só existe quando a 

luz genésica é, digamos, preservada ou exaltada ainda que no seio das trevas 

– é preciso um mundo em que a luz se separa inicialmente das trevas 

(genésicas) para que a luz do dia e as trevas próprias da noite (luz e noite 

dependentes do sol e da lua, e das estrelas, algo que apenas ocorre no 

quarto dia) sejam boas; citemos os versos que nos permitem esta 

interpretação: 

 

1. No princípio criou Deus o céu e a terra. 

2. E a terra estava vasta e vazia, e havia trevas sobre a face do 

abismo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 

3. E disse Deus: Haja luz. E houve luz. 

4. E viu Deus que a luz era boa: e fez Deus separação entre a luz, e 

entre as trevas. 

5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite: e foi a tarde e a 

manhã, o dia primeiro. 
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(…) 

14. E Deus disse: Haja luminárias no estendimento do céu, para fazer 

separação entre o dia e a noite; e sejam por sinais, e por tempos 

determinados, e por dias, e por anos. 

15. E haja luminárias no estendimento do céu, a alumiar a terra: e foi 

assim. 

16. E fez Deus as duas luminárias grandes: a luminária grande, para 

senhorear no dia, e a luminária pequena para senhorear na noite; e as 

estrelas. 

17. E Deus as pôs no estendimento do céu, para alumiar a terra. 

18. E para senhorear no dia e na noite, e para fazer separação entre a 

luz e as trevas: e Deus viu que era bom. 

19. E foi tarde, e a manhã, o dia quarto.15 

 

A interpretação acima proposta parece ser sustentada por Santo Agostinho: a 

luz da origem do primeiro dia é boa em si mesma (que é sempre luz de onde 

vem luz), porque Deus assim a classifica antes mesmo de «ter separado a luz 

das trevas e de ter chamado dia à luz e noite às trevas, para que não 

parecesse que lhe agradavam as tais trevas misturadas com a luz».16 Para 

Deus, dia e noite são apenas bons tal como nós os conhecemos, no quarto 

dia (Gén., I, 18, 19). Não na origem, não no princípio (onde aí há uma luz que 

é boa em si e necessária para completar o trabalho da criação), mesmo que 

antevista no seio das trevas):  

 

Ambas – luz e trevas – lhe agradavam porque ambas eram sem pecado. 

Mas quando Deus diz: 

          (…) Haja luz. E houve luz. 

          E viu Deus que a luz era boa (…), 

e em seguida se lê: 

          (…) e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 

           E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite (…) 

não acrescenta: 

           e Deus viu que [isso] era bom 

para evitar chamar a uma e a outra conjuntamente quando uma das duas 

era má, aliás não por natureza mas por seu próprio vício. Foi por isso 

que apenas a luz agradou ao Criador. Quanto às trevas angélicas, 
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embora tivessem de ser submetidas a uma ordem, não tinham, porém, 

de ser destinadas e aprovadas.17 

             

Ou seja, a luz é boa por natureza e em si mesma, as trevas não (pois 

necessitam de luz para formar «mundo»). É apenas bom aquilo que resulta do 

que Deus pôs no firmamento ou no «estendimento do céu»: o que resulta da 

«luminária grande» e o que resulta da «luminária pequena», como lemos. 

Enquanto isso, na origem da origem apenas a luz pode ser boa. É pois daqui 

que deve nascer a teologia da luz, e julgo-a passível de ser completada com o 

conhecimento do pequeno tratado De Luce do mencionado Grosseteste, nos 

séculos XII e XIII. 

 

 

8.2. Só a luz permite a sua luz 

 

     Para Grosseteste, a luz é a primeira forma corporal, a própria 

corporalidade. E é da sua natureza dirigir-se para todas as direcções, deste 

modo: um ponto de luz produz automaticamente uma esfera e propaga-se por 

todos os lados até encontrar algo opaco que se lhe oponha. O campo de 

propagação da luz é algo constituído de matéria tridimensional. A luz, que não 

tem dimensão (nem bi nem tridimensão), propaga-se em todas as direcções e 

faz aparecer a matéria, ela dá forma à matéria porque esta não pode deixar 

de ter forma. É a luz que confere dimensão à matéria, pois a luz é a primeira 

forma. Confere dimensão à matéria pois para isso tem propriedade por ser a 

primeira forma e estar para lá da matéria – a luz assemelha-se, diz 

Grosseteste, à inteligência.18 

     Em Grosseteste, a luz não é uma dimensão que se introduz na matéria, 

mas, por outro lado, a matéria possui a dimensão que a luz lhe confere deste 

modo: ao irradiar instantaneamente em todas as direcções, é como se a luz 

esculpisse, revelasse e desse dimensão e forma à matéria (que nada é sem 

luz). A luz não só permite ver o que é a natureza material, para Grosseteste a 

luz confere matéria à matéria, revelando-a. Acrescentaria eu a isto que só 

pode ser a luz, porque se assemelha à inteligência, que vai proporcionar que 

se veja o seu próprio trabalho «formador». Ora, se a matéria possui a 
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dimensão que a luz lhe dá, foi então a luz que, no princípio dos tempos, 

expandiu a matéria.19 Resta apenas referir que a luz, como entendida por 

Grosseteste, não é a que conhecemos no nosso quotidiano: é uma matéria 

afim do descrito no Génesis quando lemos que Deus a criou três dias antes 

do sol e das estrelas. A luz de Grosseteste é uma entidade irradiante e não 

um foco preciso, fixo. Segundo Claire Riedl, tradutora do tratado,20 

Grosseteste é influenciado por S. Basílio e daí chamará a esta luz irradiante, 

lumen, e á luz vinda de uma fonte, lux. Esta é um ser simples, a luz-lumen é 

um corpo espiritual.21 

     Vejamos também S. Tomás de Aquino que nos recorda a existência da luz 

que Deus emite para que o possamos percepcionar. É do mesmo modo uma 

luz dissemelhante da luz do sol e das estrelas, a luz de Deus tem de ser a luz 

do primeiro dia da criação do mundo e não a nossa e quotidiana, a do quarto 

dia, como se viu. Deus cria a luz com que é visto. Parece-me ser a isso que S. 

Tomás se refere quando interroga «Necessita ou não necessita o 

entendimento criado de alguma luz criada para que seja visualizada a 

essência divina?».22  

     Depois de apresentar algumas objecções, onde propõe que o 

entendimento criado não necessita de nenhuma luz para aceder à essência 

divina, S. Tomás cita um Salmo (XXXVI, 10) que revela a frase, «com a tua 

luz veremos a luz». Concluindo, a luz criada de que fala Santo Agostinho, 

como S. Tomás, é luz oriunda da própria claridade divina para que possamos 

aceder à luz de Deus. Ela vem de Deus e iluminará a comunidade de bem-

aventurados que acedem ao próprio Deus e à salvação (tal como se lê no 

Apocalipse ou Revelação do Apóstolo S. João, o Teólogo: os que se salvarem 

andarão alumiados pela luz de Deus num mundo sem noite [síntese de XXI, 

23, 24, 25]). Esta é uma das matrizes dum entendimento simbólico da luz, 

significativo para a compreensão de alguma pintura de claro-escuro do 

barroco, seguramente em Rembrandt, como veremos, mais do que em 

Caravaggio (pois são os seus biógrafos, veremos em 12 «Situações 

exemplares», que nos indicam que a luz caravaggesca se destina mais à 

marcação intensa de volumetrias do que à simbolização transcendente). Mas, 

prossigamos com S. Tomás e com este entendimento de uma luz necessária 

à apreensão da essência divina (e à salvação, tema central agostiniano):, 
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concordante o filósofo com o Salmo mencionado sobre a luz que permite 

aceder à luz:23 

 

Todo aquele que elevado é a algo superior à sua natureza, necessita que 

se lhe prepare com a disposição adequada por cima da sua natureza.(…) 

Quando algum entendimento existente alcança Deus na sua essência, foi 

a própria essência de Deus que produziu a forma inteligível do que esse 

entendimento conseguiu. Daí que seja necessário acrescentar ao 

entendimento alguma disposição sobrenatural para que possa ser 

elevado a tanta sublimidade. (…) é necessário que a sua capacidade de 

entender aumente pela graça divina. A este aumento da capacidade 

intelectiva chamamos iluminação do entendimento, tal como ao inteligível 

se lhe chama luminosidade ou luz. E esta é a luz de que se fala no 

Apocalipse XXI, 23-24: A glória de Deus alumiado a tem, ou seja, a glória 

de Deus iluminará a comunidade de bem-aventurados que Deus 

procura.24  

 

Digamos que a luz também aqui tem de ser ambivalente – ocular, 

evidentemente, pois proporciona uma experiência (ainda que transcendental, 

diga-se), mas, ao mesmo tempo especulativa e retraída do primado imediato 

da ocularidade automática. Regressando ao Iluminismo, também ele é 

claramente ambivalente quanto ao primado único da ocularidade (que, 

contudo, o caracteriza). Porque, é certo, a luz iluminista não é tomada no 

mesmo sentido da luz teológica, entre ambos, Iluminismo e simbolismo 

teológico, há uma oposição absoluta. Mas vejamos as seguintes conclusões e 

paradoxos: ora, o Iluminismo não elimina a simbólica da luz na pintura (apesar 

da luz, repita-se, começar por ser um elemento estrutural essencial para a 

modelação formal-volumétrica), nem se liberta das ambivalências da 

ocularidade cartesiana, oscilante entre um primado da visão empírica e uma 

visão especulativa.  

     Além disso, confronta-se com o sentido e a herança do inexplicável e 

polémico uso da luz por Caravaggio (para os seus contemporâneos, muito 

estranho e muito polémico); por isso, o Iluminismo deve ser tanto pós-

cartesino como pós-caravaggesco (Caravaggio falecerá em 1610). Ambos 

contêm as suas ambivalências.  
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8.3. Herança de Descartes e Caravaggio 

 

Diga-se entretanto que a luz caravaggesca tem indiscutivelmente um apelo e 

uma sedução simbólica, mas os seus primeiros estudiosos (como veremos, 

Bellori, Mancini ou Baglione), e, de certo modo, o próprio pintor, reclamam 

para esta luz não um estrito simbolismo, mas antes uma função formal 

destinada a uma função representacional – de volumetrias, de clareza na 

definição de panejamentos, de eficaz recorte figura/fundo, de composição. 

Mas, ao estudar-se este tópico, perceber-se-á que o «formalismo» de 

Caravaggio é como uma ilha neste propósito, pois artistas como Baglione, 

Cavallino, Carracciolo, Jusepe Ribera (fig. 8.1), os Gentileschi (Artemisia [fig. 

8.2.] e Orazio) e mesmo Rembrandt se vão ligar muito mais do que o 

lombardo ao simbolismo luminista. Deste modo, Caravaggio reafirma que a 

luz se destina a produzir forma, o que sabemos desde Leonardo. Só que 

intensifica e desfigura mesmo o equilíbrio de Leonardo (feito de meios-tons e 

gradações). Assim, o primado da luz iluminista vai ter de fazer conviver, 

digamos, a cavada sombra caravaggesca, como uma repentina absorção do 

mundo, com a luz da discernibilidade (que é cartesiana, mas também a de 

Poussin). Portanto, o Iluminismo é pós-cartesiano, tanto quanto pós-

caravaggesco. E esta referida ou insistida ambivalência da luz, da clareza e 

do discernimento (que é um modo de sublinhar que a luz existe num paralelo 

à sombra), recua a Santo Agostinho, que, por seu lado, nos faz regressar ao 

platonismo.  

     A ambivalência da luz iluminista pode ser relacionada com a ambivalência 

da própria ocularidade, pois esta não sobrevive sem luz e sombra, contraste 

que é concebido para ampliar o entendimento das formas as quais apelam ao 

sentido da visão como sendo deste e para este um palco privilegiado. Quanto 

a Santo Agostinho, compreender-se-á, pelo já escrito, que quando 

descredibiliza a ocularidade funda a crítica de uma luminosidade enquanto 

mera modelação forma, não conferindo valor espiritual à ocularidade mesmo 

que esta se pretenda ligada à luminosidade simbólica. Porque a luz simbólica 

é uma transcendência para os sentidos e a luz «técnica» (somente plástica) é 
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informação sensorial, táctil (e mais tarde analisaremos como também esta luz 

pode superar o seu próprio materialismo sem se ater ao simbolismo, 

nomeadamente em Caravaggio). Quando se combate a luz «técnica» 

combate-se, claro, algo que serve de suporte apenas ao trabalho perceptivo e 

a um uso estrito da ocularidade. Quando Santo Agostinho, nas Confessiones, 

nos fala de uma concupistentia oculorum como «doença da curiosidade» 

(Confessiones, X, XXXV, 54, 55),25 não toma a ocularidade ou a visualidade 

num sentido idêntico a Platão, que as secundariza tanto quanto as enfatiza.  

     Voltemos à ocularidade platonista, recomeçando no ponto em que a deixei 

no capítulo 6 «A ocularidade e os limites da visão», completando uma reflexão 

em torno da «alegoria da caverna» do Livro VII d’A República. Acrescentaria 

que este texto é paradigmaticamente antiocular, tanto quanto 

paradigmaticamente descreve as condições de «utilidade» da visão, ou seja, é 

também uma defesa de uma ocularidade proficiente, desde que encarada 

como modalidade de um trabalho situado além do serviço perceptivo imediato, 

ou de uma percepção satisfeita e imediatista, ou seja, se encarada a 

ocularidade como factor educável. Neste contexto, a alegoria da caverna 

revela como se pode abrir a porta a essa necessidade e o que é necessário 

fazer para que esse trabalho se efective de modo correcto. Lembremo-nos 

que depois de descrita a situação na caverna de homens de pernas 

algemadas e pescoços sem mobilidade que apenas vêm o enganador teatro 

das sombras, fala-nos Platão da hipótese de um daqueles homens ser liberto 

das suas cadeias e poder contemplar de imediato a verdade lumínica desse 

teatro de ignorância forçada ou a luz solar. Ficou então escrito que tal o 

afectaria profundamente e o encheria de dor e incredulidade («Welcome to the 

desert of the real», diz Morpheus ao «desalienado» Neo no Matrix dos irmãos 

Wachowski). Seria necessário, para que a sua libertação fosse útil, que a sua 

visão fosse trabalhada, instrumento «educável» que é, e ele se tornasse 

homem «educado», para a luz e para o «mundo superior» (das ideias; mas 

sempre através de um trabalho dos sentidos, como escreve David Ross). 

Continuando pois a citação [nota 69] encetada no capítulo 6: 
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[Sócrates] – Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o Sol e de o 

contemplar, não já a sua imagem na água ou em qualquer sítio, mas a 

ele mesmo, no seu lugar. 

(…) 

[S] – Depois já compreenderia, acerca do Sol, que é ele que causa as 

estações e os anos e que tudo dirige no mundo visível, e que é o 

responsável por tudo aquilo de que eles viam um arremedo.              

(Rep., 516b2 – c2) 

 

Esta hipótese do olhar se tornar capaz de contemplar directamente o sol 

corresponde à ascensão da alma ao inteligível, superando o confinamento ao 

mundo visível (517b). Trata-se de uma importante hipótese de efectivação de 

um olhar educado para a superação, o que sinaliza que, para ter real 

serventia, o olhar tem de estar apto (ou pode estar apto) a um determinado 

esforço para lá da sensorialidade imediata, aqui chamada de sensista: 

 

[S] – A educação seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a maneira 

mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse órgão, não a de o 

fazer obter a visão, pois já a tem, mas, uma vez que ele não está na 

posição correcta e não olha para onde deve, dar-lhe os meios para isso, 

(…) 

[S] – Por conseguinte, as outras qualidades chamadas da alma podem 

muito bem aproximar-se das do corpo; com efeito, se não existiram 

previamente, podem criar-se depois pelo hábito e pela prática.           

(Rep. 518d2 – 10) 

 

Não se trata de conferir subitamente a faculdade da visão ao olhar, mas de o 

formar (ou afirmar), pois a alma também aprende através do olhar e este tem 

de ser capaz de «suportar» o ser e a sua parte mais luminosa. Só este labor, 

que é um labor dos sentidos, assegura à alma a faculdade de ver (o que 

necessita); sem ele quedar-nos-emos na «cegueira da alma». No Fédon, 

temendo esta «cegueira da alma», Platão refugia-se nas ideias (100a). Depois 

da secundarização da sensorialidade imediata (pois o saber não é sinónimo 

de percepção) e da sua lógica particular, vai Platão desembocar no belo em si 

e naquilo que denomino (com Badiou) a genericidade da verdade:  
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[Sócrates] – Lancei-me pois por esta via, e tomando cada vez por base a 

ideia que julgava mais segura, tudo o que se me afigurava consonante 

com ela, quer causa, quer tudo o mais, considerava verdadeiro; tudo em 

que faltava esta constância, entendia como falso. 

(…) 

[S] – (…) se alguém me disser que uma coisa é bela, por virtude do brilho 

da sua cor, da sua forma, ou qualquer outro aspecto análogo, ponho de 

parte todas essas explicações, que me causam confusão, e agarro-me 

com uma simplicidade talvez ingénua, à ideia de que nada mais a torna 

bela senão o belo em si, por presença ou participação, seja por qualquer 

outro meio (sobre o modo como tal sucede, ainda não posso precisar, a 

não ser que todas as coisas belas recebem do belo a sua beleza). 

(Fédon, 100a4-d6) 

 

É pois necessário relacionar a ideia de verdade com a constância e não com a 

percepção fugidia sofista do «homem como medida de todas as coisas». E 

separarmo-nos das particularidades – brilho, cor ou forma específica de uma 

coisa não justificam que ela seja bela, sabendo nós que ela é bela se 

participar do belo em si – para alcançarmos a verdade como genericidade. 

Nestes termos os sentidos têm de ser cuidados intensamente, pois não existe 

sabedoria imediata, como que lemos no Fedro: «a visão é o nosso órgão 

corporal de maior alcance, mas não vê a sabedoria (250d3, confirmando, de 

certo modo, o já lido no Teeteto).  

     Apesar das já nossas conhecidas ambivalências platonistas, o mundo 

grego continuou até recentemente a ser definido como dominado pela visão e 

clareza ou discernibilidade consequente à luz, quer por Hans Blumenberg ou 

Eric Auerbach, na já citada análise da Odisseia homérica. Auerbach, 

recordemo-nos, fala-nos de um mundo «uniformemente iluminado»,26 onde a 

arte de narrar é modelada pela exactidão. E como antes penso ter sugerido, 

desde Parménides que a arte de narrar grega convoca uma imagem, levando 

a imaginação a depender de imagens para se tornar efectiva. Neste propósito, 

depois de Blumenberg ou Auerbach, mas com muitíssimas reservas (não nos 

esqueçamos de Colli sobre a «origem da filosofia»), podemos aceitar esta 

sucessão de equivalências para o «mundo grego»: 
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     Triângulo interligado ao ocular-centrismo iluminista, pós-cartesiano: 
 
 

 

8.4. A «explosão da clareza» tudo obscurecerá 

 

Há no quadro acima uma interrogação: é a claridade sinónimo de clareza? 

