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6. A ocularidade e os limites da visão 
    Uma primeira introdução ao invisual 
 
 
 
 
 
 
 
           
         10. E chegando-se a ele os Discípulos, disseram-lhe: Porque lhes 

falas por parábolas?  
           11. E respondendo ele, disse-lhes: Porque a vós vos é dado saber 

os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 
           12. Porque a quem tem, ser-lhe-á dado, e terá em abundância: mas 

a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 
           13. Por isso lhes falo por parábolas; para que vendo, não vejam, e 

ouvindo não ouçam, nem tampouco entendam. 
           14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: De ouvido 

ouvireis, e não entendereis; e vendo, vereis, e não enxergareis. 
           15 (…) para que porventura não vejam dos olhos, e ouçam dos 

ouvidos, e entendam do coração, e se arrependam e eu os cure. 
 
        Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus, XIII, 10-151 

 
 

Tu, porém, Senhor meu Deus, escuta-me, volta para mim o teu 
olhar, e vê-me, e compadece-te de mim, e cura-me, tu, a cujos 
olhos me tornei para mim mesmo numa interrogação, e é essa a 
minha doença. 

 
                                             Santo Agostinho, Confessiones4 

 
 

Os olhos amam as formas belas e variadas, as cores vivas e 
alegres. Oxalá estas coisas se não apoderem da minha alma; que 
dela se apodere Deus que, na verdade, fez estas coisas muito 
boas. Porque o meu bem é ele mesmo e não estas coisas. 

 
                                            Santo Agostinho, Confessiones 

 
 
            Podemos formular a lei de que um trabalho de arte é uma irrealidade. 
 
                                          Jean-Paul Sartre, L’Imaginaire 5  
                                            
                                                
Procurar-se-á, como elemento central de argumentação, trabalhar a distinção 

entre visão e olhar, estabelecendo o que cada uma destas categorias «vê» de 

facto, os seus lugares, o que constroem e nesse construir «vêem», sendo a 
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missão do olhar, diga-se desde já, ver o que a visão vê e constrói. De outro 

modo, como também se proporá, o olhar vê a visão vendo. Se, para Sartre, 

Merleau-Ponty ou Lacan o olhar está no mundo, há que partir deste ponto de 

forma a poder concluir que o olhar é, antes, o próprio mundo. Se ele é o 

mundo, ele terá de estar acima da visão, de outro modo: o olhar vê a visão a 

ver, ou melhor, sabendo que a visão não vê mas constrói, o olhar vê a visão 

construindo.  

 

 

6.1. Visível, invisível, visual, invisual, visão e olhar 

 

Aquilo que a visão constrói é apenas o «mundo» das imagens.  

     Reversivelmente, o destino das imagens é serem construídas pela visão 

para poderem existir como tal. Nestes termos, a visão é sinónimo de imagem 

e o olhar é uma sinonímia do mundo. Para além da produção das imagens 

pela visão, que o modernismo autonomizou inclusive da sua corporalidade, 

fazendo da visão uma pura construção subjectiva e uma construção da 

própria subjectividade, há que desenvolver nos próximos capítulos a relação 

entre a pintura e a invisualidade, o que pressupõe quatro domínios para a 

visão e seu trabalho construtivo: como disse, esses quatro domínios são – o 

invisual, o visível, o invisível e o visual. Note-se que estes são essencialmente 

problemas da visão e não exactamente do olhar, embora proximamente 

devamos estabelecer uma relação entre o olhar e a invisualidade. 

 
                                                         Visual 
 
                                                         Invisual 
                                 Visão                    
                                                          Visível 
 
                                                          Invisível 
 
Ocularidade   
 
 
 
 
                                  Olhar 
Esquema 6.1. 
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O olhar é a cúpula ou a abóbada que vê estas relações estabelecerem-se. 

Como veremos, o olhar é uma construção filosófica que se responsabiliza, 

sintetizando, pela construção do ser, do Eu e do Outro. Ele não se confina ao 

que é proporcionado pelo órgão da visão – o olho tomado fisiologicamente. 

Este é o constituinte do mecanismo da visão. Àquilo a que a visão acede ou 

não acede não responde o olhar. Lendo de novo o título deste capítulo devo 

acrescentar que a visão e o olhar constituem o sistema da ocularidade, de 

facto, mas uma e outro têm finalidades e espectros completamente distintos. 

Este sistema, com todas as suas limitações polémicas, cimentou o 

conhecimento moderno desde o Iluminismo. Que foi (é) um conhecimento 

ocular. 

 
 

                                                         OLHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6.2. 