Ora, em forma de preâmbulo ao capítulo a dedicar a Caravaggio (o 12º), pode 

desde já dizer-se que a claridade por vezes, é o caso do pintor italiano que 

inventou uma luz sem sinais de realidade e uma sombra/obscuridade 

insubstancial, impede a clareza, explodindo-a e desfocando-a. Isto passa-se 

quando a claridade é tão intensa que faz que a luz predomine 

acentuadamente sobre a sombra e anule certos e importantes detalhes de 

modelação necessariamente «informativos» da especificidade de cada forma 

(figs. 8.3. e 8.4.). Voltando atrás, requestionamo-nos reformulando dados 

anteriores: é o mundo grego caracterizado pela claridade ou pela clareza? 

Decidiremos esta questão mais tarde, pois pode haver um conflito importante 

entre ambos os termos, uma incompatibilidade e uma exclusão mútua: a 

claridade anula a clareza, a clareza não existe na claridade.  

     Entretanto, se o mundo grego é caracterizado pela clareza, nele todos os 

detalhes são igualmente importantes, trata-se de um mundo em que cada 

sinal particular é um todo e um todo homogéneo; se é caracterizado pela 

claridade, aproxima-se da ideia sem particularidade, da genericidade da 

verdade. Seguindo estas considerações, diria que Platão nos conduz para o 

plano da claridade. Mas é, curiosamente largos séculos depois, a pintura de 

Caravaggio que nos vai ajudar a entender esta distinção entre claridade e 

clareza. Ora um dos factores formais em destaque em Caravaggio reside no 

modo como o pintor conflitua o seu uso do par luz-obscuridade com as 

anteriores convenções do sfumato, tal como inventado, praticado e 

recomendado por Leonardo. O sfumato de Leonardo ensina-nos, 

 
Luz = claridade (clareza?) = discernibilidade/visualidade 



 422 

concretamente, a dispor numa pintura séries de sobreposições e 

justaposições de valores e tonalidades que desse modo sugerem formas e 

volumes a partir de subtis sombreados e transições suaves (valores 

intermédios) da luz para a sombra, ou desta para a luz. Caravaggio destrói 

esta regra de sugestão de volumetrias gradativas, até então predominate na 

sugestão de tridimensionalidade na superfície plana da tela, «abrindo» de tal 

modo a luz em certas zonas (corpos, panejamentos, objectos) que ela parece 

nascer de dentro de cada forma ou corpo, rejeitando a modelação gradativa 

de volumes ou relevos – é este excesso caravaggesco, ou seja, é esta 

invenção e «desrespeito» por convenções anteriores que nos leva a afirmar 

que em Caravaggio há uma dissociação entre o par luz/claridade e a clareza: 

um corpo ou uma carnação de Caravaggio não tem a modelação detalhada e 

tão minuciosa quanto a detectada em Rubens; o corpo caravaggesco nas 

zonas de luz intensa irreal perde detalhes de modelação ou texturação, e pela 

lisura da sua carne vai-lhe escassear o pormenor em favor da claridade que o 

destaca geralmente de fundos totalmente obscurecidos. Por vezes, ao se 

«planificar» desta maneira, mais abruptamente se recorta a figura do fundo.  

     A corporalidade e a volumetria caravaggesca não se evidenciam através 

de modelações tonais gradativas, Caravaggio faz alternar zonas de planitude 

(ou secundarização de detalhes) com cortantes sugestões volumétricas (fig. 

8.4.). Estes corpos e formas são massas volumétricas irreais que se recortam 

literalmente de fundos negros planos onde nada existe, ou melhor, onde não 

existe nada que se possa chamar semi-obscuridade, valor intermédio. 

Somente divisamos aí sugestões de infinito. Vejamos como Leonardo define a 

prática da pintura; de Caravaggio dizemos ser obediente a esta regra, mas de 

uma forma que a excede, tornando-a ilegível: 

 

O objectivo principal do trabalho de um pintor é o de fazer com que uma 

superfície plana exponha um corpo modelado e um relevo destacado da 

planitude (…). Esta realização, que coroa a ciência da pintura, advém de 

um trabalho de luz e sombra que denominamos claro-escuro.27 
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8.5. Imersão na pintura: o primeiro passo para de lá poder sair 

 

De outro modo, o essencial numa pintura é a emergência de uma forma 

volumétrica a partir de uma superfície plana, e não a satisfação com a mera 

beleza cromática, a qual «se destina apenas a agradar às massas 

ignorantes».28 Como disse, Caravaggio parece cumprir estes preceitos (e, 

sendo assim, não seria um artista nem maneirista nem barroco, mas um 

tardo-renascentista) mas atentando nas suas formas e respectiva relação com 

os fundos temos antes de mais que nos questionar que formas estas, que 

fundos estes. Caravaggio não apresenta corpos modelados (em claro-escuro 

gradativo) sobre superfícies planas (a tela). Caravaggio propõe-nos massas 

de luz sobre fundos negros que não sabemos se são planos ou infinitamente 

prolongados para lá da superfície plana da tela. Para usar um conceito de 

Michael Fried e Diderot, Caravaggio seria inventor da absorção. Vejamos o 

que sobre isto diz Michael Fried num diálogo que comigo manteve e que atrás 

transcrevi (ver capítulo 5 ANEXO: «As formas no tempo histórico – diálogo 

entre Carlos Vidal e Michael Fried»).29 O claro-escuro 

 

(…) impele à imersão na pintura; depois, a profundidade e a rudeza das 

zonas obscuras afastam o pintor da pintura, na medida em que a 

obscuridade remete para «fora» da pintura. Como sempre, o 

mecanismo é dialéctico: se a luz provoca absorção e imersão, a 

obscuridade remete para um «exterior», retira-nos da pintura. 

Simultaneamente, o chiaroscuro impõe a absorção e a presença do 

exterior distante da pintura. 

 

Caravaggio, pintor da claridade contrário à clareza, ou pintor que descobriu a 

oposição entre claridade e clareza, é assim antitético aos valores que Hans 

Blumenberg e Eric Auerbach diziam prezar no mundo grego. E 

independentemente destes serem os valores dominantes ou não desse 

universo, são estes tópicos que Auerbach admira nos gregos antigos: 
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- Definição perfeita de pormenores 

- Fluência 

- Ligação/articulação clara entre as partes 

- Contornos exactos 

- Luz uniforme 

- Clareza e ordenação 

 

Tudo isto está ausente e revolto na pintura de Caravaggio, e tudo isto é 

património iluminista, como é sabido. Então, é o Iluminismo pós-caravaggesco 

ou anti-caravaggesco? Podemos não responder a esta pergunta e preferir 

considerar Caravaggio como um dos melhores antídotos à crença iluminista 

nas possibilidades da razão, claridade, luz, método, articulação, etc. E talvez 

esta antítese entre os valores iluministas e o caravaggismo possa explicar em 

parte o estranho destino do pintor: faleceu em 1610, foi quase um mito em 

vida e até poucos anos após a sua morte, para em seguida cair no 

esquecimento (e relativa incompreensão) até meados do século XX.  

     Entretanto, se pensarmos num pintor posterior a Caravaggio que tenha 

convivido com a sua herança, e que lhe possa servir de contraposição, 

devedor das anteriores características clássicas sistematizadas a partir de 

Auerbach (clareza de pormenores, desenho e homogeneidade), esse pintor 

será claramente Poussin, aquele que disse ter nascido Caravaggio para 

destruir a pintura. É Poussin quem abraça na pintura algumas das 

características importantes do Iluminismo que lhe será posterior, pois Poussin 

é um homem da primeira metade do século XVII e o Iluminismo, com algum 

consenso, considera-se caracterizador do século seguinte. Neste contexto, a 

distância de concepções estéticas entre Poussin e Caravaggio mostra-nos 

que um ou outro deveria estar desligado do espírito do seu tempo (talvez 

Caravaggio); significa isto que a arte não retrata automaticamente o tempo 

histórico que habita e que a produz, e quando o corpus artístico se 

marginaliza em face da história e da realidade (como a enfatização 

caravaggesca numa «sombra sem vida» - que é «noite» desabitada – que é 

ainda sombra que destaca a luz), quando ela é marginalizada por inédita se 
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afigurar, um outro tempo será sempre o seu destinatário; essa é a actualidade 

inactual do acontecimento. 

 

 

8.C. Suspeição da ocularidade: os principais contributos artísticos 

       (e introdução à definição do medium da pintura) 

 

Do analisado poema da verdade de Parménides à poesia «nocturna» de 

Novalis, que destacarei, há uma infindável sucessão de modos de 

caracterização para o encontro e desencontro (um e outro decisivos) destes 

quatro temas: (i) a luz (que, em Grosseteste, é lux, ponto-foco, é lumen e 

irradiação, origem do mundo – enquanto lux é indissociável da visão-

espectador, como lumen é autónoma da visão); (ii) a sombra/obscuridade (a 

noite romântica, a noite de Novalis e a sua antiocularidade); (iii) a verdade 

(eixo Parménides-Platão-Badiou); (iv) por fim, a ocularidade (e a clarificação 

destes termos: visão, olhar, óptico, opticalidade). 

     Retomemos a Parte I desta investigação e o seu tema central: a 

dissociação entre verdade e ocularidade. A verdade surge do acontecimento, 

sendo este uma irrupção efémera e de contornos inéditos que rompe a 

configuração de uma situação existente. Uma verdade só o é se irromper num 

ponto sem anúncio, posicionando-se externamente aos parâmetros da 

necessidade, da coerência (justificada ou justificativa), da unidade que 

estrutura a situação e a experiência (vivida), ambas certificadas pela visão e 

visualidade. Assim se pode começar a descrever a separação entre verdade e 

ocularidade. A visualidade-ocularidade é um instrumento essencial da 

experiência e a verdade não pertence à experiência. Ela é (nas suas 

modalidades científica, amorosa, artística e política) injustificada e 

injustificável, não pode estar dependente de interesses que buscam a 

plenitude ou satisfação, a verdade não corresponde a nenhuma função da 

situação (o estado das coisas).  

     Como explicado, num primeiro tempo a verdade irrompe na situação 

através de elementos da situação. Logo, é indiscernível e indistrinçável da 

situação e apenas «pede» uma adesão livre e infundada da parte de um 

sujeito. Este decide abeirar-se e aderir ao evento-verdade sem razões visíveis 
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(num tempo em que a situação parece inalterada); este sujeito adere à 

verdade sem experiência e visualidade, e nunca fundado no conhecimento 

antecipado das consequências do evento (indeterminadas, inéditas). Fortuita 

e inexplicável, é irredutível ao conhecimento (cujas vicissitudes são, desde 

pelo menos o Iluminismo, predominantemente oculares). Se houver aqui um 

paralelo entre Badiou e Heidegger, tal nos dirá que a verdade no primeiro 

supera o conhecimento e no segundo a techne (o fazer, o produzido ou 

efectivado por aprendizagem). Portanto, a verdade é começo, oposição à 

continuidade e à repetição (ver esquema P.6., Preâmbulo). 

     Esta revisão da definição de verdade tem por objectivo reiterar o que a 

afasta da ocularidade, ou melhor, do visível, algo que gera uma fórmula 

simples: não existe nenhuma relação entre a verdade e a experiência, 

pertencendo a arte ao campo da verdade. Esta irreconciliação foi tratada 

detalhadamente na Parte I da investigação (no citado Preâmbulo e no capítulo 

2 «Claridade fortuita do acontecimento»); prolongar-se-á agora a mesma tese, 

revelando e reforçando outras vias de separação entre verdade e visível, 

retomando caracterizações da verdade que a podem tornam inapreensível e 

exterior à explicação providenciada pela experiência, aplicando seguidamente 

este trabalho definitório ao espaço da pintura; retomando tópicos anteriores: 

uma verdade é inapreensível, não confirmável nem confirmada, inacessível ao 

conhecimento (subtraindo-se-lhe como excepção), além de que é inominável 

e não localizável – não é localizável, isto é, não serve nada nem ninguém, 

irrompe sem utilidade. Dizendo que a verdade é indecidível, indiscernível, 

injustificada e injustificável, entende-se que a verdade não surge para 

satisfazer o interesse particular, concreto, localizável, não irrompe para 

satisfazer necessidades – por isso o tribunal revolucionário francês de 1793 

pôde dizer a Lavoisier, «a república não precisa de cientistas». 

     Pensemos na pintura. Comecemos por uma primeira hipótese de definição 

do seu medium, definição central e óbvia em subsequente desenvolvimento. 

Em primeiro lugar, consideraremos uma distinção entre medium da pintura e 

materiais actuantes da pintura. Estes são, sabemo-lo, tocamo-los, entidades 

estritamente físicas como pigmentos, tintas, vernizes, substâncias várias de 

implicação matérica, líquidos diluentes, pincéis, trinchas, espátulas (ou 

mesmo mãos, comum em Rembrandt, como veremos), telas, madeiras, 
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eventualmente o próprio espaço, a câmara fotográfica ou o vídeo, etc. Por 

outro lado, entenderei por medium a entidade que permite que estes 

elementos produzam a pintura, ou seja, aquilo que leva a que o produto do 

labor destes materiais conceptual, reflexiva, ideológica ou construtivamente, 

gere uma pintura.  

     Essa entidade, esse ser veículo, parece-me possuir contornos imateriais, 

porque é algo que torna as matérias enumeradas passíveis de reconstruir um 

espaço sem paralelo com o espaço real. Simplificando, o medium da pintura é 

aquilo que conota os materiais actuantes com o plano ou espaço da 

visualidade e que os «vê» (permite vê-los) como produtos ópticos e 

transparentes, apesar da sua opacidade objectual constitutiva. Denominarei 

esse medium opticalidade e, seguidamente, definirei a pintura como o 

encontro entre a opticalidade imaterial e a planitude material (ou um outro ser 

físico que alargue a fronteira da planitude ao próprio espaço). 

     Deste modo, o medium faz a pintura, mas não pode ser representado pela 

nem na pintura, porque ele é antes o veículo que permite a uma pintura ser 

«pintura». Portanto, o único facto que tenho por garantido é que eu posso 

aceder às pinturas tal como deduzidas do seu medium, mas não posso, na 

pintura, representar esse medium. Porque o medium representado numa obra 

pictórica torna-se de imediato uma obra pictórica e nunca o «retrato» do 

medium que a fez e permitiu produzi-la. Deste modo, direi que também não 

acedo à verdade, mas antes às verdades (nos campos da arte, amor, ciência 

e política), não acedendo, claro está, «à» pintura mas às pinturas. Também 

direi que não estou a ceder à verdade quando somente estou a ser 

confrontado com narrativas que a alegorizam, como no caso do poema da 

visita à «deusa» de Parménides. Se considerarmos a fulcral dissociação entre 

o acontecimento-verdade e o edifício do conhecimento (que terá por lugar 

central a ocularidade e a experiência) ou o carácter indistrinçável e inominável 

dessa novidade a que chamamos verdade, não é grandemente enigmática a 

opção de Parménides de exposição do tema da verdade através de um 

poema. No entanto, como disse, porquanto o poema parmenidiano convoca 

ideias, que são imagens na mente (segundo Voltaire), e ainda imagens para 

tornar legível a sua narratividade e mensagem, poderíamos supor que o 

poema perde a realidade inominável, indecidível e indistrinçável da verdade 
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(que apenas o é quando escapa, de uma forma ou de outra, à verificação 

experimental e visual). Mas Parménides funda uma situação inédita: ele 

suscita ao mesmo tempo a verdade e a visualidade, mas nele a verdade não 

dependente da visualidade agiganta-se e tende mesmo a predominar. A sua 

premissa central é a seguinte: o ser é e não pode não o ser. Há aqui um 

afastamento da visualidade. Porque dizer que «o ser é» não pode ser o 

mesmo que afirmar «a imagem é», porque o ser não é nem corresponde a 

nenhuma imagem. Por isto mesmo é que Alain Badiou nos diz que a ciência 

do ser é a matemática.  

     De novo, o ser de Parménides é imóvel e sem princípio nem fim – e que 

imagem ou medida lhe poderia corresponder? Percebe-se assim que depois 

de Parménides, Platão se tenha tornado o maior inimigo da sofística de 

Protágoras e de todos os outros sofistas para quem a percepção e o homo-

mensura sustenta o papel fundamental do conhecimento. Desenvolvendo este 

tema, veremos que Platão é também inimigo das artes miméticas, como a 

pintura e o teatro (mimetismo que, na definição proposta nesta investigação, a 

pintura abandonará, tal como abandonará a visualidade pura). Com efeito, na 

definição da verdade, um dos autores mais contestados por Platão era de 

facto Protágoras, basta lembrar que uma das mais importantes obras do 

sofista, As Antilogias, preconizava que, para cada assunto, deveríamos ter 

duas ideias opostas, de forma a disponibilizar ao orador/contendor uma 

premissa vazia a compor segundo os seus interesses.30 

     A ligação indissociável entre visão e luz parece contribuir mutuamente (da 

luz para a visão e da visão para a luz, devendo nós reconhecer a dificuldade 

relacional entre a visão e a fonte da luz) para clarificar várias formas de visão 

e de luz. Seguindo Grosseteste, vimos que a luz genésica forma não apenas o 

olhar mas sobretudo o mundo – trata-se da luz do primeiro dia da criação. A 

luz do sol e estrelas vem alguns dias depois. Nenhum texto interpretativo da 

alegoria da caverna do Livro VII d’A República de Platão me diz que luz é 

essa a que o filósofo se refere quando dá o exemplo de um homem liberto que 

tem a oportunidade (e a necessidade) de habituar o olhar à luz do céu, 

abandonada que foi a caverna das sombras ilusórias. Este homem veria 

melhor, inicialmente, as sombras luminosas reflectidas na água ou o céu 

nocturno do que a luz do sol e o próprio sol. A importância de poder ver o sol 
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não está no ver em si apenas, mas no compreender que o sol é responsável 

por muito do que se passa na natureza, como as estações. Portanto, não 

basta poder ver luz, ou a luz, é preciso saber interpretá-la, ligá-la a 

significações vitais. Assim diremos, com Grosseteste, que a luz gera um 

universo duplo: um universo natural e um universo de significações. Neste 

caso, avistar e reconhecer a luz tem forçosamente de estar além do mero 

exercício perceptivo. Como explanado, a esta luz (além) chamavam alguns 

autores medievais lumen: iluminação e irradiação divina ou natural (natural, 

pois aqui também cabiam os raios geométricos com que a óptica grega 

delineava a luz); esta luz é pois dotada de autonomia e independente da 

recepção pelo olho humano. Lux, por outro lado, prende-se à percepção e à 

confirmação do espectador.31  

 

 

8.6. Lux Lumen Iluminatio 

 

Este entendimento e divisão medieval da luz em lux e lumen parece-me 

herdar, de certa forma, o tratamento ambíguo e ambivalente da luz por Platão, 

ou melhor, podemos experimentar tomar esta divisão como uma tentativa de 

sistematizar Platão. O abade Suger de Saint-Denis, «inventor» do gótico 

(Panofsky), sistematiza as diferentes «luzes» neste triplo movimento: lux, 

lumen e iluminatio. É aqui deveras importante percebermos que esta partição 

da luz exemplifica-se privilegiadamente na obra de arte (o campo desta 

investigação), que, no caso de Suger, é a arquitectura. E aliás, é a obra de 

arte que a produz e permite tal partição. Portanto, lux, lumen e illuminatio 

(seguidamente, direi «iluminação»). Lux é a luz física exterior, a luz do sol e 

do luar nocturno, a luz exterior na qual vivemos fora do templo, no exterior da 

catedral gótica feita para transformar a luz em outra luz. Esta luz profana 

ilumina tudo e todos por igual. A partir do momento em que ela atravessa o 

vitral do templo e penetra na casa de Deus, lux é lumen, luz sagrada e 

sobrenatural (espiritual, genésica e princípio das formas em Grosseteste, ou 

lumen supernaturale, em Henrique de Ghent, no século XIII).32 Entretanto, 

dentro do templo, esta luz-lumen atravessa o olhar do crente; nele penetrando 

transforma-se em iluminação, elevação e transformação interior.33 Seguindo 
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alguns destes ensinamentos é então possível aproximar a luz nunca vista por 

aquele que se liberta da caverna platonista de uma luz-conhecimento, coisa 

não profana, lumen portanto. Lumen, provavelmente, sim, mas num sentido 

muito peculiar, pois o preso na caverna, uma vez liberto, também vai ser 

«convidado» a ser observador da luz (do quarto dia da criação), que embora 

celestial pode ser contemplada e experimentada (como lux).  