 

 
Vimos no capítulo anterior que aquilo que denominamos modernidade 

(conceito que responde por determinadas características e exacta 

periodicidade, ambas a retomar com alguma constância nos próximos 

capítulos) tende a alicerçar-se numa clara frente de autonomizações 

processuais, que inclui uma primacial importância da visão e da experiência, 

       Visão                         construção                         Imagem 
                                     da subjectividade 
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que se pode relacionar com uma renovação e autonomização da faculdade de 

julgar, e, sobretudo, da forma, entendida esta como uma fisicalidade não 

psicologizada do objecto de arte (forma que poderemos ligar às expectativas 

do novo, das rupturas e surpresas, constituintes de um gosto que evoluiu e se 

torna mais educado e complexo, tal como referi numa análise anterior – 

Capítulo 5 «Surgimento do formalismo», pontos 5.14 a 5.20 -- do pensamento 

de Clement Greenberg). 

     Ao verificarmos que a visão, passível de se tornar uma espécie de objecto 

de registo automático, mecanizado e independente da vontade, se foi 

autonomizando fisiológica, tecnológica e conceptualmente, consideraremos 

esse facto como a causa de uma consequente hegemonia da ocularidade no 

seu plano mais restrito (entenda-se, a visão). Tal processo é inicialmente 

cartesiano e, prolongando-se na história do ocidente é também, claro, pós-

cartesiano; concretamente, reporta-se à fundação do Iluminismo. Numa 

antecipada conclusão (para mim essencial), há uma ligação entre a autonomia 

e a hegemonia da visão, dois pólos que definem a própria modernidade. 

Considerando este espaço reinante da visão, apontarei como princípio de 

trabalho que aquilo que se autonomiza hegemoniza, um statement moderno 

por excelência. 

 

 

6.2. Modernidade e hegemonia da visão, ou a vontade aquém da visão 

 

Mas a visão autonomiza-se de quê e como? 

     Em primeiro lugar, como escreve Jonathan Crary a partir de 

Schopenhauer, o observador não pode ser remetido à condição de receptor 

passivo. Logo, a visão é uma construção autónoma da realidade, porque 

aquilo que vemos não corresponde exactamente ao que ocorre no mundo. 

Como o que vemos não é aquilo que existe, eis um primeiro passo para o 

reconhecimento da autonomia da visão, que se separa do mero processo 

biológico para se afirmar antes uma construção subjectiva. Há aqui um duplo 

entendimento da visão: (i) consideramos uma visão que regista pela sua 

(nossa) biologia-fisiologia (automatismo que nos remete o biologismo para um 

lado e a consciência daquilo que é visto/construído para outro) e (ii) uma visão 
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moderna que se constrói a si mesma, seccionando o visível sem se confinar a 

ser seu mero testemunho, uma visão-construção que não necessita do real 

incorporado para se legitimar. 

     Ora, a visão moderna não é mais «comandada» pelo corpo; ao invés, ela 

tenderá a comandar o corpo enquanto «máquina» que vê por si mesma. Ora 

bem, quando a visão actua ela constrói e não testemunha. Resumindo, se a 

visão não é testemunho registado, se ela não testemunha nem confirma, 

deste mesmo modo, invertendo o pressuposto, também nós não podemos 

testemunhar a veracidade daquilo que a visão constrói, precisamente porque 

ela é uma «máquina» que adquiriu uma vontade própria: ela vê o que quer 

ver. Por isso pude afirmar que a visão se autonomiza em si e por si.  

 

 

6.3. Libertação da vontade: a visão que «entra» pela pintura 

 

Entretanto, a mencionada condição de que a visão vê em si por si e para si 

pode ainda, e actualmente isso é claro, ser reforçada por múltiplas próteses 

tecnológicas modificadoras das portas da percepção. Mas, voltemos à visão 

como aquilo que vê em si por si e para si – concluindo com alguma 

antecipação aquilo que será tema para próximos capítulos, diria que é essa e 

apenas essa visão autonomizada da vontade que pode aceder à espessura 

(uma pele que «esconde») da pintura, ao seu carácter eminentemente 

invisual, o que quer dizer que é esta visão que pressente a pintura como algo 

que é revelado por uma superfície superfície, que só pode existir enquanto 

superfície de algo ocultado. É o não-visível da pintura que a faz, e é aí que 

apenas se «penetra» sem o apoio da vontade ou da intenção. Ou seja, aquilo 

que vê em si por si e para si sente sempre que debaixo da «pele» de uma 

pintura – pensemos em Mark Rothko, o mestre da falsa transparência, pois é 

nele que o «corpo pictórico» é sublimação matérica – está, como não pode 

deixar de estar, uma teia de matéria orgânica: em Mark Rothko (fig. 6.1.), 

para continuar o exemplo, diria que vejo sem intenção debaixo da «pele» 

pictórica, ou que vejo essa mesma «pele» não ser mais do que uma massa 

«gasosa» de uma «nebulosidade» sem corpo. Ora, neste caso, é esta 

imaterialidade da matéria que atrai (ou absorve, diria Michael Fried com 
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Diderot) a visão ao que eu denomino invisual, ou seja, ao submerso e 

irrepresentável da pintura. Em Rothko é a matéria pictural, ainda que 

sublimada (como matéria sem gesto), que conduz a visão além da sua 

vontade. Voltando ao início, descrevo deste modo a autonomização da visão 

em relação aos ditames da sua máquina biológica-orgânica. 

     A pintura impõe um vórtice ao olhar (neste caso, à visão sem intenção) que 

o impele a avançar para além da superfície e da inscrição visível da tela. Esse 

movimento que a visão é forçada a tomar é uma absorção e aspiração do lado 

da pintura em relação ao nosso lado – se somos espectadores, a pintura 

impele-nos para o seu seio improvável. Por exemplo, pensando em situações 

estéticas opostas, sem querer nem recusar sou obrigado pela visão a 

«entender» o matericidade mesmo na frieza do geometrismo, tanto sou 

conduzido a confirmar o geometrismo, implícito e estrutural, mesmo na 

figuração mais expressionista-gestual (isto é, podemos ver a grelha/rede ser a 

opção composicional de certas obras gestuais – pense-se em Jasper Johns 

[fig. 6.2.], por exemplo). Esta absorção leva-me ao «interior orgânico» da 

pintura e à dilucidação da sua espessura e densidade não (imediatamente) 

visíveis. Mas este não estar totalmente visível (o «interior» da pintura) é uma 

condição ou condicionamento da forma visível, por isso falo de invisualidade 

da pintura, onde tal condicionamento tem de ser incorporado, precisamente 

porque influencia aquilo que fica visível, que o condiciona em múltiplos 

aspectos mas, contudo, não é visível. Subjaz ao visível. Não fosse ainda cedo 

para falar com toda a propriedade do invisual, diria já que ele é o momento 

sub/jacente do visível.  

     Portanto, posso sentir o invisual da pintura na sua organicidade sem o 

sentir conscientemente, do mesmo modo que sou conduzido por uma frase 

musical sem que este meu movimento de seguir a frase seja fruto da minha 

reflexão. Ou seja, o tempo da frase musical que me leva não pode 

corresponder, ou adequar-se, a qualquer (meu) tempo de reflexão acerca 

dessa frase. Acompanho a frase sem sobre ela reflectir. Porque ou 

acompanho a frase ou reflicto sobre ela, é-me claro. Não posso acompanhar 

uma frase musical e reflectir sobre ela ao mesmo tempo: não posso estar na 

frase e ter a intenção de estar na frase. Se sobre ela reflicto, meditando nos 

seus acordes e desenvolvimentos na conformidade da análise de uma 
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partitura, eu tenho de suspender o deixar-me levar pela obra quando 

executada. Desse modo, eu tenho, para fazer ambas as coisas, de conhecer a 

partitura de forma algo inconsciente. Nestes termos, a música não é a arte do 

tempo, porque entre a «emissão» sonora e a interiorização daquilo que 

escuto, entre uma coisa e outra não há tempo para mediações conscientes e 

reflexivas. Se eu estou embrenhado numa frase musical (na sua realidade 

melódica, harmónica ou rítmica) de Beethoven, eu estou no seio de algo de 

que não sei ao certo o que é. Eu estarei no seio de algo de onde não vou sair. 

Não sei porque nem como eu estou a ouvir o que estou a ouvir, pois estou no 

interior de uma massa em que quero mergulhar: apenas isso eu sei, mas não 

sei aonde a obra me conduz exactamente, conheça ou não perfeitamente a 

obra que me comanda. E, o mais importante de tudo, depois da escuta eu 

ainda a ouço. Ouço-a sem a escutar. Ouço-a sem querer, pois a verdade é a 

morte da intenção. 

 

 

6.4. O vórtice da obra de arte, ou ouvir sem escutar 

 

É este o corpo da obra musical. Como diz Jean-Paul Sartre, posso ouvi-la no 

imaginário; então proponho esta definição: uma obra musical é tudo aquilo 

que eu ouço sem escutar. Ou, como dirá o notável maestro e cravista Rinaldo 

Alessandrini a propósito de Bach (algo que adiante analisarei), a obra musical 

é essencialmente aquilo que leio sem ouvir nem escutar (ou sem precisar de 

ouvir nem de escutar) – o que radicaliza a audição no imaginário daquilo que, 

digamos, não existe, ou não foi concebido para ter uma existência como coisa 

corrente. 

     Quanto melhor conheço uma obra musical, mais e melhor ela me conduz 

desde fora da minha consciência e vontade, porque a obra musical não me 

ausculta nem me confere tempo para saber se quero ou não segui-la. Estou 

ou não estou nela sem querer. Aí não há lugar para a intenção. Mas voltemos 

a um ponto referido: uma sinfonia é aquilo que eu ouço sem escutar, se eu 

sigo uma obra musical desde dentro, esse seguir não pode implicar seguir 

uma sequência. Nikolaus Harnoncourt, que dirigiu inúmeras vezes e gravou a 

integral sinfónica de Beethoven em 1991,4 afirmava então muito 
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pertinentemente que, em Beethoven, uma frase nunca continua na frase 

seguinte, porque cada momento «seguinte» é sempre uma «resposta» ao 

momento «anterior»; cada frase é dependente da anterior, responde-lhe. Ora, 

este movimento ou balanço entre frase e resposta não gera sequencializações 

simples. Um caso paradigmático pode ser o do famoso início da Sinfonia nº 5, 

op. 67 (em dó menor, andamento Allegro con brio); vejamos: 