     O Iluminismo, com os seus mitos solares aplicados à monarquia e à 

revolução, é uma tentativa de secularização (porque ainda mítica) desta luz 

ambivalente do mundo grego (e de Platão em particular), desta luz tripartida 

de Suger e do incorpóreo infinito de Santo Agostinho. Desenvolvendo um 

pouco mais, se autores como S. Basílio, Suger e Grosseteste tendem para a 

separação da luz genésica em relação à luz solar, S. Boaventura comentará 

uma equivalência entre o conhecimento de Deus e o de uma luz que é divina 

porquanto superadora do mero dogma aceite passivamente.34 A luz que 

assinala mais do que um dogma a ser aceite apenas como dogma é 

importante, até porque na leitura de Grosseteste estamos a meio caminho, por 

assim dizer, entre a mística e a ciência, pois o autor não deixa de recorrer a 

demonstrações físicas e matemáticas que questionem a natureza da luz e a 

mostrem capaz de, apesar de se multiplicar infinitamente, gerar matéria 

finita.35  

     Em S. Boaventura a luz não apenas clarifica as dimensões da vida (e além 

da vida) como permite, a partir das várias luzes, denominá-las: acedemos ao 

mundo exterior, à arte e ao artifício por uma lumen artis mechanicae ou lumen 

exterioris; acedemos à natureza pela lumen cognitionis sensitivae ou lumen 

inferius; ao pensamento e às verdades inteligíveis pela lumen cognitionis 

philosophicae ou lumen interius; por fim à salvação pela lumen sacrae 

scripturae ou lumen superius; note-se que, ainda para S. Boaventura, o último 

plano da viagem da alma até Deus se liga a uma «sobreluminosa escuridão», 

no Cap. VII de Itenerarium mentis in Deum.36 Como estudado, da teologia 

medieval às várias «mitologias solares» do Iluminismo, diremos que a luz é 

sempre a principal de entre as várias constantes civilizacionais, por isso a luz 

iluminista é uma secularização da luz teológica, como também podemos ver 

as volumetrias luministas caravaggescas como secularizações da luz 
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simbólica. E a noite infinitamente enigmática e, sobretudo, desejada, a noite 

dos românticos de onde provém?  

 

 

8.7. «Saciemos os olhos com amor» 

 

Provém ou relaciona-se com alguma unidade da partição lux, lumen, 

illuminatio? Ou de outras fontes, por exemplo das já muito sublinhadas 

ambivalências do «mundo grego»? Talvez se aproxime deste universo, julgo. 

Nas Bacantes de Eurípides, a noite sagrada de Dionísio traz consigo morte e 

tragédia. Mas também há uma relação entre essa noite e o desejo, nas 

Elegias de Propércio a noite é o palco da celebração do amor: 

 

(…) Saciemos os olhos com amor: 

E já uma longa noite vem para ti e o dia não há-de regressar. 

(Elegias, II 15, 1-24)37 

 

Em Eurípides, a noite é morte. Nas Bacantes, ela traz consigo o equívoco e a 

morte de inocentes. Penteu, rei tebano, era primo de Dionísio, o filho da sua 

tia Sémele. Num determinado momento, depois de várias vitórias militares, 

Penteu decide impedir a propagação dos cultos nocturnos dionisíacos. É o 

seu fim, porque a noite apaga as identidades e gera absoluta 

confusionalidade. Uma noite, Penteu decide espiar a sua mãe Agave e outras 

bacantes nos excessos dos cultos. Esconde-se atrás de um pinheiro, mas é 

descoberto; confundido com um animal, é a sua própria mãe quem lhe 

arranca um braço e depois outro, desmembrando-o. Elogiar a noite como o 

espaço onde inexiste o discernimento virá a ser uma das marcas do 

romantismo. Novalis, em Hymnen an die Nacht/Hinos á Noite (1800), faz esta 

pergunta decisiva: o que pode fazer a luz (ou a visão com discernimento) 

perante a força dos êxtases da noite? E assim o romantismo germânico se 

torna um dos primeiros pilares da antiocularidade que perpassará do século 

XIX para o século XX. Mas, ao incluirmos também, de seguida, como 

momentos importantíssimos da antiocularidade precursora do século XIX a 

fotografia e a sabedoria óptica do Impressionismo, teremos de definir esta 
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antiocularidade sobretudo como forma de expansão das possibilidades da 

visão.  

     Novalis, no início de Hinos à Noite fala-nos de um percurso em que 

baixamos da elevação luminosa ao terreno de um vale, vale que é noite e 

terra: coisa indizível, sagrada, intocável, enigmática. Uma «queda» que se liga 

claramente a uma vontade de experimentar o invisível, na noite que somente 

ao seu invisível nos permite aceder: «que ocultas no teu manto que, com força 

invisível, toca na minha alma?». A noite é mais vasta que o dia, obviamente, 

extensão sem definição, infinito indiscernível onde a visão não cabe: «que 

pobre e pequena me parece agora a luz! Que alegre e bendita a despedida do 

dia». À noite pertence a função do dia: dar a cada um a consciência daquilo 

que é: «fizeste-me homem».38 Fora do tempo e do espaço, a noite é algo sem 

conta ao contrário dos «dias de luz» assinalados que configuram um tempo 

progressivo. Sem progresso e sem conta, a noite é uma outra «história». O 

campo da verdade, a ausência de luz permite ao poeta discernir numa 

«nuvem de poeira» a sua amada. O amor é filho da noite e não da luz. No 

contexto deste reinado da noite (que é a fonte da luz, de uma sobreluminosa 

escuridão -- para usar o termo de S. Boaventura -- que permite aceder à 

«alma»), encontramos a valorização de Herder dos sentidos do tacto e da 

audição como os mais penetrantes e menos dispersos (como diria um dos 

cegos de Diderot) de todo o nosso sistema sensorial.  

     A audição é tão vasta e importante para Herder que no seu Abhandlung 

über den Ursprung der Sprache/Ensaio sobre a Origem da Linguagem,39 

naturalmente, diz-nos que a linguagem escrita dificilmente possui recursos 

para expressar as sonoridades indiferenciadas que sinalizam a origem de uma 

língua. Herder trabalha assim próximo da antiocularidade prenunciando a des-

hierarquização da relação convencional entre sentidos e conhecimento 

característica do século seguinte, o antiocular século XX. Ora, trabalhando na 

desconstrução da hierarquia dos sentidos – que convenciona no ocidente o 

primeiro lugar para a visão – na obtenção de conhecimento, o decair gradual 

desse sentido dará, talvez não inesperadamente, lugar à sua antítese: passar-

se-á então do iluminista ocular-centrismo para uma antiocularidade radical e 

complexa (de Bergson a Derrida). Precursores desse sentimento dominante 

do século XX serão tanto o romantismo germânico como a fotografia e o 
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Impressionismo. O romantismo desvaloriza a visão e a correlativa claridade 

(as propriedades distrinçáveis) em favor de uma demanda da visão dissociada 

da experiência. Jean Starobinski considerará (e Starobinski é seguido passo e 

passo por Martin Jay) que a visão (ou visionarismo) dos românticos faz-nos 

transitar da alegorização (barroca) à simbolização. Proveniente de Goethe e 

Schopenhauer, esta tese que desvaloriza o papel da alegoria em face da 

contemporaneidade do símbolo, recorrendo Starobinski a Goethe; citando-o: 

 

«A alegoria transforma a aparência em um conceito, o conceito em uma 

imagem, mas de modo que o conceito na imagem permaneça delimitado, 

se deixe apreender e possuir integralmente, e possa assim ser 

enunciado. A simbólica transforma a aparência em ideia, a ideia em uma 

imagem, mas de modo que a ideia na imagem permaneça sempre 

eternamente activa e fora de alcance; e ainda que seja enunciada em 

todas as línguas, essa ideia permanece contudo inexprimível».40 

 

Na alegoria, o conceito deixa-se delimitar pela imagem, pode ser por ela 

apreendido, a imagem representa-o, a alegoria abandona o conceito à 

imagem. No símbolo, a ideia não está ao alcance de imagens e, além disso, é 

inexprimível pela língua. Nesta definição, é a alegoria que goza da visualidade 

ou da visualização e de uma relação privilegiada com o universo visível. Ela 

seria assim, luz como clareza, visualidade e ilustração – caracterizando o 

barroco e o Iluminismo até á chegada do romantismo, que só emergirá no 

princípio do século XIX. Contudo, Walter Benjamin, em Ursprung des 

deutschen Trauerspiel/Origem do Drama Barroco Alemão não aceita esta 

definição da alegoria como ilustração ou «retórica ilustrativa através da 

imagem».41 Para o filósofo alemão, a alegoria não sinaliza a transformação do 

conceito em imagem. Se o conceito da alegoria se deixa apreender (numa 

imagem) diremos que a alegoria «significa». Mas a alegoria não pode ser 

apenas aquilo que «significa» por oposição ao símbolo, que é aquilo que «é» 

(como Benjamin cita de Görres). Para Benjamin o problema é outro, e ele 

propõe-nos uma digressão sobre o encontro entre alegoria, símbolo e tempo. 

Nestes termos, o símbolo admite uma luz redentora e a alegoria expressa a 

historicidade, o enigma anticlássico e a decadência:  
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Enquanto no símbolo, com a transfiguração da decadência, o rosto 

transfigurado da natureza se revela fugazmente na luz da redenção, na 

alegoria o observador tem diante de si a facies hippocratica da história 

como paisagem primordial petrificada. A história, com tudo aquilo que 

desde o início tem em si de extemporâneo, de sofrimento e de malogro, 

ganha expressão na imagem de um rosto – melhor, de uma caveira. E se 

é verdade que a esta falta toda a liberdade «simbólica» da expressão, 

toda a harmonia clássica, tudo o que é humano – apesar disso, nessa 

figura extrema da dependência da natureza exprime-se de forma 

significativa, e sob a forma do enigma, não apenas a natureza da 

existência humana em geral, mas também a historicidade biográfica do 

indivíduo. Está aqui o cerne da contemplação de tipo alegórico, da 

exposição barroca e mundana da história como via crucis do mundo: 

significativa, ela é-o apenas nas estações da sua decadência.42 

 

Neste contexto, há na alegoria uma reacção e um posicionamento 

anticlássico, ou melhor, anti-iluminista. A alegoria deixa de estar 

exclusivamente virada para o barroco e o símbolo para o romantismo. Em 

Benjamin, julgo poder afirmá-lo, barroco e romantismo podem encontrar-se, 

assim, na alegoria. De outro modo, talvez mais correctamente, o barroco é 

alegórico e anticlássico, e o clássico terá na epopeia a sua forma de história 

da sua «natureza significante». O que o romantismo vem fazer, 

posteriormente, é tratar de uma aproximação entre alegoria e epopeia. 

Benjamin trabalha com autores que sublinham o facto de que certas 

simbologias arcaicas foram durante muito tempo denominadas alegorias, 

como os mitos. Alegórica ou simbolicamente, há algo de fascinante neste 

longo período (barroco – classicismo – Iluminismo – romantismo) em que a 

ocularidade começa a ser questionada, e esse algo é a emergência de uma 

pluralidade de formas «elogiosas» ou interessadas na obscuridade como 

aproximação à verdade (e assim será numa leitura heideggeriana). Vejamos 

um caso que muito interessa a Jean Starobinski, Goya. 
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8.8. Goya: anti-iluminismo, sublimidade; caminhando para a fotografia 

       (no acesso ao inconsciente óptico) 

 

Goya é um enorme produtor de espectralidades, criador anti-iluminista da 

proximidade entre trevas e sublimidade, afastando-se da beleza meramente 

antiocular de Novalis nesse precursor início do século XIX. Starobinski não 

coloca Goya no plano da alegoria, mas antes numa via de superação do 

humano (e da alegoria da caveira) (fig. 8.5.); partindo de Kant (da terceira 

Crítica), escreve Starobinski:  

 

(…) o homem descobre em si uma dimensão espiritual pela qual supera 

as forças cósmicas, ou as violências históricas com que é esmagado. A 

tormenta e a tempestade, como também a bala e o cutelo, anunciam o 

aniquilamento da nossa existência sensível, mas despertam em nós a 

certeza de escapar aos limites que ela nos atribui.43 

 

Goya lembra-nos que o anti-iluminismo antiocular do início do século XIX não 

comporta apenas um neoplatonismo ideal e belo, mas uma atracção pelas 

trevas irremediáveis, uma atracção por uma sublimidade ao mesmo tempo 

superadora da finitude e ligada ao nada como o outro lado das trevas (dirá 

Starobinski, citando Theodor Hetzer).44 A obscuridade de Goya é absoluta e 

inédita, ou inclassificável: não é um artista barroco, mas também nunca é 

romântico. Goya é o sinal do fim da esperança e utopia iluminista; em Goya 

desaparece por completo o que restava do perspectivismo cartesiano. 

     Em meados do século XIX, Walter Benjamin vai estudar as grandes 

«arcadas»45 comerciais burguesas geradoras de uma nova forma hipnótica de 

consumo, podendo-se levantar a hipótese destas substituírem ou 

prolongarem, no espaço e tempo próprios da burguesia, a anterior «mitologia 

solar» da corte aristocrática. Mas Martin Jay vai contestar esta leitura, para ele 

as «arcadas» de Benjamin fomentam antes uma «cacofonia visual», a qual, 

aliada à teorização do «inconsciente óptico» (Benjamin), a nova visão 

tecnológica, formaliza definitivamente a ruptura entre os sentidos e o 

conhecimento. Devemos então considerar que se artistas como Goya e 
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Turner (mais do que William Blake, por certo) sinalizam o fim do 

perspectivismo cartesiano, com assinalei, o aparecimento da fotografia e o 

problema do «inconsciente óptico» de Benjamin, marcarão mesmo o fim de 

um entendimento do mundo alicerçado no modelo da percepção enquanto 

câmara escura.  

     Olhando para as experiências fotográficas pioneiras de Étienne-Jules 

Marey e Muybridge,46 nas décadas de 1870 e 1880, ficamos a conhecer, 

como também dirá Benjamin através do seu conceito de «inconsciente 

óptico»,47 que aquilo que vemos nem corresponde à realidade nem à verdade, 

pois esta só a câmara nos pode mostrar. É o acesso a esse invisível 

mecanicamente disponibilizado que Benjamin denominará de «inconsciente 

óptico», algo que a câmara proporciona tal como a psicanálise o faz em 

relação ao inconsciente. Portanto, mesmo crendo que a verdade está à nossa 

frente, só munidos de um aparelho que prolongue exossomaticamente a visão 

a podemos alcançar. A fotografia comprova a incompletude da visão, aliando 

nós teoricamente a fotografia ao Impressionismo para a implantação definitiva 

da antiocularidade caracterizadora dos finais do século XIX, formadora do 

pensamento francês do século XX, provavelmente até Alain Badiou. 

     Diz Susan Sontag que o acesso ao inconsciente óptico (ou a consciência 

da sua existência) é uma forma de desplatonizar a nossa compreensão da 

realidade.48 Com este pensamento termina Sontag o seu On Photography. 

Sublinhe-se entretanto que este conjunto de ensaios começa igualmente com 

uma referência a Platão, reafirmando Sontag que a humanidade pré-

fotográfica se encontrava irremediavelmente prisioneira da caverna d’ A 

República. A fotografia alterou este aprisionamento, penetrando além da 

sombra da caverna, superando-a como uma prova que é da realidade (uma 

emanação do referente, na expressão de Barthes),49 superando também os 

outros processos artesanais de produção de imagens. Mas a grande novidade 

da fotografia, o que leva a fotografia a ser uma produção de imagens de 

direito próprio (Sontag) é o facto de registar o espaço diante de si sem 

hierarquias nem tematizações (e, no contexto da imagem em movimento, 

Stanley Cavell fala-nos em automatismo da câmara): «a fotografia desde o 

início dedicou-se ao tratamento do maior número possível de assuntos».50 

Roland Barthes também a esse tópico se refere, de forma mais abrangente, 



 437 

dizendo-nos que a fotografia é «inclassificável»51 (apesar de um estudo do 

«génio» da fotografia requerer um aprofundamento das hipóteses da sua 

«classificação»). É enquanto destematizada e inclassificável que a fotografia 

se desplatonizada:  

 

Para a atitude depreciativa de Platão em relação às imagens era 

conveniente assemelhá-las a sombras, co-presenças transitórias, 

minimamente informativas, imateriais e impotentes, das coisas reais que 

as projectam. Mas a força das imagens fotográficas advém-lhes do facto 

de serem realidades materiais de direito próprio, depósitos ricos em 

informação deixados na esteira daquilo que os emitiu, meios poderosos 

de pôr em xeque a realidade, de a transformar numa sombra.52 

 

Mas, continuando com Sontag, a fotografia só pode desplatonizar no seio de 

um trabalho de replatonização – ou seja, Sontag diz-nos que a fotografia abre-

nos o acesso às imagens e à realidade, impossibilitando uma convencional 

distinção cópia/original. Mas Sontag sublinhará lodo de seguida que esta 

abertura das imagens só pode ser legível com uma «ecologia das imagens». 

     Numa entrevista datada de 1975, portanto anterior à publicação de On 

Photography (que reúne ensaios de 1973 a 1977 publicados na New York 

Review of Books), e socorrendo-me de alguns termos de Guy Debord, assim 

se refere Susan Sontag à relação entre a imagem (que, contudo, não é 

sinónimo de representação) e o vivido: 

 

Quando estive em Orvieto pela primeira vez, há alguns meses, passei 

horas contemplando a catedral; mas, algumas semanas mais tarde, 

quando comprei um livro sobre essa catedral é que considerei estar a vê-

la de facto, no sentido moderno de ver. As fotografias permitiram-me ver 

de um modo que o meu olhar «nu» não me possibilitou naquela 

observação da catedral «real».53 

 

Onde Guy Debord nos diz que a conversão capitalista do mundo em simples 

imagens as vai tornar reais e hipnóticas, escreve Sontag (sem com isso eu 

pretender que há afinidades entre Sontag e o situacionismo) que as 

fotografias, enquanto «realidades materiais de direito próprio», transformam 
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as obras de arte em itens de «informação».54 Caracterizei atrás a fotografia 

como um processo exossomático de prolongamento da visão, comentando 

ainda que a fotografia desde os seus inícios (1839, portanto, Daguerre, 

William Fox Talbot, Nadar, Niépce e Muybridge) tinha funcionado como 

testemunho de que o inconsciente (óptico) da realidade não é acessível à 

vista desarmada, como costumamos dizer, sendo a câmara um corrector da 

visão, mas Sontag (e, de outra forma, Debord) vai colocar outros problemas 

conceptuais e mesmo políticos, ligados à ligação no mínimo arriscada entre 

fotografia e espectacularização do mundo, por um lado, e fotografia e 

estetização, por outro. Paradoxalmente, a estetização vem do facto de a 

fotografia não hierarquizar o que regista, vem da sua inclassificabilidade e do 

seu interesse por todos os temas e assuntos, misturando o «interessante» 

com a «beleza» estética ou somente formal. Sontag: 

 

(…) a principal tradição implicada na fotografia é a de que qualquer coisa 

pode ser interessante se lhe tirares uma fotografia. Consiste esse gesto 

numa descoberta de beleza, da beleza que pode existir em qualquer 

lugar mas que se assume residir particularmente no fortuito e no banal. A 

fotografia aglomera as noções de «beleza» e de «interessante». É uma 

forma de esteticizar globalmente o mundo.55 

 

 

8.9. Suspeição da ocularidade: os principais contributos artísticos (2): 

       fotografia e justiça 

 

A fotografia, enquanto processo de registo inevitavelmente selectivo da 

experiência, tende a tratar o real não de forma desapaixonada e fria, mas de 

modo ideológico. Como disse, a fotografia ao mesmo tempo desplatoniza e 

replatoniza o mundo, lembrando eu a definição de ideologia por Debord – 

trata-se de uma visão deformada do mundo. Mas, em Sontag, há uma 

contradição no uso e produção fotográfica que só recentemente a autora se 

apercebeu e «corrigiu» (produzindo ideologia, claro, com esta nova escolha 

conceptiva). Há, no seu último ensaio sobre a fotografia, uma 

incompatibilidade entre a sua crença na desplatonização fotográfica do mundo 
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e a sua advertência, em On Photography, para se proceder a uma «ecologia 

das imagens», como única forma de as preservar do fulgor dissipativo do 

consumismo estetizado. A ecologia das imagens seria concomitante à 

ecologia das coisas reais, diz Sontag a acabar On Photography.  

     Influenciada aqui ou não por Guy Debord, que poderia ter conduzido 

Sontag a uma ideia «negativa» de imagem-espectáculo, o que é certo é que 

quando Sontag se autocritica negando a sua tese da necessária «ecologia» 

das «imagens», é Debord e Baudrillard que ela se encarrega de rejeitar, 

nomeadamente em Regarding the Pain of Others.56 Sontag fala aí de «retórica 

vaga» a propósito de Debord e Baudrillard, considera a sua tese anterior 

como «conservadora» dizendo-nos claramente que a tragédia quotidiana não 

nos pode ser ministrada em doses mitigadas, ou em parcelas: nenhum comité 

deve racionalizar o horror, parecendo assim retomar a tese de On Photograph 

sobre a desplatonização do mundo, desta feita numa abertura total. Porque 

para Sontag a imagem não é uma imagem de nada, ele tem vida própria, é 

um ser completo e não representação nem simulacro. Por isso ela está 

desplatonizada, não é uma sombra. Digamos que até este ponto o programa 

sontaguiano é deveras pertinente; pois é lúcido dizer que uma imagem não 

representa nada que não ela mesma. Mas, seguidamente, pensar que uma 

profusão (se for caso disso e sem censura nenhuma) de imagens de 

catástrofes, como propõe no capítulo 8 de Regarding …, por si só levarão o 

homem a um melhor conhecimento de si próprio é um pouco ingénuo.  

     Mas ainda assim há aqui um certo sentido crítico de oportunidade, quando 

pensa que esta visita frequente das imagens de atrocidades é uma forma da 

fotografia regressar às suas origens, nomeadamente às fotografias dos 

mortos da Comuna de Paris (figs. 8.6. e 8,7.). E Sontag vai ao encontro do 

que afirmou o cineasta Pedro Costa num seminário sobre realização na 

escola de cinema de Tóquio (Tokyo Film School), a propósito da retrospectiva 

dos seus filmes na Mediateca de Sendai (2005); diz Costa que quando os 

primeiros filmes mostraram operários na saída do trabalho, denunciaram as 

fábricas como prisões, e quando a fotografia surgiu foi para denunciar o 

massacre daqueles que tentaram mudar o mundo. Sem industrialização em 

marcha dos seus meios, fotografia e cinema foram ou poderiam ser armas 

fundamentais de denúncia e, dirá Godard (em Histoire(s) du Cinema),57 



 440 

poderiam ainda ser instrumentos que passariam da denúncia à transformação 

do mundo e à realização da sociedade sem classes (e é por aqui que passa o 

cinema de Jean-Marie Straub e Daniéle Huillet). E Pedro Costa descreve-nos 

o verdadeiro problema desta utopia concreta, aquilo que começou por 

impossibilitar esta esperança: 

 

O cinema, a primeira vez que foi visto e realizado, foi para mostrar algo 

que não estava correcto. O primeiro filme mostrava uma fábrica, os 

trabalhadores saindo da fábrica. Foi o mesmo com a fotografia, que 

também é algo muito próximo do nosso mundo. Pensemos no momento 

em que tiramos uma fotografia com a finalidade de provar algo que 

estamos a observar, que não está na nossa mente, algo que está diante 

de nós, real. As primeiras fotografias mostradas ao mundo em jornais 

foram dos cadáveres da Comuna de Paris, mostravam corpos de 

communards. Portanto, começamos por ver que o primeiro filme que 

jamais fora visto mostrava pessoas deixando uma prisão, e as primeiras 

fotografias jornalísticas mostraram cadáveres de pessoas que tentaram 

mudar o mundo.(…) O problema veio depois, pois após o primeiro filme, 

após Trabalhadores Saindo da Fábrica Lumière (La Sortie des Usines 

Lumière à Lyon, 1895), pelos Lumière, surgiu um segundo filme, de novo 

captando a saída da fábrica pelos mesmos irmãos Lumière. Aqui tudo 

começou a deteriorar-se, a falhar, a tornar-se complicado, porque os 

Lumière não estavam satisfeitos com a aparência dos trabalhadores 

saindo da sua própria fábrica (e era a fábrica deles), e disseram aos 

trabalhadores: «tentem parecer mais naturais». Orientaram os 

trabalhadores. (…) Assim nasceu a ficção, porque o patrão começou a 

dar ordens ao empregado, ao trabalhador.58 

 

Portanto, neste período, a fotografia balançava entre a ideologia e a denúncia 

e o mero prolongamento exossomático da visão, de Nadar a Marey e a 

Muybridge. Interessa pois sublinhar que, quer uma quer outra faceta, 

conduzem a fotografia (e o cinema) para terrenos que põem em causa a 

visão, a simples visão funcionado como câmara escura se tratasse (à maneira 

de Descartes), sem linguagem, sem ideologia e sem edição (manipulação 

que, de certo modo, veio a marcar o futuro de ambos, foto e cine). A 
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divergência entre Sontag e Pedro Costa é portanto a seguinte: Sontag vê na 

fotografia actual possibilidades de actuação à maneira de Nadar ou (do 

cinema) dos irmãos Lumiére. E Pedro Costa não acredita neste simplismo 

automatista. Para a fotografia ou o cinema voltarem a ser o que foram, armas 

políticas ao serviço dos trabalhadores, dos communards e da emancipação 

social, o combate contemporâneo está, de novo, em aberto, como esteve no 

construtivismo soviético e no formalismo russo (veja-se a minha análise de 

Viktor Schklovski no capítulo 5 «Surgimento do formalismo»). Ora, como dizia, 

quer como «auxílio» exossomático da visão quer como arma ideológica, a 

fotografia nunca deixou de proceder a desmentidos constantes do que era 

visível à «vista desarmada», por isso ela é uma fulcral ferramente antiocular-

cêntrica, à qual se somará, mais tarde, o Impressionismo. 

     Félix Fénéon, amigo de Mallarmé e grande divulgador da obra de 

Rimbaud, Verlaine, Jarry, Proust e Apollinaire, depois de 1880 é um dos 

escritores franceses que mais acompanha e defende os pintores 

impressionistas, movimento ou colectivo que ele conhecendo bastante bem 

propõe-se dividir em dois tipos: um impressionismo espontâneo, sumário e 

aproximativo que ele vê exponenciado em Monet; e um impressionismo 

«dissidente», caracterizado por uma abordagem ao fenómeno da cor mais 

metódica e científica, que ele exemplifica através das obras de Seurat e 

Signac. Fénéon conclui de «ambos» os impressionismos o essencial: o 

Impressionismo acarreta um novo entendimento da visão, nas suas palavras 

uma «nova visão».59  

     Esta «nova visão» manifesta-se não apenas num conjunto de 

transformações estéticas e formais, mas também num novo entendimento e 

definição das funções cerebrais, coerente com uma inovadora tese de Henri 

Bergson, exposta em Matière et Mémoire (1896). Tese resumida num 

statement de Martin Jay que é epígrafe do capítulo 3 («The crisis of the 

Ancient Scopic Regime: From the Impressionists to Bergson»)60 de The 

Denigration of Vision, e que diz o seguinte: «Nós defendemos que o cérebro é 

um instrumento de acção e não de representação», frase do capítulo 1 de 

Matière et Mémoire («Sobre a selecção de imagens para uma presentificação 

consciente: o que o nosso corpo significa e faz», traduzo da edição inglesa).61 

É neste capítulo que Bergson nos propõe uma importante comparação: o 
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cérebro é como uma central de comunicações telefónicas na qual há um 

escritório que tem como função autorizar a efectivação da comunicação ou 

retardá-la, porque funciona ele através de processos de análise e de selecção 

– analisa o movimento que recebe e selecciona o que quer executar.62 Para 

além dos estudos ópticos de Eugène Chevreul, Thomas Young e Helmholtz 

(que referiremos sucintamente), esta visão relacional do cérebro é 

fundamental, porque toda a prática pictórica impressionista pressupõe um 

cérebro activo e jamais passivo, e, consequentemente, uma visão que 

relacione e «misture» componentes (cores, neste caso) não se limitando ao 

registo envolvente. O Impressionismo [grafarei com maiúscula para designar o 

movimento artístico], ou a produção impressionista de imagens, acaba por 

funcionar como uma outra forma de melhoramento exossomático da visão (e a 

visão e a audição, diferentemente do tacto, são os nossos órgãos 

exossomáticos), desta feita «artesanal» quando comparado com a fotografia, 

mas que obriga o cérebro a um idêntico tipo de exercícios que Bergson 

esclareceu. As novidades formais e ópticas do Impressionismo (e do pós-

Impressionismo, na expressão de Roger Fry, ou neo-Impressionismo em 

Fénéon) dirigem-se, portanto, a um «novo cérebro» bem sumarizado por 

Bergson. 

 

 

8.10. Henri Bergson: novo cérebro, novas formas de matéria e memória 

 

Rejeita este toda e qualquer esquematização da inteligência em face da 

mobilidade do real (que o Impressionismo muito bem entende, aplicando os 

seus pressupostos a novas formas de ler a luz, a cor e construir atmosfera). 

Sendo a sua obra posterior à definitiva afirmação do Impressionismo, Bergson 

permite compreendê-lo retrospectivamente. Vejamos alguns temas 

bergsonianos: a crítica do determinismo, a intuição (como forma de 

compreensão do mundo) e a experiência. O problema do determinismo reside 

na sua incapacidade de competir com o livre arbítrio necessário à relação com 

a pura mobilidade do real; a intuição supõe a experiência, mas nunca deixa de 

ser uma forma de consciência que se liberta da certificação visual.  
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     No entanto, como faço notar no capítulo 5 desta investigação aquando do 

estudo das teses de Jonathan Crary,63 este encontro entre o Impressionismo 

e o bergsonismo não implica que um «novo observador» (correlativo a um 

«novo cérebro»), ligado a uma também inovadora abstracção da visão, tenha 

nascido somente na década de 1870, a década do Impressionismo. Este 

encontro entre Impressionismo e bergsonismo acaba por ser uma outra 

explicação de um processo que vinha despontando no início do século XIX, 

como nos tem sublinhado Jonathan Crary, pelo menos desde o romantismo 

enquanto configuração do mundo que anula o lugar passivo do espectador em 

favor do entendimento de uma observação construtiva. Ora, sendo a 

observação uma construção, advoga-se uma visão subjectiva, distinta da 

materialidade ou mecanicidade da observação dependente das novas 

descobertas ópticas, técnicas e científicas. Resumindo, a «nova visão» não 

depende da «nova ciência óptica», nem da descoberta, que é posterior à 

década de 1820 (central para a transformação da visão em Crary) da 

fotografia (que iniciará a sua trajectória apenas em 1939). 

     Esta «visão subjectiva», entre outros procedimentos, liberta-nos do 

carácter incorpóreo da ligação entre visão e câmara escura, herdada de 

Descartes e do Iluminismo, para concebermos uma visão enredada no corpo 

humano, que será mais tarde fulcral e sistematizada por Bergson, em Matière 

et Mémoire, de 1896. Aí lemos esta passagem fundamental para percebermos 

o que, no fundo, está em causa:  

 

Suponha-se que eu percepciono uma certa quantidade de objectos no 

espaço; cada um deles porquanto é uma forma visual, solicita a minha 

actividade. (…) a verdade é que a percepção não se localiza mais nos 

centros sensórios do que nos motores; ela mede a complexidade das 

suas relações e, de facto, é isso que parece acontecer. 

Os psicólogos que estudaram a infância estão bem conscientes de que a 

nossa representação é primeiro impessoal. Apenas depois, 

gradualmente, e enquanto resultado da experiência, adapta ela o nosso 

corpo como centro e torna-se a nossa representação. O mecanismo 

deste processo é cada vez mais fácil de ser compreendido. Como o meu 

corpo se move no espaço, todas as imagens circundantes mudam, 

enquanto essa imagem, o meu corpo, permanece inalterada. Portanto, 
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devo fazer disso um centro, em relação ao qual refiro todas as outras 

imagens. A minha crença num mundo externo não vem, não pode vir, do 

facto de eu projectar para o meu exterior sensações que não são 

extensíveis: como é que tais sensações se poderiam expandir, e daí 

retirar eu a noção de exterioridade? Mas se permitirmos formar-se, tal 

como a experiência testemunha, um agregado de imagens, verificarei 

claramente como, nesse agregado, o meu corpo começa por ocupar uma 

posição privilegiada. E compreendo ainda que daí surja a noção de 

interior e exterior, a qual é, de início, a distinção entre o meu corpo e os 

outros corpos.64 

 

Esta valorização da visão-observação-percepção como fenómeno(s) corporal 

(corporais), tem no pensamento schopenhaueriano um precursor da 

concepção da retina como campo activo, o que Bergson alargará ao corpo, a 

outra entidade activa da percepção. Para a compreensão da pintura 

impressionista, a visão corporal (consequentemente, também táctil) e a retina 

campo activo, renovam (Crary e Martin Jay sublinham-no) o prestígio da cor, 

que Descartes ou Kant, na visão, ligavam a uma certa falibilidade preferindo 

ambos as formas, tal como a estética clássica o desenho. Esta valorização do 

cromatismo encontraria eco em diversos autores como Goethe65 e 

Schopenhauer (que criticaria a tese da cor objectiva, cara a Goethe), e ainda 

o químico Eugène Chevreul. Este último, em De la Loi des Contrastes 

Simultanes des Couleurs (1839)66 acerca-nos de um conhecimento da cor 

fundamental para o Impressionismo.  

     Para Chevreul não só não existe uma cor objectiva em si (como existia 

para Goethe), como também não existe o que denominamos cor local, porque 

a cor é sempre dependente das circunstâncias envolventes, ou seja, das 

cores que rodeiam cada uma: esta é a lei do contraste simultâneo que 

proporcionará a mistura óptica na pintura, em toda a pintura que privilegiará a 

mistura aditiva sobre a subtractiva. 
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8.11. De Bergson ao Impressionismo: o fim da passividade retiniana 

 

É esta revalorização sensorial da cor, para lá da valorização formal cartesiana 

e kantiana, que abre o caminho do Impressionismo. Esta valorização da cor 

exigia uma nova estimulação retiniana, passando o Impressionismo a exigir 

permanentemente esse estímulo aditivo. Como novos universos perceptivos e 

inéditos desafios à visão, Impressionismo e a fotografia encontram-se para 

formatar a antiocularidade do século seguinte. A estimulação retiniana tem de 

trilhar caminhos não habituais, na teoria e na prática, podendo-se chegar à 

separação entre retina e visão/confirmação. O Impressionismo solicita à retina 

sobretudo «elasticidade», um novo jogo que passa pela realidade da mistura 

óptica na representação espacial (abandonada a perspectiva científica, 

comum desde o Renascimento).  

     Esta «elasticidade» liberta a retina da função perceptiva do real e torna-a 

um orgão predominantemente criativo. A dissociação entre a retina e a função 

de confirmação do real, autonomiza-a como construtora de realidades, sendo 

este trabalho precursor do formalismo do século XX, pouco ou nada 

interessado na representação mimética, e que tem em Greenberg o seu maior 

teórico. Solicitando «elasticidade» retiniana, o Impressionismo torna-se 

formalmente um discurso sobre a cor. Pensando com Chevreul, o 

Impressionismo liberta a cor da função «local», levando a arte pictórica a 

tornar-se interpretação mais do que representação dos objectos, uma 

interpretação que adquire um perfeito grau de autonomia que levará Signac a 

dizer a Monet que ele não era nem poderia ser um naturalista.67 Liberta a cor 

da função «cor local», emancipa-se igualmente a sombra da soma da cor local 

com o negro: a sombra torna-se colorida, ou melhor, é uma «cor própria». 