                              
               

 

 

 

Seguindo a interpretação formal-estrutural de Harnoncourt em torno de 

Beethoven, poderíamos ser levados a ver na segunda frase introdutória deste 

Allegro com brio, que começa no terceiro compasso, uma continuação da 

primeira afirmação (o popular «motivo do destino») que decorre nos dois 

primeiros compassos (pausa, três colcheias e mínima com suspensão). E 

veríamos por fim uma sequencialidade normalíssima. Mas, há um pormenor 

que tal impede, creio: trata-se do facto da primeira frase-afirmação não 

continuar, de facto, na segunda frase (afirmação), porque entre ambas há 

uma suspensão na mínima (mi) do segundo compasso, suspensão que se 

repete na mínima do quinto compasso. Aqui a suspensão é como que um 

corte numa sequencialidade normalizada, que, por concepção diferenciada da 

obra e do andamento em causa (o primeiro, como disse), vários maestros 

decidem ora enfatizar, ora matizar.  

     De três integrais sinfónicas beethovenianas recentes, os tempos totais 

deste primeiro andamento divergem substancialmente: refiro-me às integrais 

de Harnoncourt, já citada, ainda à de Jos van Immerseel (com a orquestra 

Anima Eterna)5 e à de Simon Rattle (com a Orquestra Filarmónica de Viena).6 

Mais rápido, Immerseel (6’16) parece ter uma concepção da obra diferente de 

Harnoncourt (7’12). Rattle (7’24) prolonga ambas as suspensões e todo o 

andamento revelando um pathos tradicionalista, divergindo quer de 

Harnoncourt, quer de Immerseel. De qualquer modo, algo 

impressionisticamente, sinto que a sequencialidade corrente se quebra em 

Harnoncourt e mesmo em Rattle, o que me faz seguir uma não-sequência, 
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emergindo, apesar de conhecer a obra com anterioridade, em algo 

absolutamente novo em cada audição, à qual a minha consciência não 

responde de imediato (nem o meu eventual conhecimento da partitura me 

ajuda, claro). Porque eu não ouço a obra musical desde o seu exterior. Da 

pintura diria exactamente o mesmo: a obra de arte, música ou pintura, não 

pode ser experimentada através da sua simples percepção.  

 

 

6.5. A pintura contra a percepção 

 

De modo aproximado nos fala Norman Bryson no seu estudo sobre a pintura 

francesa de David a Delacroix, um estudo preocupado com a construção de 

uma pintura não pela percepção ou visualidade simples, mas antes pela 

representação enquanto instituinte de uma tradição. Portanto, Bryson, 

investigando o que constitui uma tradição pictórica (neste caso, a francesa), 

vai interessar-se pela representação como máquina pictural, em desfavor da 

percepção. Para elaborar esta conclusão há um percurso em Bryson que 

passa por três obras teóricas,7 sendo esta citação retirada da terceira 

(Tradition & Desire: From David to Delacroix): 

 

Negando um «exterior», ou negando ser uma janela através da qual se 

olha através da representação para o mundo que lhe é exterior, cada vez 

mais a pintura parece colocar-me perante o problema do grau em que a 

sua representação é auto-referencial; como tal, o seu sentido é 

encontrado não na percepção, mas no seio da representação. 

Consideração que nos leva ao tema da tradição e da apreensão dessa 

tradição não apenas em termos teóricos, coisa para os estetas, mas 

antes em termos práticos, pelos próprios pintores.8 

 

Seguidamente, reforçarei o que disse: se ouço uma sinfonia desde o seu 

interior, tal significará que eu não tenho consciência daquilo que me aspirou 

ou absorveu para tal cena interior. E dentro da sinfonia eu não conheço de 

antemão nem posso descrever os seus detalhes na experiência nova que é 

cada vez que ouço uma obra, nem tão-pouco tenho a noção de que estou a 
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escutá-la. Ou seja, eu estou imerso na obra; e estou também imerso no 

auditório-sala de concerto. Não há nenhum ponto de onde eu possa dizer que 

a sinfonia está a surgir. Por isso, tudo, auditório, maestro e orquestra, parece 

não existir (Sartre diz que «desaparecem»), a sucessão do que ouço em nada 

se relaciona com uma sucessão real. Leio em L’Imaginaire: 

 

A Sétima Sinfonia [Sartre vem referindo continuadamente à op. 92 de 

Beethoven] não está, de modo algum, em tempo. Por isso, ela escapa 

inteiramente ao real. É dada em pessoa, mas como ausente, como 

inatingível. É-me impossível nela actuar, mudar-lhe uma única nota, 

retardar os seus movimentos. Contudo, ela depende, na sua aparência, 

do real: que o maestro não colapse, que na sala de concerto não 

deflagre um incêndio súbito que ponha termo à performance. Se tal ainda 

assim sucedesse, eu não diria que a sinfonia fora interrompida, mas 

apenas que foi interrompida a sua interpretação. 