Fluida e quase abstracta. O território do gesto, toque e pincelada torna-se 

integrante da estrutura compositiva e arquitectónica da obra, de um modo 

evidente em Cézanne, Seurat e Signac, de modo mais livre em Monet; une-os 

uma prática dissociativa e fragmentada da pincelada, sendo pontilhista em 

Seurat e integrada no corpo da mancha em Monet, embora neste último, 

estudadas algumas obras camada a camada (layer sobre layer), a 

pincelada/toque possa ser isolada e estudada como forma em si mesma. 
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     Num livro colectivo sobre a tela Campos na Primavera (1887) (fig. 8.8.), 

Katia Matauschek, no ensaio «”Field” Studies: observations on the painting 

thechnique and condition of Monet’s Fields of Spring», mostra-nos como a 

pintura de Monet, apesar de espessa e substancialmente encorpada (com 

seus múltiplos layers neles dissolvendo toque e gesto), permite destacar o tipo 

de pincelada ao ponto de a podermos medir e verificar que em média tem 

cerca de 5 mm a 1 cm de largura. Tal leva a autora ao conhecimento dos 

materiais actuantes utilizados pelo pintor, como o tipo de trinchas, espátulas, 

número de camadas de cada obra, predominâncias tonais e progressão de 

valores de camada em camada, etc.68 Interessa depois considerar que 

quando a cor e o gesto se libertam de funções miméticas ou do peso e 

gravidade dos objectos, readquirem, como diz Cézanne, peso e gravidade 

próprias uma vez que o labor pictórico é «paralelo à natureza». Logo, à 

natureza viva diante dos nossos olhos corresponde uma pintura que a 

interpreta e dela se separa exercitando autonomamente a retina, onde a 

mistura óptica aditiva substitui tendencialmente a mistura subtractiva. 

     A pintura abeira-se da invenção pura. Liberta da espacialidade perspéctica, 

ela propõe para si mesma um diferente tipo de tridimensionalidade óptica, 

como Greenberg definirá a pintura subsequente, a qual não se destina a 

representar o natural, mas sim a representar-se a si mesma sem 

espacialidade, aproximando-se da planitude. Contudo, como uma qualquer 

linha desenhada sobre um plano implica espaço e tridimensionalidade e como 

a pintura que Greenberg chamará de «moderna» (do cubismo ao 

expressionismo abstracto) não busca o espaço não o podendo contudo evitar, 

comenta Greenberg a modernidade pictórica e a sua tridimensionalidade 

óptica. Sendo, nas palavras de Cézanne, um labor paralelo à natureza, 

obviamente que a pintura tem de ser também uma «natureza», a sua 

natureza. O Impressionismo está pois entre a natureza e a sua invenção. Félix 

Fénéon explica-nos a duplicidade da experiência impressionista e a sua 

inovação: por um lado, uma incessante busca da verdade da natureza (a 

verdade que levou Monet a dizer que um pintor não pode trabalhar mais do 

que uma meia hora num determinado efeito exterior se quiser manter-se 

verdadeiro),69 embora de um modo activante da retina, pois a verdade da 

natureza não é, disse-o, o seu registo; por outro lado, a decomposição 
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cromática que gera manchas opticamente misturadas é, por vezes, 

arbitrariamente guiada e não exclusivamente científica (o que o 

protoexpressionismo de Van Gogh bem testemunha); mas o interesse por 

uma hipótese de ciência da cor também teria de passar pelo Impressionismo, 

concretamente depois da década de 1880 (Fénéon).70 Praticantes da 

decomposição tonal alicerçada cientificamente serão, desde 1884/85 Seurat, 

Pissarro ou Signac. 

     Mas uma e outra via do Impressionismo, Monet de um lado, Seurat do 

outro, ligam-se à reinvenção pictórica que porá de parte o sfumato e a 

modelação claro-escuro no espaço e tridimensionalidade, sendo também 

desvalorizada a perspectiva científica dominante desde a Renascença, mas 

que já autores como Caravaggio, Velázquez ou Turner ignoraram. 

     Sistematizemos a demanda pictórica impressionista em seis tópicos: 

 

1. O Impressionismo abandona claramente o princípio do quadro-janela que 

«abre» para uma, digamos, teatralização perspéctica do mundo; este é um 

princípio pictórico que denomino teatral (seguindo o uso do conceito em 

Michael Fried), pois é um objecto não apenas dependente do espectador, 

mas para ele produzido, para a sua necessidade de ilusão 

representacional e mimética. Negando pois a teatralização do espaço 

do/no quadro, também o Impressionismo, como a pintura francesa do 

século de Diderot, cumpre um dos pressupostos que Fried retoma do 

mesmo Diderot: a antiteatralização e a ficção da ausência do espectador. 

Repitamos o que escrevi em torno de Fried. Partindo do «princípio 

dramático em pintura» (Diderot), Fried observará na pintura de Chardin, 

Jean-Baptiste Greuze e Louis-Michel Van Loo, um tipo de figura absorvida 

e «fechada» de tal modo em certas actividades (desenhando, lendo, 

ouvindo atentamente alguém que fala ou toca um instrumento, executando 

um trabalho manual, rezando, pensando apenas, etc) que nega atenção 

ao espectador, ignorando-o por completo, ou remetendo-o para fora do 

espaço pictórico. Esta ignorância do espectador liberta a obra de qualquer 

mise en scène motivada por factores alheios à própria 

expressão/realização plástica. 
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2. O Impressionismo não enfatiza a representação da nossa realidade 

tridimensional ou multidimensional e alheia-se das várias formas de 

espacialização convencional, optando antes por, independentemente dos 

planos onde se situam objectos e figuras (antecipando de certo modo a 

«planitude» de Cézanne e Matisse), ligar objectos isolados ou conjuntos 

através de relações cromáticas complementares, que em Monet sempre foi 

uma relação intensificadora da luminosidade (Fénéon).71 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA A (cimo) e ESQUEMA B (em baixo) 
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Amarelo 

Ciano 
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     O esquema A tem como ponto de partida a conhecida teoria da visão  

 

 

     O esquema B tem como ponto de partida a teoria da visão colorida 

tricromática Young-Helmholtz, que recebeu o seu nome dos cientistas 

Thomas Young (1773-1829) e Hermann Helmholtz (1821-1894). 

Simplificando, diria que Young, pioneiro, propõe que a transmissão das 

cores ao cérebro é realizada por três tipos de fibras nervosas (foto-

receptores na terminologia de Helmholtz ou cones, na descoberta de Max 

Schultze [1825-1874]). Cada nervo é responsável por uma cor primária. 

Estes receptores, de forma conjugada, são mais ou menos estimulados, 

provindo daí a sensação de cor, admitindo-se seguidamente um ilimitado 

número de combinações. Certifica-se deste modo a existência de uma 

mistura óptica, que tem como cores primárias o azul, o verde e o vermelho, 

de que resultam as secundárias assinaladas no esquema, ciano, magenta 

e amarelo. Esta é a base da mistura ou síntese aditiva, confirmada pela 

projecção de luzes e usada nos monitores de televisão ou computadores, 

nas câmaras tradicionais ou digitais.  

 

Azul 

Laranja 

Amarelo 

Vermelho 

Violeta 

Verde 
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          O esquema B é o utilizado na pintura, nas misturas subtractivas que a 

constituem. Partindo então da possibilidade testada das misturas aditivas, 

os impressionistas, para manter um determinado grau de luminosidade 

cromática, trabalhavam as cores aditivamente e por justaposição, 

induzindo a retina a produzir a mistura para a obtenção da cor desejada. A 

mistura cromática impressionista não se efectua na paleta e a sua 

modelação de volumetrias abandona, como disse, o claro-escuro, fazendo 

surgir a hipótese de uma volumetria óptica. Como também já teorizado, a 

produção das sombras na pintura impressionista não parte da cor local 

(que Chevreul provou não existir, através da teoria do contraste 

simultâneo), mas sim de uma cor própria (geradora de «sombras 

coloridas»), considerando Monet que há determinados efeitos de 

luminosidade que são reforçados com a justaposição de cores 

complementares; assim, teoricamente a sombra de um objecto amarelo 

terá de conter o violeta (formado a partir da mistura entre o azul cobalto e 

o vermelho). Não existindo o preto na natureza, a paleta impressionista 

nunca o continha. Consolidada a sua linguagem cromática em 1881, Katja 

Matauschek descreve deste modo a depuradíssima paleta de Monet: azul 

cobalto, azul ultramarino sintético, verde óxido-crómio, verde esmeralda, 

vermelhão, vermelho, amarelo cádmio e branco chumbo. Concentrando-se 

em Campos de Primavera de 1887, vai a mesma autora investigar as 

camadas e valores cromáticos empregues desde as camadas inferiores às 

superiores, percebendo-se que o autor começa pela aplicação de valores 

mais luminosos em primeiro lugar e nas primeiras camadas (camadas e 

pinceladas que começam pela aplicação de tons como um luminoso azul-

branco, havendo toques de branco, até ao azul cobalto, muitas vezes 

aplicado em sombras). 

 

4.  A ausência da pintura de «história» é significativa apenas porque mostra, 

no Impressionismo, a existência de uma relação directa ou de contacto 

entre pintor e modelo ou motivo. De resto, a hierarquização de motivos, 

temas, géneros era inexistente. Monet: «saindo para pintar, esquece-te 

dos objectos que tens diante de ti, seja uma árvore, uma casa, um campo 

ou qualquer que seja o objecto. Pensa apenas que está aqui um pequeno 
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quadrado azul, além um alongado rosa, aqui uma faixa amarela, e pinta 

tudo como se te afigura, com cor e forma exacta, até que a pintura emerja 

como a tua imediata impressão da cena que tens defronte».72 

 

5.  Fénéon diz-nos que a mistura de cores-matéria é, por tudo isto, substituída 

por uma mistura de cores-luminosidade, porque a luminosidade da mistura 

óptica é superior à da mistura directa das matérias (subtractiva).73 

 

6.  A opção impressionista pela mistura aditiva e a forma como era praticado o 

seu discurso de dissociação cromática, acarretaria uma pintura cuja 

superfície é permanentemente texturada, táctil além de óptica, resultado 

de uma certa sistematicidade de aplicação de manchas, pinceladas, 

toques, pontos, sinais. Textura, corporalidade, espessura e camadas são, 

por vezes, identificáveis em termos de sequência de aplicação. O gesto e 

a cor são quase sempre justapostos, havendo insistências em 

determinadas zonas (por isso mais densas e encorpadas) e diversificação 

de brilhos. Os relevos de muitas das obras de Monet, Pissarro ou Sisley, 

vão depois relacionar-se com a luz natural ou artificial que ilumina as obras 

sempre numa reverberação táctil. 

 

 

8.12. Pensamento e movimento (quando a percepção visual se toma por 

         tacto) 

 

Exceptuando Cézanne (que reabilitará a representação densa, o peso e a 

solidez dos objectos, devolvendo à paleta impressionista o preto e as cores 

terra e ocres), o sensismo retiniano dos impressionistas testemunha que o 

primado da ocularidade apenas pode subsistir baseando-se numa retina 

estimulada e exercitada. Por isso o Impressionismo, como a fotografia, irá 

contribuir a seu modo para a suspeição ocular moderna, pelo menos para a 

suspeição de uma ocularidade confinada ao registo e à passividade. Portanto, 

como a fotografia, também o Impressionismo nos revela que a realidade está 

para além da mera visualidade, concebendo a observação como leitura, 

trabalho e invenção, num banimento de todo e qualquer tipo de mimetismo.  
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     A invenção impressionista do real proporciona à pintura novas experiências 

visuais e compositivas, mais tarde radicalizadas na abstracção e em 

processos compositivos originais como as redes/grelhas e outras formulações 

contravisuais e antinaturais. É a autonomia pictórica impressionista que abre 

espaço à abstracção e a vários processos não miméticos. Retomando um 

ponto anterior, o Impressionismo encontra-se com Bergson onde ambos 

concebem o cérebro como campo de acção ultrapassado que foi o paradigma 

da câmara escura no acto cognoscível. Em Bergson o cérebro é um campo de 

acção (Matière et Mémoire ou mesmo em La Pensée et le Mouvant),74 o que 

implica uma rejeição da esquematização da inteligência (perante a mobilidade 

do real) e uma afinidade com a relação entre a visão e a estimulação da retina 

impressionista. Mas o Impressionismo também tem uma dimensão táctil, que 

descrevi literalmente resultante do toque, da dissociação da mancha 

cromática e da pincelada, do pontilhado e das sucessivas justaposições 

dessas formas de intervenção. Há no entanto uma outra dimensão táctil, 

presente na obra precursora de Turner. Trata-se de uma imagem, ou uma 

atmosfera, que exerce um efeito de absorção espacial em relação ao 

espectador. Nas obras mais radicais de Turner desaparece o que chamamos 

de fonte de luz/ponto fixo, o cone formado pelos raios luminosos que nos 

situa, o espaço e o ponto de fuga; logo, desaparece a distância entre o 

espectador e a imagem, desaparecendo a própria relação com a pintura 

enquanto «experiência óptica». Concluindo, o Impressionismo exige um 

trabalho da retina que contraria o entendimento clássico passivo, pois obriga a 

retina a definir o que para ela é visível, ou o visível, produzindo uma dupla 

experiência táctil – gestualidade e imersão (Turner → Monet). Um outro 

paralelo: quando dizemos que em Bergson o cérebro é um campo de acção, 

temos de pensar na representação plástica impressionista como 

interpretação. Entretanto, ao desvalorizar a perspectiva e o claro-escuro como 

modelação, o Impressionismo secundariza o próprio espaço e a ocularidade, 

pois esta necessita do claro-escuro e da representação espacial para efectivar 

a percepção. Por isso, também podemos ser levados a considerar que o 

Impressionismo, como Bergson, valoriza o tempo sobre o espaço. 

Concretamente, em Bergson a filosofia é um trabalho em torno dos dados 

imediatos da consciência (Essai sur les Donnes Immédiates de la Conscience 
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foi mesmo o título do primeiro livro do autor).75 Estes dados possuem 

diversidade e mobilidade. Donde, a multiplicidade bergsoniana é 

essencialmente temporal, ela existe na duração e pressupõe uma 

continuidade, continuidade heterogénea. A duração, por seu lado, requer a 

memória, e no trabalho da memória cada momento é constituído por «si 

próprio» e pelo passado.  

     O momento presente é mais extenso que o precedente. Uma unidade de 

tempo tem os seus constituintes e é a articulação destes constituintes que dá 

corpo à memória. Ora, tempo, duração e memória, em Bergson, sinónimos de 

percepção como trabalho (eventualmente lento), podem ligar-se ao abandono 

impressionista da perspectiva, a regra geométrica da instantaneidade na 

leitura do espaço. Encontramos dois factores antioculares ligando o filósofo e 

este movimento artístico: (i) a destranscendentalização da perspectiva (e da 

geometria) e (ii) a valorização da temporalidade. Ora, o sujeito desta memória 

só pode ser um corpo completo e vivido que não privilegia o sentido da visão. 

O corpo completo move-se e percepciona, o percebido é aqui coisa volátil, 

mas o corpo é imutável, mantém-se o mesmo. Mas é necessário que o corpo 

se mova para se efectivar a percepção. Logo, em Bergson, movimento é 

percepção. O movimento do corpo é acção perceptiva e nunca contemplação.  

     Um corpo é uma unidade global, portanto o conhecimento é uma 

«totalidade» e não pode ser espartilhado por sentidos hierarquizados. 

Bergson advoga um conhecimento que se liga directamente à especificidade 

das coisas (rejeitando escolas que estabelecem premissas rígidas, como o 

idealismo, o materialismo e o naturalismo), defendendo um conhecimento da 

intuição, à qual chama «simpatia». Vejamos como Leonard Lawlor e V. 

Moulard76 exemplificam o «funcionamento» da «simpatia». Tomemos um 

simples objecto onde só podemos ver o laranja como cor. Ao tomarmos 

consciência do laranja, «simpatizamos» com ele. Significa isso que nele 

passamos a perceber um lado sombrio (o vermelho) e um lado luminoso (o 

amarelo). Percebemos a unidade da coisa e objecto no espectro dos seus 

componentes. Concluo que a minha intuição vê sempre algo «outro» para 

além do que vejo. A intuição define-se então como a consciência das «partes» 

não reduzidas à visão.  
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     A conciliação entre a antivisualidade de Bergson e o carácter 

(meta)retiniano do Impressionismo é um retrato paradigmático da paisagem 

artística e filosófica no final do século XIX. Depois, no início do século 

seguinte, esta suspeição ocular irá tornar-se mais evidente e radicalizada, 

com a introdução de processos de pensamento e produção das artes como o 

readymade de Duchamp e a composição pictórica em rede/grelha, 

estabelecendo uma abstracção auto-referencial. A experiência nominalista de 

Duchamp, despoletará uma arte que abandona a materialidade visual, a forma 

e o objecto, nos anos 60 e 70; a rede/grelha da ainda «material» abstracção 

dará lugar a um trabalho de indexação e «arquivo» essencialmente linguístico 

(o conceptualismo é, sem dúvida, herdeiro do nominalismo); a temporalidade 

(cara a Bergson) desenvolver-se-á na performatividade (presente já em 

tempos recuados, como por exemplo no artista-personagem Arthur Cravan, 

factor que se prolongará até Mike Kelley) e a 

apropriação/seriação/repetição/modulação manifestar-se-á nas experiências 

objectuais minimalistas, ou «futuro minimal» (nos termos de Ann Goldstein, 

uma das suas intérpretes de eleição). Paralelamente, as experiências e 

persistências figurativas prosseguem continuando processos compositivos 

anteriores – trata-se de uma constatação e não um juízo valorativo. 

 

 

8.13. Técnicas de ocultação: dados objectivos – «destruição/anulação» 

          da retina 

 

Comecemos por abordar alguns dados da composição pictórica que usa a 

rede/grelha, e vejamos primeiro o que é a rede/grelha, o que significa e em 

que medida contribui para a antiocularidade do século XX. As redes/grelhas 

geram uma espacialidade composta de formas elementares associadas a 

processos de desenvolvimento/exposição/multiplicação também eles 

extremamente elementares, dos quais o mais usual é a repetição, criando 

padrões des-hierarquizados, neutros, ou modulações que partem de unidades 

não-discursivas que preenchem o campo com total homogeneidade, mecânica 

e des-subjectivada. A composição em rede/grelha tem duas dimensões,77 
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uma espacial-formal, outra significacional. As características formais das 

redes/grelhas são as seguintes (1ª situação): 

 

-- multiplicação/repetição de uma estrutura-base elementar (uma singular 

form, geralmente um quadrado ou rectângulo) 

-- modelação e modulação singular e auto-suficiente (o módulo – quadrado ou 

rectângulo – propaga-se no campo do quadro para todos os lados, cima e 

baixo, esquerda e direita) 

-- geometria primária 

-- desenvolvimento/exposição/multiplicação elementar: repetição (pois não há 

outra «variação» formal na rede/grelha que não a da repetição do módulo) 

-- des-hierarquização / des-subjectivização 

-- homogeneidade mecânica 

-- neutralidade não-discursiva 

-- modulação sem intenção 

-- regularidade sem conteúdo (ou seja, a rede/grelha exponencia a 

possibilidade da forma remeter apenas para si mesma) 

-- planitude (flatness) como especificidade 

-- transversalidade disciplinar: este processo composicional encontra-se na 

pintura, escultura, música e dança 

-- a rede/grelha possui auto-reflexividade formal. 

 

Quanto às características significacionais, cabe dizer que as redes/grelhas 

representam de um modo particular a dimensão temporal (2ª situação): 

 

-- sugerem um presente perpétuo 

-- um presente absolutizado 

-- uma posição ao «real» 

-- e oposição à perspectiva; ou seja, a rede/grelha compositiva não pressupõe 

nenhum lugar no quadro para o espectador, lugar que na perspectiva coincide 

com o ponto de fuga (banido nas redes/grelhas, tal como qualquer outro 

«ponto» diferenciador); deste modo, deve concluir-se que a rede/grelha é não 

apenas a antítese da perspectiva, ela é a antítese do olhar e da ocularidade. 
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Somos chegados à vastíssima problemática do readymade. Em primeiro 

lugar, vejamos como Benjamin H. D. Buchloh descreve a ligação indissociável 

entre o readymade (figs. 8.9. e 8.10.) a arte conceptual dos anos 60/70 para 

melhor percebermos algumas características desta contravisualidade (usando 

um outro termo de Buchloh)78 da produção artística recente, considerando 

nela evidente um predomínio da linguagem, quer em termos de produção, 

interpretação, definição e legitimação: 

 

Tal como a crítica modernista, e o seu ultimato proibitivo da 

representação figurativa [favorecimento da abstracção] se tornou uma 

crescente lei dogmática da produção pictórica na primeira década do 

século XX, assim nos anos 60 a arte conceptual instou à proibição de 

toda e qualquer visualidade como uma inescapável regra do final do 

século XX. Tal como o readymade negou não apenas a representação 

figurativa, como ainda a autenticidade e a autoria, introduzindo a 

repetição e a seriação (isto é, a lei da produção industrial), substituindo a 

manufactura original do estúdio, do mesmo modo a arte conceptual 

substituiu a estética dum mundo de produção industrial e de consumo (a 

Pop Art) por uma estética administrativa com uma organização legal de 

validação institucional.79 

 

A partir de termos como «estética administrativa», «organização legal», 

«validação institucional» e «legislativa», comuns ao readymade e ao 

conceptualismo (ou presentes neste, mas consequência do primeiro no 

princípio do século) Buchloh transfere o readymade de uma produtividade 

de/no estúdio (paradigma clássico) para uma problemática que se estrutura no 

uso e recurso a uma validação nominal. Citando o título de um recente estudo 

de Liz Kotz,80 atribuiremos à ligação entre o readymade e o conceptualismo a 

feitura de «palavras para serem vistas». Proporia seguidamente três tópicos 

para consubstanciar a efectiva realidade do readymade: 

 

1. O readymade instaura a faculdade de nomear uma obra a partir de um 

objecto e a arte como «objecto de arte». Para Thierry de Duve, esta 

proposta tem uma tripla dimensão: (i) a arte é um nome próprio (este nome 
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designa naturalmente, ou «legislativamente», um objecto); (ii) a estética 

moderna é devedora de Kant (como já Greenberg o designara), mas relido 

por Duchamp; (iii) por fim, a produção da obra, pelo que lemos de Buchloh 

e pelo problema da validação nominal, é regida pelo princípio lato «fazer 

não importa o quê».81 

          Para de Duve, a obra de Duchamp torna a demanda da definição ou a 

lógica da própria arte no (novo) tema e propósito de qualquer trabalho 

artístico, e é esta mutação que abre o caminho a todas as determinações e 

práticas possíveis da «obra de arte» que de tudo pode apropriar-se. Num 

primeiro olhar, Duchamp instaura um paradigma de modernidade oposto 

ao que conhecemos de Greenberg, por exemplo – o seu «fazer não 

importa o quê» é uma antecipada refutação do programa greenberguiano 

(que, reclamando-se de Kant, defende uma separação interna por 

natureza das disciplinas artísticas e uma separação externa 

arte/sociedade), ou seja, uma coincidência entre a definição da arte e a 

definição de limiar da forma (ver capítulo 5 «Surgimento do formalismo»). 

          Assim, a modernidade tal como redesenhada desde o início por Marcel 

Duchamp é uma época única na história da arte, na medida em que 

inventa a «arte em geral» como a nova forma de existência da criação 

artística que passa a estar ao alcance de todos – bastando denominar 

«seja o que for» como «arte». Desde este ponto, como diz de Duve, 

qualquer um é artista sem ser pintor, músico ou escritor, a produção 

industrial substitui o estúdio (no minimalismo) e a proibição da visualidade 

alheia-se da autenticidade. A «arte em geral» substitui e é uma realidade 

que se sobrepõe ao juízo estético «em geral», o que corresponde a uma 

reformulação da própria estética, no sentido em que a inquirição acerca da 

existência do belo dá lugar a uma outra -- a da existência da arte. O «isto é 

arte» de Duchamp anula a clássica afirmação ou confirmação «isto é 

belo». Panorâmica que corresponde à consideração de de Duve sobre 

qual a modalidade estética da modernidade:  é a releitura de Kant por 

Duchamp.  

          Dever-se-á voltar a considerar que também Greenberg parte de Kant, 

obtendo contudo resultados diversos, os quais, num momento inicial, 

formam com a leitura de de Duve uma das duas possibilidades de resposta 
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para os problemas levantados pela arte moderna.  

          Que faz Greenberg? Proclama um statement herdado de Kant, o qual 

pretende a utilização de uma disciplina estética (seja ela a pintura ou a 

literatura) para a definição dos seus próprios limites. Por outro lado, que 

afirma Duchamp? Através dos seus readymade, como Porte-bouteille 

(1914) ou Fountain (1917), diz-nos que aquilo que uma obra de arte 

partilha com outras é o seu «nome próprio» («isto é arte»), desarmando a 

especificidade das várias práticas artísticas, como a pintura fundada em 

determinações ópticas e factores retinianos, que Duchamp considera cada 

vez menos importantes perante a cientificidade do conceito. 

          Nos conhecidos diálogos com Pierre Cabanne, clarifica: «Desconfio da 

palavra "criação". No sentido vulgar e social do termo – bom, é muito 

agradável mas, fundamentalmente, não acredito na função criativa do 

artista. O artista é um homem como qualquer outro. É sua tarefa fazer 

algumas coisas, mas o homem de negócios também faz algumas coisas, 

compreende? Noutro plano, a palavra "arte" interessa-me bastante. Se 

provém do sânscrito, tal como ouvi dizer que provinha, ela significa "fazer". 

Hoje qualquer pessoa faz qualquer coisa (...)».  

          Neste sentido, Duchamp estará sempre na base ou na fundação dos 

princípios da arte conceptual e, consequentemente, a sua fortuna, num 

determinado período histórico, é oposta à de Greenberg. Escreve De 

Duve, em Kant After Duchamp:82 «Clement Greenberg -- um desiludido 

judeu marxista, um apoiante do envolvimento americano no Vietname, o 

defensor pessimista do modernismo, um verdadeiro amante da arte e, 

provavelmente, o mais brilhante crítico que a América produziu -- vê a sua 

estrela perder brilho ao mesmo tempo que a de Duchamp se ergue em 

conjunto com a nova geração de artistas, especialmente artistas 

conceptuais».83  

 

2. Enquanto inédita faculdade de nomear como trabalho artístico, o 

readymade terá no seu «título» uma componente da maior importância. 

Partindo da sua oposição ao carácter retiniano das artes visuais (i.e. da 

pintura), afirmará Duchamp que o título da obra (i. e. do readymade) é a 

sua «cor invisível». 
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          John Welchman é o autor de um extenso estudo sobre o tema da 

titulação na modernidade,84 tentando demonstrar, a partir de Duchamp, 

como é que o título mais do que servir a leitura interpretativa dá cobertura 

à intenção formal e à própria forma através da linguagem, linguagem que 

por vezes é a única coisa apresentada, o que convoca uma parte muito 

substancial das artes visuais do século XX, desde a colagem (John 

Elderfeld, Hannah Hoch e todo o construtivismo russo), passando pelo 

cubismo e dadaismo, também a escrita precursora de Mallarmé e 

Apollinaire, devendo-se destacar depois (a par de Duchamp) a hibridez de 

um poeta-jornalista da palavra-imagem (e cineasta) como o inclassificável 

Marcel Broodthaers, e mais recentemente Jasper Johns, Bruce Nauman, 

Vito Acconci ou Mónica Bonvicini.85 

          Welchman considera mesmo que a titulação, com as suas derivações 

ou variantes em Duchamp, constitui a mais complexa e diversificada 

experiência tituladora da história da representação visual do século XX. 

Mas esta experiência, apesar de riquíssima e extremamente livre, tem de 

ter um limiar de contenção na medida em que Duchamp tem de manter no 

título a origem e identidade do objecto trasformado. O readymade sai do 

«mundo real» e o título para lá de novo o envia. 

 

3. Portanto, é estritamente necessário que o readymade se não separe do 

mundo real de onde partiu, inverteu e depois se transfigurou.86 Além da 

preservação deste reenvio, o readymade não perde a sua caracterização 

de objecto. Ele é sempre uma reminiscência da objectualidade tal como a 

conhecemos. Mas como é mais do que essa remissão à «origem», o 

readymade pode assim ser anti-realista, desfuncionalizando a própria 

leitura objectual/retiniana da realidade, porque é aquilo que não pode 

deixar de ser reconhecível, mas não mais identificado como coisa pura que 

deixou de ser. 

          Citemos Fountain, de 1917 (ver fig. 8.9), o mais emblemático dos 

readymades. Sabe-se que foi enviado e recusado na exposição «aberta» 

da Society of Independent Artists, no Grand Central Palace de Nova 

Iorque. Welchman cita uma breve nota de Duchamp sobre o episódio 

(entretanto publicada numa revista do amigo de Duchamp, Walter 
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Arensberg), e Arturo Schwarz, no monumental catálogo raisonée The 

Complete Works of Marcel Duchamp, também a atribui ao artista, uma 

nota que comenta a recusa de Fountain e acaba por, no mesmo lance, 

«ensinar» a realizar um readymade: 

 

Diziam eles que qualquer artista pagando seis dólares podia mostrar os 

seus trabalhos. O Sr. Richard Mutt mandou para a exposição uma fonte. 

Sem qualquer discussão este artigo desapareceu e nunca foi exibido. E 

quais foram os fundamentos para recusar a fonte do sr. Mutt: - 1. Alguns 

argumentaram que era imoral e vulgar. 2. Outros, que era um plágio, 

uma canalização. 

Agora, a fonte do Sr. Mutt não é imoral, isso é absurdo, uma mera 

banheira nunca é imoral. Esta fonte é um objecto como os que todos os 

dias se vêem em montras de canalizadores. Se foi o Sr. Mutt que fez 

esta fonte com as suas mãos, ou não, isso não tem importância 

nenhuma. Ele ESCOLHEU-A. Ele pegou num vulgar produto quotidiano, 

apropriou-o de forma a que a sua funcionalidade quotidiana 

desaparecesse sob o seu novo título e ponto de vista – inventou um novo 

pensar para esse objecto. Como canalização é absurdo. Mas as únicas 

obras de arte que a América tem dado têm sido as suas canalizações e 

pontes.87 

 

 

8.14. Após a «era da retina»: a pretendida «era do conceito»    

         (recapitulações) 

 

Resumindo, o readymade é constituído por um nome (ou composto pela 

faculdade de nomear e/ou validar nominalmente), por um título e por uma 

entidade que em tudo é um objecto, embora sem a função objectual originária. 

Nome, título e objecto embrenham-se numa realidade inédita (como o 

acontecimento de Badiou, termo que se deve aplicar ao readymade) que nos 

faz questionar se é o nome que faz o objecto (ou que o «cria» ou «inventa») 

ou se é o objecto que impõe o nome (se é o objecto transfigurado que suscita 

o seu título). De certo modo, o conceptualismo neovanguardista dos anos 60 e 

década posterior, trabalha esta questão dual, e afirma: (i) o nome produz o 
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objecto e (ii) a função da arte é a de indexar os nomes possíveis para os 

novos objectos ou novas realidades. Então, a «nova realidade» artística do 

conceptualismo consiste essencialmente na possibilidade da arte produzir a 

sua própria definição e essa definição ser uma (ou «a») obra de arte. Esta 

circularidade gera impasses (como Buchloh admitiu e se depreende da 

citação anterior), um impasse institucional, mas também uma renovação 

crítica de vocabulários (Daniel Buren, Marcel Broodthaers, Hans Haacke, etc). 

     Rejeitando a «utilidade» visual da arte, a postura conceptualista gerou a 

possibilidade da arte ser uma produção e simultaneamente a definição desse 

«produto» (sua indexação e arquivo), definição que, ela própria, teria de ser 

também uma obra de arte (ou, simplesmente, arte, pois há no conceptualismo 

um factor desmaterializante). Não se trata apenas de circularidade, mas de 

conferir à obra de arte visual a possibilidade de se legislar por meios não 

visuais (palavra, linguagem).88 Ao admitir produzir-se sem referencialização 

figurativa, ignorando a lógica da techne-fazer, a manualidade e a originalidade 

do gesto-expressão, a arte passa a coordenar as suas modalidades de 

validação através do statement linguístico. 

     O conceptualismo além de perseguir novas formas de produção artística 

(readymade, seriação, negação quádrupla: da visualidade, autenticidade, 

autoria e manualidade), vai, através da recorrência à linguagem, perseguir ou 

inventar formas de legitimação estética e valorativa, através de uma 

justificação linguística em que a opção central não é o jogo de linguagem 

wittgensteiniano (que tende a aproximar a valorização da maneira como se 

argumenta, privilegiando-a à argumentação em si), mas sim a linguagem 

como lei administrativa. A isto se deve chamar indexação: o conceptualismo 

inventaria as suas formas de produção e legitimação. 

 

 

8. 15. Consequências do readymade 

 

Mas o conceptualismo não é uma aparição súbita nos anos 60 e 70, porque 

tem a sua razão matricial no readymade (nominal e linguístico). Considere-se 

que a arte do século XX se encontra determinada por três possíveis eixos de 

trabalho apresentados no esquema da página seguinte:  
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                                                            Antimodernismo 
                                                           Pós-Modernismo 
 
 
 
 
 
         Modernismo                                                                          Modernismo 
       Pós-Modernismo                                                               Pós-Modernismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTO /                                            RETORNO À ORDEM                    FORMA 
            CONCEITO                                  E ALTERNATIVAS    
PERFORMATIVIDADE /                            FIGURATIVAS 
         DESMATERIALIZAÇÃO 
        (conceptual ou tecnológica) 
 

 
NOTA: Equivalências tripartidas entre os três grupos produtivos essenciais 
do século XX (proponho: OBJECTO/CONCEITO -- «RETORNO À ORDEM» 
-- PRIMADO DA FORMA) e três das posições filosóficas principais (tal como 
veiculadas por Krauss/Buchloh/Bois/Foster, no seu recente Art Since 1900, 
Thames & Hudson, 2004: MODERNISMO -- ANTIMODERNISMO -- PÓS-
MODERNISMO: acrescentaria que destas três posições filosóficas, o 
antimodernismo assim se chama por ser de carácter reactivo ao mesmo 
tempo que alternativo – evoca o rappel à l’ordre do livro homónimo de Jean 
Cocteau, de 1926, que se opunha a uma escrita lírica, simbolista e 
hermética, e, ao mesmo tempo, configura múltiplas movimentações 
alternativas que a auto-reflexividade modernista não suprimiu) 
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Desenvolvimento: 
 

1. 

O primeiro grupo é devedor de Duchamp e do gesto nominalista, mas atente-

se que o pressuposto nominalista pode suscitar um ilusório reducionismo, 

porquanto as suas consequências na arte moderna foram amplamente 

contraditórias. Como explicado, e querendo empregar alguns termos que de 

Kant sugeri terem passado para Greenberg, o gesto de Duchamp sobrepõe a 

faculdade de nomear à faculdade de julgar. O juízo passa a depender, desde 

aí, de um equilíbrio entre a nomeação, titulação e a remissão (dentro de 

complexas ambiguidades) para a matriz – verificável, concreta e inteligível do 

objecto renomeado ou «rectificado». Ou seja, como disse com Welchman, é 

fundamental que o readymade não se separe do mundo real (deixaria de ser 

simultaneamente real e readymade). A palavra-título coloca o objecto 

pendente de dois mundos: Nome e forma. Por isso do gesto duchampiano 

provirão as estéticas que têm o objecto como tema, composição e estrutura 

(formal e semântica), e as que têm o conceito e a linguagem como 

determinações (Merleau-Ponty e Wittgenstein). 