 

Continua Sartre dizendo que a interpretação não é mais do que o analogon da 

sinfonia, que ela existe fora do espaço e do tempo, ou seja, existe no exterior 

do real, existe fora da (sua) existência. Diz Sartre: «eu não a escuto (hear, na 

tradução inglesa), eu ouço-a atentamente (listen, na tradução inglesa) no 

imaginário», esteja ou não o «som» ou o «corpo sonoro» da sinfonia 

presentificado, acrescento eu (pois Sartre diz-nos que, no exacto momento da 

audição, dá-se o desaparecimento do maestro, da sala, da orquestra, etc.). 

Continua Sartre: 

 

Isso explica a dificuldade considerável que experimentamos quando 

passamos do «universo» do teatro ou da música para o dos nossos 

problemas diários. Para dizer a verdade, não há nenhuma passagem de 

um mundo para o outro, há uma passagem da atitude imaginária para a 

atitude realizável. A contemplação estética é um sonho induzido e a 

passagem para o real é um autêntico despertar.9 

 

Temos que no território da obra de arte a percepção não pode ser a entidade 

que determina, frui ou ajuíza. A obra não se destina à percepção entendida no 

seu perímetro fisiológico. Na relação com a obra de arte pictórica dá-se uma 
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separação entre visão e percepção. Mas não é apenas no campo das artes 

que tal sucede. A percepção tecnologicamente modificada (desde o 

inconsciente óptico de Walter Benjamin às recentes ciber-mutações) também 

serve para assegurar, digamos assim, que há uma visão se autonomiza do 

corpo. Contudo, esta separação é diferente quando efectivada no plano 

tecnológico e nas subjectividades. Entretanto, convém referir que este 

processo de autonomização da visão em relação à vontade e intenção 

(aparentando a tese de Greenberg defendendo a autonomização da 

experiência da planitude formal em face da sua reconhecibilidade óptica e do 

assunto) é ambivalente nas suas consequências:  

 

a) Pode ser emancipador (impulsionando-nos a aceder, como disse, a uma 

espécie de sublimação da densidade orgânica da pintura de Rothko e, 

sobretudo, ao carácter não táctil, porque processual, da pintura não-

autográfica de Pollock – ver atrás, 5.21, a minha análise da obra teórica de 

Yve-Alain Bois). 

 

b) Pode ser um suporte da sociedade do espectáculo, seja na sua vertente 

centralizada, difusa ou integrada (motivo de estudo de Guy Debord, ver atrás 

5.5. «Visão sem corpo e invisualidade [primeira apresentação], e, 

particularmente, Commentaires sur la Société du Spectacle).10 

 

Recapitulemos então os dois processos de autonomização da visão: 

 

A – Por um lado, na modernidade iluminista e pós-iluminista, a visão torna-se 

uma máquina não conduzida por nada ou ninguém, com a sua vontade 

própria, o que significa que a condução da visão pela obra de arte, ou melhor, 

o trabalho da visão no entendimento da obra de arte, é independente da sua 

inerente «mecânica» fisiológica e da nossa consciência. O que me liga, na 

experiência de uma emoção intensa, ou, mais simplesmente, em termos de 

gosto, a uma obra pictórica é aquilo que conduz a minha visão além da minha 

vontade (como diria Sartre, a obra exterioriza-se à existência, e a passagem 

do seu mundo para o dos problemas concretos é deveras problemática, 

considerando o modo como vivemos no imaginário – ou analogon – da obra); 
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entendo aqui vontade como algo que é genericamente testemunhal, 

certificativo, ou seja, a vontade numa pintura liga-se à identificação e 

confirmação, indexação, dos elementos estruturais da linguagem plástica: cor, 

valor, textura, ponto, linha, plano, gesto, etc. Do mesmo modo, ou 

consequentemente, também a relação com uma obra musical não se pode 

cingir a uma leitura mecânica da sua partitura («leitura mecânica» que é uma 

impossibilidade por natureza). Vejamos esta situação, para voltarmos depois à 

pintura. 

     Como vimos, nem a pintura se pode reduzir a uma exemplar aplicação dos 

elementos estruturais da linguagem plástica (estes, aplicados 

«correctamente» em teoria fariam a arte cair exclusivamente na alçada da 

vontade automaticamente realizada), nem uma obra musical se pode 

confundir com uma interpretação «perfeita» da sua partitura, por mais 

detalhada que ela seja, o que nem sempre foi o caso (e não era certamente o 

caso, da Idade Média ao barroco, como se sabe). 