     Mas como o objecto é uma fisicalidade e o conceito uma aparente 

desmaterialização (em termos objectuais estritos), desta interacção 

duchampiana entre objecto-fisicalidade e conceito-nome-imaterialidade 

resultam duas outras linhas de trabalho nas vanguardas e neovanguardas: a 

performatividade e uma idealizada desmaterialização da arte. Temos então 

quatro agendas de discussão originadas pelo gesto nominalista: 

 

. O OBJECTO 

. O CONCEITO 

. A PERFORMATIVIDADE 

. A PRETENDIDA DESMATERIALIZAÇÃO DA ARTE (que pode ser, no 

cibermundo, conceptual ou tecnológica) 

 

Da interacção entre a objectualidade (nominal – o readymade –, ou física – o 

objecto específico) e a conceptualidade não deriva, como alguns críticos e 
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artistas pretenderam, a desmaterialização da arte, pois a eficácia da 

nomeação duchampiana depende da carga de memória que o objecto tem de 

ter do seu «anterior» mundo real. Então, nas neovanguardas não se tratou de 

desmaterializar o objecto de arte, não foi essa a tarefa nem do «nome» nem 

do «conceito», mas sim de verificar que a desmaterialização pode apenas 

residir única e exclusivamente na «indecisão» do objecto entre o real/função e 

a descontextualização/imaterialidade, não se fixando em nenhum destes 

campos. Mas é um facto que as neovanguardas de 60 e 70 tentaram, a partir 

de um primado da linguagem (que tem, como disse, a matriz no nominalismo 

duchampiano), da filosofia da linguagem de John L. Austin (para quem dizer é 

também, de certo modo, fazer) e John Searle, autores das teorias do speech 

act e do acto elocutório, ou mais remotamente, de Wittgenstein, tentaram, 

dizia, encetar alguns processos de desmaterialização da obra, que parece 

poder emergir mais como uma consequência do que como «programa 

estético». Recentemente, com a constante evocação do ciberespaço ou do 

cibermundo, outro tipo de desmaterialização se pode entrever (tentar, melhor 

dizendo). Resumindo, nas artes digitais, Net-Art, Web-Art ou ciberarte89 há 

como que uma desmaterialização física da obra de arte; de algumas 

experiências dos anos 60, por outro lado, época de desmaterialização 

conceptual, de Robert Smithson a Dennis Oppenheim, ou na performance de 

Allan Kapprow, resulta um novo tipo de objecto, de tipo 

informativo/documental, constituinte de um eventual arquivo que se continua 

apesar de tudo a designar a obra como «obra» mas num pretenso novo tipo 

de «objecto» (teoricamente, pois no concreto ,mantém-se a «objectualidade»); 

o que dá as seguintes correspondências: 

 

. Interferência tecnológica = desmaterialização física 

. Redução do facto artístico ao «arquivo» = desmaterialização conceptual 

 

Proporia entretanto o seguinte diagrama para sintetizar aquilo que Benjamin 

Buchloh teorizou como proibição da visualidade ligada ao nominalismo, e 

deste ao conceptualismo: 
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Tema:  OBJECTO / CONCEITO 
 

 

 

“Proibição” da visualidade: o nominalismo é um 
gesto legislativo / gera uma estética administrativa: 
crítica de Benjamin H. D. Buchloh ao carácter 
duchampiano do conceptualismo: 
 
 
“Tal como a crítica modernista, com o seu ultimato proibitivo 
da representação figurativa, se foi tornando uma crescente lei 
dogmática para a produção pictórica da primeira década do 
século XX; do mesmo modo a arte conceptual nos anos 60 
instou à proibição de toda e qualquer visualidade como se isso 
fosse a inescapável regra estética de todo o século XX. Tal 
como o readymade negou não apenas a representação 
figurativa, como também a autenticidade e a autoria, 
introduzindo a repetição e a seriação (isto é, a própria lei da 
produção industrial), substituindo a manufactura original do 
estúdio, também a arte conceptual substituiu uma estética de 
um mundo onde reina a produção industrial e o consumo (a 
Pop Art) por uma estética administrativa com uma 
organização legal de validação institucional” ( Benjamin H. 

D. Buchloh, “From the aesthetic of administration to 

institutional critique: some aspects of  conceptual art, 

1962-1969”  [1989] ) 
 
 
 
 
 
Nominalismo duchampiano: 
-- A arte é um “nome próprio” 
-- “faire n’importe quoi” (Thierry De Duve) 
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Sistema dos objectos (Baudrillard): 
Crise da noção de Sujeito: 
                                 --crítica do “autor”, Michel Foucault 
                                       -- Althusser: a história é um processo  
                                            sem sujeito 
                                       -- nomadologia-- Deleuze 
                                       -- Baudrillard: o objecto-signo escapa 
                                            ao valor de uso e ao sujeito, etc 
 
 
 
 
Objecto específico (Donald Judd) 
Dupla superação: da pintura 
                             da escultura 
 
 
 
 
O gesto conceptualista, em suma, é “formal” ou 
“legislativo” ? 
 
 
 
 
Figuras composicionais da “linhagem” 
Objecto/Conceito: 

              -- Conceptualismo: INDEXAÇÃO (a estudar de seguida) 
              -- Performatividades: INTERACÇÃO:  
                                                   -- arte / vida 

                               -- autor/espectador 
                               -- disciplina/ausência 
                                  de fronteira disciplina 

              -- Objecto Minimal: APROPRIAÇÃO 
                            SERIAÇÃO 
                            REPETIÇÃO 
                            MODULAÇÃO 
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2. 

Um segundo grande e importantíssimo grupo da produção artística do século 

passado prolonga procedimentos do século XIX ao continuar o 

desenvolvimento das possibilidades figurativas, tornando-as persistentes para 

além do requerido rappel à l’ordre de Cocteau. Trabalhando de novo de forma 

sintética, pois pretendo deter-me no conceptualismo (nele averiguando a 

figura da «visualidade»), proporia o seguinte diagrama para a arte e 

persistências figurativas do século XX, alternativas importantes ao estreitar 

dos problemas da objectualidade, do conceito e da forma (Riegl → 

Greenberg): 

 
 

 

Tema:  RETORNO À ORDEM E 

ALTERNATIVAS FIGURATIVAS 

 

 

 

Pittura Metafísica (Giorgio de Chirico, desde 1913) 
 
 
 
 
 

                      
Movimentações de reacção às vanguardas, autores 
representativos desde os anos 20: 
-- «Nouvelle Objectivité» 
-- «Nouvelle Réalité», etc 
-- Otto Dix, Raoul Dufy, André Derain, Othon Friesz, 
Maurice de Vlaminck, Georges Rouault, Max Beckmann, 
Constant Permeke, Gino Severini, Carlo Carrà, Chirico, 
Alberto Savinio ............................... 
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Rappel à l’Ordre (Jean Cocteau, 1926) 
Manifesto para um «novo» paradigma das 
vanguardas – tópicos: 

1. A audácia tornou-se convencional 
2. Vanguardista seria, neste contexto, regressar 

aos modos antigos da claridade (narrativa, 
formal, representacional ...) 

3. Regressar à tradição representacional é 
sinónimo de futuro  (tradição=futuro) 

 
 
 
 
 
                                      Retour aux apparences 
 
 
 
 
 

Persistência da figuração e suas ligações ao 
expressionismo e ao surrealismo (pelo menos a um 
entendimento do surrealismo como mero «realismo 
mágico») 
 
 
 
 
 
Expressionismo – destaque para a influência do 
cinema expressionista alemão: Lang, Murnau, Wiene 
 
 
 
 
 
Arte totalitária (segundo Debord, arte do 
«espectáculo concentrado» -- a arte também 
ideológica e propagandística das «democracias» 
responderia pelo nome de «espectáculo difuso» ou 
«integrado»): Espanha, Portugal, Alemanha (Speer, 
Arno Brecker), China, Itália, União Soviética 
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(realismo socialista, realismo proletário, Gorki, 
Jdanov, Constantin Lebedev, Deïneka ....) 
 
 
 
 
 
Expressionismos e Muralismo latino-americano 
Realismo Socialista 
 
 
 
 
 
«Nova Figuração» e «Escola de Londres» 
--  Bernard Buffet 
-- Kitaj, Francis Bacon, Frank Auerbach, Leon Kossoff, 
Lucian Freud → Paula Rego 
 
 
 
Desde os anos 70: «Novos Selvagens», neo-
expressionismos (alemão e americano), 
transvanguarda, classicismos (narrativo, metefísico, 
alegórico, realista ....) 
 
 
 
 
 
 
Retrospectiva de todos estes processos / 
movimentações: 1995, Bienal de Veneza do 
centenário – 46ª edição – exposição (com. Jean 
Clair) Figures of Alterity 
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3. 

Como vimos no capítulo 5 «Surgimento do formalismo», e considerando o 

eixo Riegl → Greenberg, um terceiro grupo na arte contemporânea tentou 

trabalhar o tema da forma como uma nova entidade de conteúdo, ou a forma 

como conceito e realidade autónoma. Consequente e significativamente, uma 

quase total concentração nos problemas auto-reflexos da forma, permitiu nela 

descobrir uma espécie de entropia constitutiva que Bataille chamou de 

informe. Para Bataille, toda a forma é informe, sem que resida aí nenhuma 

antítese da forma, nem uma sua negação. Toda a forma tem uma dimensão 

entrópica, feita de tensões e resistências entre as suas componentes 

dispostas sob o nome, em uso desde Alberti, composição. Ou seja, a forma é 

convulsa desde dentro, tal como um corpo. Por isso, o informe é a própria 

forma. Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois reutilizaram este conceito de Bataille 

para uma revisão da produção artística do século XX, do expressionismo ao 

surrealismo, da Pop Art a Allan McCollum e Mike Kelley, já nos anos 80. 

Devemos pois olhar para a realidade dinâmica do formalismo sem 

conotações pejorativas.90 Porque a forma (mesmo que compositivamente 

radicalizada na estrutura da rede/grelha) ou o informe (que introduz 

elementos como a fragmentação ou o «objecto parcial», que é uma 

associação de elementos dissociados do seu conteúdo; a compulsão para a 

repetição e para a duplicação, a horizontalidade de Pollock ao Warhol tardio) 

podem dissolver hierarquias antigas em novas totalidades coerentes. 

     Mas voltemos ao ponto 1, atrás, e à interligação entre o objecto e o 

conceito. Esta temática vai bifurcar-se em dois movimentos determinantes na 

arte e estética dos anos 60 e 70: o primeiro é o minimalismo. Tutelar é o texto 

e a prática de Donald Judd, por isso podemos começar referindo o ensaio 

«Specific Objects» (1965).91 O «objecto específico» ou o «trabalho 

tridimensional» é visto por Judd como uma modalidade de representação que 

ultrapassa simultaneamente os limites quer da pintura e da escultura, quer do 

espaço público e privado. Para além de um «outro» entendimento de objecto, 

Judd afirmava que o público e o privado nada lhe diziam, nem a ele nem ao 

objecto, ou melhor, o em-si do «objecto específico» nada mudava fosse onde 

fosse ele colocado.92 Ao não ter finalidades nem privadas nem públicas, Judd 

recusará a interioridade implícita na pintura e a monumentalidade 
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comemorativa explícita na escultura. Judd propunha que se ultrapassasse a 

circunscrição formal da pintura e escultura, entidades circunscritas e 

reduzidas a elementos e características de imediato localizáveis. Quanto à 

pintura, dizia Judd que lhe faltava ser o campo de enfatização do seu 

rectângulo (que já é uma forma nele mesmo – eco de Greenberg?), 

rectângulo que deveria ser mais importante do que as suas relações internas 

(não se passando isso com efeito numa pintura, que faz valer as relações 

cromáticas, as massas pictóricas e a composição, as relações entre figuras, 

etc, tudo isso se sobrepondo ao rectângulo).93 Se Judd recorria à expansão 

dupla (i) do entendimento da própria tridimensão como «obra de arte» e (ii) do 

conceito de objecto, o seu colega Dan Flavin esculpe espaços utilizando 

lâmpadas fluorescentes, reunindo num só corpo a percepção e a significação, 

trabalhando assim, uma vez mais, numa zona indiferente quer à pintura quer 

à escultura. 

     Genericamente, o minimalismo (apesar de nem todos seus protagonistas 

aceitarem passivamente o classificativo), no seu modus operandi, promove 

três processos de criar obra: 

 

-- Ainda que reinventando o conceito de objecto, o minimalismo não pode, 

como o readymade, ocultar a matriz social do objecto, o objecto na sua 

trivialidade funcional, digamos, pois só entendida essa trivialidade «normal» 

se percebe a distância que o minimalismo instaura ou pretendeu instaurar. 

Assim, o minimalismo apropria-se do objecto quotidiano e do seu sentido, em 

primeiro lugar. Em último, também é ao objecto que chegamos. Portanto, o 

primeiro acto do minimalismo reside na apropriação do que nos rodeia. 

-- Os outros processos, que se interligam, são a modulação e a seriação. A 

modulação a partir de uma forma-padrão mínima é inerente a uma arte que 

persegue o rigor da produção industrial (de onde vem a seriação) e, além 

disso, reduz a possibilidade de construção: à variação em torno do padrão, 

abandonando sempre a manualidade. 
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8.16. Ligação objecto-linguagem: emersão, aparição 

 

Na interacção objecto-conceito herança de Duchamp, depois do minimalismo 

deve considerar o conceptualismo, a destacar nesta investigação pela sua 

aparente contravisualidade (termo de Benjamin Buchloh sobre Hans Haacke). 

Em princípio, o conceptualismo procede por indexação. Tenta produzir um 

índice de statements e de enunciados linguísticos em torno da definição da 

arte (definição que já é arte) e das hipóteses da linguagem (do poema ao 

pensamento). 

     Considerando as diferenças entre o minimalismo e o conceptualismo, 

estabeleceremos que o objecto está para o minimalismo como a linguagem 

para o conceptualismo (apesar de conhecermos formas conceptualistas mais 

sensoriais e performativas, que podem dar corpo a um conceptualismo não 

linguístico). Podemos pois reter o seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma das primeiras questões que se nos colocam é esta: que objecto é este, o 

objecto do minimalismo? 

     Ou o que é que o minimalismo entende por objecto ? 

     Chamemos depois ao objecto minimalista de objecto fenomenológico. 

Sobressaem aqui várias outras questões: 

     O que é ver o mundo como fenómeno? 

     O que é um objecto fenomenológico e porque é que devemos aqui ainda 

usar o termo «objecto» ? 

     Ou então, porque é que um fenómeno é um objecto? 

     As primeiras respostas surgem quando começamos a definir objecto 

fenomenológico. Trata-se uma coisa, efectivamente, mas uma coisa física 

 
Minimalismo  --  Objecto como problema, objecto reinventado 
 
Conceptualismo  --  Linguagem como arte (mas também “limiar”, 
ou seja, investigação sobre os limites da linguagem) 
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sem metaforicidade e ornamento, significação e existência funcional, uma 

coisa que apela a um tipo de experiência estética (perceptiva-descritiva, mais 

do que interpretativa) directa e imediata. Daí que no minimalismo a forma seja 

um objecto; como as formas são objectos pode Judd dizer que, numa pintura, 

o rectângulo já é uma (ou «a») forma completa. De outro modo, o minimalismo 

pressupõe a transformação da forma, qualquer forma, num objecto. Para 

Benjamin Buchloh (crítico do minimalismo, mas não tão incisivo quanto 

Michael Fried),94 esta imediaticidade da experiência estética necessita de um 

tipo particular de espectador, um espectador mais ou menos idealizado, pré-

linguístico e assexuado (de certo modo, o objecto fenomenológico é anterior à 

linguagem e ao género). Portanto, no minimalismo, a obra de arte não pode 

ser mais do que um objecto (teatral, segundo Michael Fried), um «objecto 

específico» (na defesa e proposta de Judd). Só que entendido sem 

ornamento, sem metáfora, narrativa ou significação (chamemos-lhe «objecto 

sem»), esta entidade só pode ser reconduzida à «forma pura» de que falava 

Greenberg (ou a tese de Greenberg teria proporcionado o minimalismo). 

     O objecto minimalista é de uma natureza «puramente dada», ou seja, mais 

disponível à descrição do que à explicação. Daí que possa dizer-se que ele 

proporciona uma «experiência nova» não dependente da racionalidade. A 

distância em relação à racionalidade é expressa no texto de Sol LeWitt (fig. 

8.10.), «Sentences on Conceptual Art» (1968)95 texto-manifesto transversal ao 

minimalismo e ao conceptualismo: 

 

1. Os artistas conceptuais [ou minimalistas] são mais místicos do que 

racionalistas. Eles chegam a conclusões que a lógica não alcança. 

2. Os juízos racionais repetem apenas outros juízos racionais. 

3. Os juízos ilógicos conduzem a experiências novas. 

 

Como disse, no minimalismo, a forma é objecto. Precisamente da mesma 

maneira que Merleau-Ponty nos diz que por estarmos «no mundo, estamos 

condenados ao sentido».96 Estamos portanto tão condenados ao sentido 

como a forma à objectualidade. Mas mais do que transformar-se em objecto, a 

forma já é («nasce»?) objecto. Assim, a forma é um estádio final da 

objectualidade. Nesse sentido, como também refere Ponty, a forma e a sua 
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possível anterioridade à reflexão, como o pretenderam os artistas 

minimalistas, é o reencontro de «um contacto ingénuo com o mundo». A 

forma minimalista é facticidade.  

     Este ilogismo, caracterizador do minimalismo e da arte conceptual (uma 

imediatude mística, para usar o termo de LeWitt), não comporta uma 

subversão da lógica. Trata-se antes de algo que se pode ou quer libertar de 

uma restrita existência funcional, do uso e da significação. O sujeito 

fenomenológico do minimalismo despido da sexualidade (descorporalizado no 

seu género) e pré-linguístico (Buchloh) liga-se à seguinte definição de 

fenomenologia em Husserl desenvolvida por Ponty: 

 

Trata-se de descrever, não de explicar nem analisar. Essa primeira 

ordem que Husserl dava à fenomenologia iniciante de ser uma 

“psicologia descritiva” ou de retornar “às coisas mesmas” é antes de tudo 

a desaprovação da ciência [que é uma expressão segunda]. Eu não sou 

o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que 

determinam o meu corpo ou o meu “psiquismo”, eu não posso pensar-me 

como uma parte do mundo, como o simples objecto da biologia, da 

psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência.97 

 

 

Então, se a fenomenologia sobrepõe a descrição à explicação é porque a 

experiência fenomenológica aspira ao mundo puramente dado aos sentidos, 

sem crenças e juízos:  

 

A fenomenologia é uma pura descrição do que se mostra por si mesmo 

(…). A fenomenologia não pressupõe, portanto, nada: nem o mundo 

natural, nem o senso comum, nem as proposições da ciência, nem as 

experiências psíquicas. Coloca-se antes de toda a crença e de todo o 

juízo para explorar simplesmente o dado.98 

 

Depois de Ponty e Husserl, devemos considerar que a fenomenologia nos diz 

que é preciso olhar para as coisas como coisas que puramente aparecem. 

Ambos os filósofos revistos pelos minimalistas vêem os seus enunciados 
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converterem-se noutra frase, eventualmente afim: é preciso produzir coisas 

que puramente aparecem.  

     Outra questão fundamental passa pelo conhecimento dos modos e meios 

de produção típicos do minimalismo. Sabe-se desde o início que o objecto 

minimalista é fruto de uma apropriação do corpo físico dos objectos 

quotidianos funcionais. Mas para se apropriar totalmente da realidade 

quotidiana ele também terá de recorrer à produção industrial, deste modo 

introduzida na arte. Apesar de se apropriar da existência do objecto 

quotidiano, o objecto minimal pretende-se diferente: quer-se puro e sem 

significação.  

     As regras compositivas do minimalismo – modulação (multiplicação regular 

de um módulo-padrão) e a seriação (reprodução) evocam uma figura chave 

da modernidade e do seu quadro pictórico: a rede/grelha. Só que o 

minimalismo traz para o seu espaço a rede, mas produ-la industrialmente. O 

risco desta passagem do privado (obra de arte) para o público (relação com a 

produção industrial) pode reduzir a hipótese minimalista ao mero efeito de 

design, ilustrado aliás por alguma produção tardia de Donald Judd. 