 

 

6.6. Partitura musical e vontade 

 

Introduza-se este tema através de um conhecido episódio. Em 1980, no 

Concurso Internacional Chopin, a pianista Martha Argerich, nome cimeiro do 

pianismo do século XX, então jurada, teria ficado indignada pela 

desclassificação de Ivo Pogorelich, por ela considerado desde logo «um 

génio». Nesse evento os outros jurados não foram da mesma opinião de 

Argerich. Estamos então perante um problema que nenhuma partitura pode 

esclarecer. Como na pintura aquilo que supera a vontade corresponde àquilo 

que supera a aplicação exemplar dos elementos da sua linguagem, há algo na 

música que transcende a partitura. Paralelamente a este entendimento da 

pintura, a partitura pode aqui ser o instrumento condutor da vontade. 

     Ora, em primeiro lugar, o que é uma partitura? É uma rememoração para a 

interpretação, cabendo a esta uma fortíssima carga de subjectividade sem 

conversão no plano do conhecimento (no sentido em que o descreve Alain 

Badiou; ou Walter Benjamin que o liga à intenção). Detalhadamente, uma 

partitura é uma representação pentagramática, repetindo várias vezes o grupo 
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de 5 linhas por cada instrumento interveniente numa obra, proporcionando 

uma leitura «horizontal», se nos concentrarmos no papel de cada instrumento 

durante essa obra, e uma leitura «vertical», considerando a simultaneidade 

das acções dos vários instrumentos e seus naipes. 

     Genericamente, uma partitura é uma representação escrita de uma obra 

musical. É, além disso, uma invenção recente, o que não impede de 

admirarmos o canto gregoriano, por exemplo. Ora o sistema moderno de 

notação musical tem precisamente origem no século VIII ou IX e na notação 

gregoriana. Mas um problema se colocava desde então: a notação gregoriana 

era insuficiente e a sua informação escassa (porque indicava sobretudo 

intervalos e não tempos), e com as suas indicações a obra dificilmente 

poderia ser interpretada por quem não estivesse familiarizado com ela. 

     A partitura moderna com a notação exacta de hoje nasce no século XVIII. 

Ora, toda a música anterior a essa época requer, para ser «correctamente» ou 

«filologicamente» interpretada, complexos processos de investigação e 

reconstituição. Desde os anos 50 do século XX eu destacaria dois nomes 

desse tipo de músico-investigador, talvez os dois principais fundadores da 

«música antiga», ambos activos presentemente: Nikolaus Harnoncourt e 

Gustav Leonhardt. Muitos mais nomes poderiam ser recordados até hoje 

(Koopman, Hogwood, Curtis, Brüggen …): mas ficaria por Mark Minkowski, 

Rinaldo Alessandrini e Jean-Christophe Spinosi,11 para citar três músicos 

actualmente fundamentais. 

     Sabe-se entretanto que uma partitura musical não pode dar (forçar) 

indicações exactas acerca de variantes que, enquanto variantes, são da 

responsabilidade do intérprete: processos dinâmicos como os rallentandos, 

accelerandos, rubatos, etc. Além disso, sobretudo no barroco musical, há todo 

um conjunto de processos ornamentais que ilustram bastante bem o lugar do 

intérprete.  

     Cineticamente, digamos, uma partitura não indica com precisão 

matemática os tempos que um maestro ou intérprete deve seguir perante 

indicações como Grave, Largo, Andante, Allegro, Prestissimo, etc. Sabe-se 

até que um dos maestros mais entusiasmantes do século XX, Leonard 

Bernstein, no seu chamado (pela crítica) Late Style tinha por hábito prolongar 

os tempos em face do que achava serem favorecidas certas descobertas de 



 302 

texturas sonoras imprevistas; noutro ponto, fortissimos (ff) ou pianissimos (pp) 

são indicações concretas, mas sujeitas à subjectividade de maestros e 

instrumentistas. Dois intérpretes têm a mesma partitura à frente, mas dois ou 

mais críticos podem ainda assim encetar infindas discussões sobre a 

genialidade ou menoridade de cada um deles. Mesmo que ambos, claro está, 

dêem todas as notas incluídas na partitura. Ou mesmo que obedeçam à sua 

vontade de tocar com correcção. 

     Outro tema é o da ornamentação musical. Quase todas as partituras, 

desde o século XVII, têm para o concertista uma cadenza ad lib na qual o 

virtuoso mostra o seu potencial improvisando. O barroco é ainda conhecido 

por uma liberdade e profusão ornamental enorme: cadências, mordentes, 

grupetos, arpejos, trilos, etc, muitas destas estruturas estão nas mãos dos 

intérpretes. 

     Concluindo, em pintura não há uma aplicação perfeita dos elementos 

estruturais da linguagem, e em música não há uma leitura perfeita de uma 

partitura. Como a vontade é automaticamente testemunhal ela submete-se a 

estas indicações. Cumpri-las é, digamos, cumprir os ditames da vontade. Ir 

além da vontade é entrar na verdadeira relação com a obra de arte, seja ela 

musical ou pictórica. Prossigamos agora com a pintura. 