 

 

8.17. Mapa, arquivo, índice: cegar de novo (ou a fé na palavra) 

 

Voltemos ao conceptualismo, ideologicamente afim do minimalismo, mas 

exterior ao problema da presentificação do objecto minimalista. Se o 

minimalismo se rege pela apropriação, modulação e seriação, o 

conceptualismo vai recorrer à indexação (ou à classificação, arquivo e 

inventariação). Mas indexação de quê? Como referi, indexação de processos 

de legitimação (1) e produção (2). 

 

1. Em primeiro lugar, o conceptualismo procurará indexar/inventariar novas (e 

as possíveis) formas de legitimação-justificação ou verificação da obra de 

arte. Nesta evidente demanda destaca-se o conceptualismo denominado 

tautológico ou linguístico que teve como protagonistas artistas como 

Joseph Kosuth, Douglas Huebler e Robert Barry. De seguida 

analisaremos, subdividindo-as, alguns dos seus pressupostos. 
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2. Há também um outro conceptualismo que procura indexar/inventariar 

formas inéditas diversas de relação sistemática com o real e os objectos, o 

quotidiano (des-hierarquizado) e a política. Consideraremos três tipos de 

trabalhos além da dimensão linguística: (i) um conceptualismo 

serial/factual (Edward Ruscha, por exemplo, sempre considerou a sua obra 

fotográfica, extensa e de grande significado para esta análise, como uma 

colecção de readymades; além disso, as suas fotografias são igualmente 

cartografias gráficas não narrativas, ideias, mapas e objectos 

topográficos); (ii) um conceptualismo sensorial (de Bruce Nauman, que 

será analisado em capítulo separado); (iii) por fim, um conceptualismo 

politizado (em Hans Haacke, autor que, na produção de grande parte das 

suas obras, trabalha de forma muito similar ao jornalista de investigação 

[fig. 8. 11.]). 

 

Desenvolvimento: 

 

1 -- No conceptualismo linguístico que procura trabalhar, através da 

linguagem, nas formas de indexar processos de legitimação, considerarei 

quatro linhas de abordagem: 

 

-- (1.1.) Em primeiro lugar, surge a arte como um facto auto-suficiente (o 

que já permitiu aproximar, contra a vontade do artista e do crítico, e se 

este fosse vivo manifestar-se-ia, Joseph Kosuth e o kantismo de Clement 

Greenberg). Concretamente, para Kosuth (fig.8.12.), a arte existe como 

facto e não como ilusão. A arte é um facto a priori, logo é auto-suficiente. 

Kosuth: «Os objectos e as estruturas artísticas que são factos em si 

mesmos, cujas entidades existem como auto-suficientes neste mundo 

(ainda que, pela sua inutilidade, muitas vezes dele se separem) não são 

ilusões. Porque são arte, não necessitam de sentimentos, história ou 

futuro. Arte é arte, nada mais e nada menos. Se a arte real não é 

interessante, que se encontre um jogo mais humanista».99 

-- (1.2.) Em segundo lugar, o conceptualismo linguístico, e socorrendo-

me ainda de Kosuth, define a obra de arte como uma proposição 
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analítica, porque a arte é tautológica, ou seja, a obra de arte legitima-se 

pelos seus próprios meios; por outro lado, são estes meios que devem 

inventariar as estruturas/definições da arte, porque a obra se legitima 

pelos conceitos que a própria cria: «As obras de arte são proposições 

analíticas. Isto é, quando vistas no seio do seu próprio contexto – como 

arte – elas não providenciam nenhuma informação sobre o que quer que 

seja em termos de matéria de facto. A obra de arte é uma tautologia no 

sentido em que presentifica a intenção do artista, isto é, cabe-lhe dizer 

que um trabalho artístico em particular é arte, o que significa, é uma 

definição da arte. Assim, o que é a arte é uma verdade a priori (e é o que 

Judd quer dizer quando propõe que “se alguém chama uma coisa de 

arte, então é arte”)».100 

-- (1.3.) O presente ponto subdivide-se em dois tópicos; um (a) afirma 

que arte, ideia de arte e definição da arte são sinónimos; o outro ponto 

(b) diz-nos que a consecução dessa sinonímia é de natureza linguística. 

A equivalência entre arte e definição da arte só pode naturalmente ser 

linguística; e esta torna-se não apenas a forma de produzir a obra, mas a 

de transmiti-la, e é o modo como a arte «comunica»; aqui convém ainda 

distinguir a arte da proposição artística, pois se o objecto de arte é um 

facto em si, a proposição é linguística em carácter; Kosuth: «as 

proposições artísticas não são factuais, mas antes linguísticas em 

carácter – isto é, elas não descrevem os comportamentos de objectos 

físicos ou mesmo mentais; as proposições da arte expressam definições 

da arte, ou ainda as consequências formais das definições da arte».101 

     Temos ainda de distinguir as proposições analíticas das proposições 

empíricas ou sintéticas. A diferença substancial é que a validade destas 

últimas não é puramente formal, segundo A. J. Ayer, citado por Kosuth; 

assim, «dizer que uma proposição geométrica [empírica ou sintética], ou 

um sistema de proposições geométricas, é falso, é dizer que ele é auto-

contraditório [talvez se possa aqui recordar a lei da coerência da 

verdade, do capítulo 1 «História da verdade», onde se afirmava que uma 

proposição para ser verdadeira teria de coerir com outra; aqui, a não 

coerência entre proposições é uma contradição ou auto-contradição, 

como diz Ayer]». Contudo, esta regra não se aplica à proposição 
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empírica: «esta pode estar livre de contradições e ser falsa. Dela se diz 

ser falsa, não por ser formalmente defectiva, mas porque falha na 

satisfação de determinados critérios materiais».102 Pode acrescentar-se 

que, neste contexto, a forma «proposição» é inevitável para a definição 

da arte. No número 93 das suas Philosophical Investigations, 

Wittgenstein mostra que a proposição não pode ser uma coisa insólita – 

ela é quotidiana, ela é o próprio quotidiano, em suma, a proposição é o 

mundo. Deste modo, se a proposição é o mundo, a arte conceptual só 

pode concluir que a definição de arte é uma obra de arte, como defende 

Kosuth na obra Meaning [?]. 

-- (1.4.) Através da prática fundada na proposição analítica, a actividade 

artística deve inventariar ou indexar (sendo a indexação a sua figura 

compositiva) as suas estruturas, funções e sentido – ou seja, o artista 

produz arte e inventaria as formas da produção de sentido em arte. 

Definia Kosuth, em 1970, o programa conceptualista deste modo, no 

statement enviado para o catálogo da exposição organizada por 

Kynaston McShine, Information, uma das mais importantes surveys do 

seu tempo sobre o conceptualismo: «uma investigação elaborada pelos 

artistas que conduz ao facto da actividade artística não se limitar à 

moldura de proposições artísticas, mas, mais do que isso, ter de ser uma 

investigação específica da função, do sentido e do uso de qualquer (ou 

de todas) as proposições artísticas». Daí se gera a «integração deste 

trabalho no conceito inerente ao termo genérico “arte”, tanto quanto se 

deve tomar a dependência do artista em face do crítico e do escritor de 

arte para explicar as implicações das suas proposições artísticas uma 

irresponsabilidade intelectual ou uma espécie ingénua de misticismo».103 

Esta exigência é, em Kosuth, a reclamação de que o artista tem de ser 

responsável pelo sentido que ele próprio produz, daqui havendo como 

consequência certas rupturas teóricas: primeiro que tudo, o artista e a 

arte passam a ser fenómenos passíveis de serem falados, analisados e 

traduzidos – trata-se de uma crítica à arte como instância subjectiva e 

inefável, porque tem de passar a ser possível falar do sentido da arte, 

apesar desta não poder falar de, ou falar com, a política e a sociedade; 
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ora, como o artista passa a ser responsável pelo sentido que produz, 

resta-nos que o crítico de arte se torna figura supérflua. 

 

 

8.18. Estamos ainda presos às imagens? 

 

Propondo que o conceptualismo linguístico se filia na indexação, não 

podemos deixar de considerar que ele próprio inventou a modalidade de 

indexação de que se serve numa circularidade auto-definitória. Recomecemos 

pelo processo de invenção da indexação. Vimos no capítulo 2 «História da 

verdade», nas descrições das teorias da correspondência e da coerência da 

verdade que, respectivamente, ou a proposição corresponde a um facto que a 

valida, ou tem de coerir com outra proposição já validada (para ser 

verdadeira). No ponto, sura ou versículo 4.022 do Tractatus, escreve 

Wittgenstein: «A proposição mostra o seu sentido. / A proposição mostra 

como as coisas se passam se é verdadeira. / E ela diz, que as coisas se 

passam assim». A proposição diz? Sim, dela e do mundo das coisas.  

     Por isso Alain Badiou criticará a antifilosofia de Wittgenstein, considerando-

o um mero «afinador» de proposições.104 Como a proposição diz dela e do 

mundo, tal significa que contém o seu próprio significado, que tem de ser 

percebido. O problema reside no facto de que Wittgenstein interessa-se mais 

por este sentido do que pela «novidade da proposição», isto é, é mais 

importante, para Wittgenstein, clarificar uma proposição do que apresentar 

uma nova. Logo, não pode ser um pensador da «verdade», pois esta é um 

acontecimento inédito, como se sabe. O acontecimento não depende do real, 

claro, ele é uma irrupção inédita no real (situação), logo, no real e porque 

inédito ele começa sendo indiscernível. Mas, se o acontecimento irrompe no 

real (situação) e não depende do real, a proposição, sim, dele vai depender, 

pois não existe nela essa hipótese de ineditismo: ela é, ao contrário, 

discernível e comparável com o real.  

     Em Wittgenstein, uma proposição nunca pode nem ser acontecimento, 

nem verdade, nem real, ela pode ser apenas «verdadeira». Há algo nela que 

se opõe ao acontecimento: a proposição é verdadeira se corresponder a algo 

real, por seu lado o acontecimento é uma verdade se no real não houver nada 
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que o possa avaliar (inventou o inédito). Aqui, em primeiro lugar, diremos que 

a proposição estabelece-se no terreno da teoria da correspondência da 

verdade: se for verdadeira, ela mostra o que se passa. Reforço: a proposição 

mostra o seu sentido e o modo como as coisas se passam; então, para ser 

verdadeira, ele tem mesmo de mostrar o modo como as coisas se passam. 

Mas ela mostra o seu próprio sentido, e nessa exibição diremos que ela 

coincide ou é coerente consigo mesma. Na teoria da coerência da verdade, 

sabemos que uma proposição é verdadeira se coerir com outra proposição. 

Portanto, bastará que ela seja coerente consigo mesma para ser verdadeira? 

Mas para tal temos de conhecer esse sentido interior à proposição que a faz 

ser ou não verdadeira, ser ou não coerente com uma outra proposição 

verdadeira. Ora, esta duplicidade da proposição interessa aos conceptualistas 

linguísticos (Joseph Kosuth), porque a proposição contem ao mesmo tempo 

um enunciado e a sua própria definição. É em «Art After Philosophy»105 que 

Joseph Kosuth se vai dedicar a estas questões.  

     Noutro ponto do Tractatus, ficamos também a saber que a proposição é 

constituída por argumentos de verdade. Estes chamam-se proposições 

elementares. Entretanto, de um argumento de verdade não se pode deduzir 

outro, porque, lemos na sura 5.1333, «toda a dedução ocorre a priori». Em 

5.134, «De uma proposição elementar não se pode deduzir nenhuma outra». 

Em 5.135, «De maneira nenhuma se pode inferir de uma situação qualquer a 

existência de uma outra situação, totalmente diferente da primeira». E se não 

for «totalmente diferente da primeira»? E se ambas as situações forem, 

digamos, tocadas de verdade? Aí, suponho, podem coerir, pois, em 5.13, 

lemos: «Que a verdade de uma proposição se segue da verdade de outras 

proposições, reconhecemo-lo a partir da estrutura das proposições». Mas 

antes, e contrariamente a este último enunciado, dizia Wittgenstein que de um 

argumento de verdade (a proposição elementar) não podia haver dedução. 

Parecem enunciados contraditórios. Estaremos perante o que Badiou chama 

de «insolência especulativa»106 em Wittgenstein? Suponho que não, pois uma 

relação entre verdades em que uma segue a outra não é o mesmo que dizer 

que um argumento de verdade permite o surgimento de outro. Ou seja, as 

verdades não são argumentos, poderia ser a solução, mas em Wittgenstein 

também isso não é exacto – porque, dirá Badiou, Wittgenstein não se 
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interessa pela verdade, confundindo-a com o modo de dizer ou fazer (não 

interessa a verdade, interessa, por exemplo, o modo como se fala).  

     Juntemos a isto a já citada sura 4.022, «A proposição mostra o seu 

sentido», e julgo que podemos enfim aportar a Kosuth outra vez, pois nele a 

arte é um facto auto-suficiente apenas porque existe, independente de ser ou 

não verdadeiro. É, dirá o artista, uma proposição analítica não só porque 

existe, mas porque se legitima e se afirma no contexto que ela própria 

determina e produz. Para Kosuth, a proposição analítica é uma «pontuação» 

no seio de uma determinada interacção contextual. A propósito, dever-se-á 

voltar a Wittgenstein, ao Tractatus:  

 

5. 131 Se a verdade de uma proposição se segue da verdade de outras, 

então isto exprime-se através das relações que têm entre si as 

formas das proposições; e de facto não é estritamente necessário 

relacioná-las de modo a ligá-las umas às outras numa 

proposição, pois estas relações são internas e existem desde que 

tais proposições existam e pelo facto de existirem. 

 

Quando Kosuth refere a arte como um facto que existe auto-suficientemente 

apenas porque existe, creio que se alicerça neste ponto do Tractatus, pois ao 

afirmar que a arte é arte e nada mais ele coloca-a no plano da pura 

factualidade sem interpretação, um facto do mundo. Do mesmo modo, a 

proposição contém relações internas de verdade apenas porque existe. 

     Kosuth dará seguidamente o mote para o conceptualismo passar ao 

Wittgenstein das Philosophical Investigations. Escreve para isso no ensaio 

«The Play of the Unsayable: a preface and ten remarks on art and 

Wittgenstein», de 1989 (ponto 7), depois de afirmar que uma obra de arte é 

um posicionamento no seio das interacções que geram um contexto: 

 

Isso começou provavelmente aqui: na concepção de que a arte tem de 

tornar visível a sua própria definição interna, tal como pode ser percebida 

[digamos, hoje] pela cultura que a recebeu. O projecto modernista iniciou 

um processo no qual a auto-conceptualização de uma determinada 

prática fez com que não se visse apenas os seus limites, mas também se 

passasse à institucionalização desses limites como forma de 
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autoconhecimento. É aqui que a prática artística toma contornos 

filosóficos; a história da arte do século XX, globalmente, é um registo 

desse processo.107 

 

Apesar de sabermos que a arte é arte e nada mais, (ou é um facto) apenas 

porque existe, isso não a impede de ter de tornar visível a sua definição 

interna através dos seus meios (analiticamente, portanto). Esta exibição da 

arte através dos seus meios é, na arte enquanto proposição, a exibição das 

condições em que ela faz sentido. Diz o mesmo Wittgenstein acerca da 

proposição: 

 

117 (…) Quando, por exemplo, uma pessoa diz que a proposição «Isto 

está aqui» (ao apontar para um objecto diante de si) faz para ela sentido, 

então pode perguntar-se sob que condições especiais é que se usa de 

facto esta proposição. É nestas que ela faz sentido.108 

 

Não basta vermos, temos de ir além disso, temos de ir à forma ou modo 

«como vemos», um factor que é não-explícito (vemos o que «vemos» e não 

«como vemos»); refere Kosuth no mesmo ensaio (ponto 9): 

 

Uma das lições que podemos retirar para a arte das Philosophical 

Investigations é que eu acredito que o Wittgenstein tardio tentou, com as 

suas parábolas e jogos de linguagem, construir objectos-textos teóricos 

que poderiam tornar reconhecíveis (mostrar) aspectos da linguagem que, 

filosoficamente, ele não poderia assertivamente explicitar. Este aspecto 

da filosofia, como processo que se mostra, resiste à reificação das 

asserções filosóficas directas.109 

 

Significa isto que temos de superar o que vemos, e não confundir isso que 

vemos como sendo a natureza. Mas como o fazer, se a imagem é aquilo que 

nos prende? É uma das obsessões de Kosuth, pois utiliza inúmeras vezes 

esta citação das Philosophical Investigations: 

 



 483 

115 Estávamos presos a uma imagem. E dela não podíamos sair, porque 

ela própria estava na nossa linguagem, a qual nos parecia repeti-lo 

implacavelmente. 

 

E conclua-se a abordagem das Investigations, voltando ao problema dos 

modos de usos de coisas e palavras, que é o problema central do 

conceptualismo linguístico:  

 

116 Quando os filósofos usam uma palavra - «saber», «ser», «objecto», 

«eu», «proposição», «nome» - e procuram captar a essência da coisa, 

devemo-nos sempre perguntar: na linguagem onde vive, esta palavra é 

de facto sempre assim usada?110 

 

Defina-se então, no final desta digressão, o conceptualismo linguístico e a sua 

prática: ele é aquilo que recorre à indexação de processos de produção e 

validação da obra de arte, porque essa indexação é a forma neste contexto 

encontrada para responder à passagem da metafísica ao quotidiano. A obra 

torna-se, julgo-o, a indexação do espaço metafísico. Indexada (inventariada 

nas suas infinitas e indefinidas dimensões) a metafísica torna-se coisa 

utilitária e quotidiana. É este projecto que toma corpo desde One and Three 

Chairs, em 1967. 

 

2 – Por seu lado, o conceptualismo não-linguístico procura uma relação com a 

realidade, mas ainda assim não podemos considerar as suas obras como 

proposições sintéticas, apesar de parecerem opostas às proposições 

analíticas, pois também nelas não há uma funcionalidade quotidiana. O 

seu mecanismo continua tautológico, ainda ligado à indexação tautológica. 

O conceptualismo não-linguístico, apesar de tender para a realidade 

quando se aproxima da linguagem política (Haacke), e da performatividade 

quando se aproxima de realidades sensoriais (Nauman), acaba sempre 

por confirmar o quotidiano como quotidiano, e o real como real. 

          Passemos seguidamente para dois diagramas – colocando o 

minimalismo e o conceptualismo no seio da linha de trabalho artístico do 

século XX atrás mencionada como tendo na sua génese os temas do 
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objecto e do conceito, considerando o readymade e o (seu) nominalismo 

como sendo a matriz da linguagem, e o mesmo readymade enquanto 

objecto, uma referência para a produção do «objecto específico» 

minimalista. 

          Pode neste momento concluir-se que o conceptualismo apela mais ao 

olhar do que à visão. Esta rápida conclusão não é específica do corpus da 

arte conceptual, ela é inerente à arte da pintura e é o mote para o ensaio 

de distinção entre olhar e visão a propor no próximo capítulo.  

 