     Como dizia, ver além da «superfície de inscrição-pele» de uma pintura é 

imperioso: é pois para aí que a pintura leva a capacidade da nossa visão, 

tendo nós que secundarizar a nossa consciência perceptiva. Ver além da sua 

«pele» é, resumindo, ver a pintura quer na sua organicidade, quer na sua 

processualidade, é vê-la como um corpo feito da concatenação de vários 

corpos, ou um corpo que resulta de um processo. Por exemplo, Pollock é um 

pintor claramente organicista e, ao mesmo tempo, processual – quando 

coloca as suas telas na horizontal e sobre elas pratica o dripping em todos os 

ângulos e direcções, ele é processual; quando esse processo se revela num 

«resultado final» percebemos que também é organicista pelo modo de 

aplicação da sua invenção processual; mas diria que a maior parte dos 

artistas plásticos tenderá mais para um pólo ou para outro: Pollock, 

excepcionalmente, é uma síntese perfeita dos dois. Vejamos agora mais de 

perto as definições que proponho para a distinção entre pintura orgânica e 

pintura processual. 



 303 

 

 

6.7. Organicidade e processualismo em pintura 

 

Suponhamos uma pintura não referencial, ou não figurativa, 

predominantemente expressiva e gestual (autográfica, portanto): este registo 

tende para um interminável processo de feitura, apagamento e refeitura, gesto 

e gesto e sinal sobre gesto (exaltação do gesto – de Kooning, apagamento do 

gesto – Bacon), campo (mancha) sobre campo, layer sobre layer, camada, 

estrato e pele sobre pele, correcção infatigável sobre correcção, etc. 

Suponhamos agora que conseguimos presenciar e isolar uma «primeira pele 

de pintura» neste processo interminável. Aliás, o artista impelido à 

«correcção» e «refeitura» não é uma novidade moderna, pois em muitas 

obras anteriores ao século XX exames radiográficos mostram-nos várias 

pinturas «submersas» numa pintura, ora completas ora incompletas e 

definitivamente cobertas por outras soluções finalmente optadas; em 

Velázquez, por exemplo, temos várias obras em que soluções preteridas 

ficaram visíveis devido ao seu método de trabalho (nele a pintura é sempre 

uma fina «pele», a tinta é diluída em grande quantidade de medium líquido).     

     Imaginemos entretanto que uma primeira camada desta concatenação 

progressiva, ou sucessão de estratos, é, quando «concluída», coberta com 

um tipo de resina ou verniz porque o artista considerou a obra terminada. 

Noutro momento, pouco tempo depois, vê novas hipóteses gestuais e 

expressivas no que antes julgou concluído e continua a sua obra, reabrindo o 

seu processo, refazendo-a formal, cromática, gestual e expressivamente – 

temos uma segunda camada, uma nova pele sobre a primeira pele (então 

provisória), uma segunda configuração naturalmente influenciada pela 

primeira configuração. Suponhamos que o autor dá a obra por terminada outra 

vez, e protege-a da mesma maneira com verniz. Entretanto, como no 

princípio, descobre novas hipóteses de trabalho, e assim indefinidamente até 

um ponto de saturação que chega inesperadamente quando emerge no autor 

a decisão de um termo definitivo. Idealmente, ou imaginariamente, por acção 

dos vernizes isolantes (ou outro qualquer meio desmoldante) que protegeram 

cada camada e cada intervenção, podemos, numa «reconstrução 
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arqueológica» imaginária, descolar camada a camada, pele a pele (uma 

primeira, uma segunda, uma terceira, etc.) e ver as múltiplas fases de 

construção da pintura. Imaginemos que isto seria possível. Concluiríamos 

então que cada camada, composicionalmente mas não apenas, foi 

influenciada pela anterior. Denomino esta forma de trabalho como orgânico, 

pois de camada para camada há uma relação de causa e efeito ou de 

«contaminação» – dizemos que dumas formas nasceram outras formas, e que 

ao longo desse processo nos fomos aproximando da finalização da obra. 

Chamo, em resumo, orgânico a um processo em que as formas 

provisoriamente «finais» despontaram de outras, «ante-finais» ou 

desencadeantes, digamos. 

     Na situação imaginária descrita (imaginária mas possível), as camadas 

inferiores, semi-ocultas, não se podem considerar totalmente invisíveis, pois, 

como expliquei, elas condicionam as camadas últimas; mas também, é facto 

óbvio, elas não se encontram visíveis no «final» (se final houver). Devemos 

aqui cunhar um termo que nomeie o que existe entre o visível e o invisível; 

proponho o invisual. Então uma pintura orgânica ou organicista é ao mesmo 

tempo invisual (são-no as camadas inferiores que condicionam as resultantes 

e aplicações subsequentes até ao «final») e visível (a pintura terminada, o 

quadro propriamente dito).  

     A pintura processual é naturalmente distinta. Neste caso, o processo 

pictórico evidencia-nos um curioso paradoxo: há uma «maquinaria» (o 

dripping em Pollock, a serigrafia em Warhol, os «arrastamentos» nas 

abstracções de Gerhard Richter, etc) absolutamente subjectiva, inventada e 

arbitrária, uma pura invenção mecânica de um autor para produzir imagens, 

mas esta «maquinaria» apenas é vivida e conhecida na intimidade do seu 

atelier: o processo está oculto numa proporção inversa à exposição pública do 

seu resultado, geralmente repetitivo, exaltado e reiterado; não diremos que 

esta invenção «mecânica» determina significacionalmente a pintura, mas 

sabemo-la despoletadora das formas. Enquanto na pintura orgânica eu posso 

ver (ou imaginar) as fases e faces da sua produção (se, como descrevi, cada 

camada se separar da outra porque na feitura foi isolada através de um verniz 

ou resina desmoldante, ou se fotografei as suas etapas in progress, etc), aqui, 

no processualismo, é curiosamente o importantíssimo processo (maquinal) 
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que fica numa reserva a que a exposição pública não acede. Ou seja, as 

formas são fabricadas por uma invenção oficinal que quase tudo determina e 

não é suposto exibir (a não ser, por exemplo, num documentário sobre a 

actividade do artista). O engenho e a «maquinaria» aqui são, 

simultaneamente, o visível e o invisível. Esta visibilidade e invisibilidade 

simultâneas são também da ordem do invisual. 

     Portanto, ver uma pintura é vê-la além da sua pele e última «inscrição», é 

vê-la na sua organicidade ou processualidade, é a ilustração de um salto da 

visão e um impulso não consciente (não redutível ao conhecimento) para além 

do imediatamente discernível, é chegar a um território invisual. 

 

 

6.8. Autonomização tecnológica da visão 

 

B – Em segundo lugar, o outro modo em que a visão se autonomiza enquanto 

máquina separada de toda e qualquer corporalidade, é o tecnológico. Como 

sabemos, os dispositivos modificadores da atenção e da percepção libertam a 

visão (i) do corpo, (ii) do mundo e (iii) do próprio visível: neste ponto (iii), o 

acesso e a existência de um universo virtual é testemunho eloquente, porque 

cumpre notoriamente esta hipótese de autonomização da visão com alguma 

radicalidade, por ir além dos dispositivos tradicionais – câmaras, telescópio, 

microscópio, etc. – dispositivos tradicionais que exossomaticamente 

prolongam a visão. Mas há ainda um outro facto, exclusivamente de natureza 

filosófica, que coloca a visão numa espécie de terra de ninguém: desde o 

Impressionismo e a invenção da fotografia que o privilégio da relação visão-

verdade vem sendo posto em causa, sobretudo no pensamento filosófico 

francês do século XX, nascendo assim uma denominada suspeição ocular 

analisada nos seus momentos e autores essenciais num notável livro de 

Martin Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century 

French Thought.12 

     Depois deste livro de Martin Jay entramos noutro plano de considerações: 

trata-se de um campo abertamente antiocular-cêntrico. É um processo 

dialéctico: ao mesmo tempo que a modernidade constitui uma visão autónoma 

e hegemónica, faz essa hegemonia coexistir com uma insuspeita suspeição 
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da visão, de Henri Bergson a Derrida, passando por Guy Debord, Sartre, 

Lacan e Merleau-Ponty. Foi dito que se a visão se autonomizou ela 

hegemonizou, e, inversamente, se se tornou hegemónica foi porque se 

autonomizou. Esta circularidade tem as suas consequências. Vejamo-las. A 

visão é aquilo que me proporciona o entendimento de uma pintura porquanto 

devo passar a estar nela imerso, ou seja, devo passar através da visão para 

além da percepção. Portanto, a vontade controla a percepção, mas não a 

visão. Esta, perante uma pintura, escapa ao controlo humano (biológico). Esta 

fuga ao ditame ou constituição biológica revela a invisualidade da pintura e 

como essa invisualidade intrínseca pertence à encruzilhada entre o visível e o 

invisível. Uma relação quase automatista e instintiva com a pintura (imposta 

pela própria pintura) não é nem totalmente visível nem invisível. Também não 

são uma coisa nem outra os pólos mais racionais denominados composição, 

representação e formação de uma tradição (Bryson).  

 

 

6.9. Visão autonomizada ou representação tornada «objecto» (isto é,  

«imagem») 

 

Esta autonomização da visão perante a vontade tem consequências, como 

disse, e riscos. Emancipando-se e libertando-se da vontade e da intenção, 

progressivamente, o órgão que vê (que está além daquele que apenas 

percepciona), aquele que entra de facto em contacto com a obra de arte (o 

que inclui também a música, onde a audição é mais do que escutar), pode 

alienar-se tanto do mundo real ou social que se reduz a um objecto inserto na 

espectacularização (Debord), um objecto facilmente manipulável. A esta 

objectualização da visão liberta da vontade (ou melhor, ao que eu chamo de 

objectualização da visão liberta da vontade) denomina Guy Debord 

representação (por acaso, ou talvez não, o mesmo termo que Norman Bryson 

utiliza para definir a pintura e a tarefa, perante ela, do espectador – liberto, 

como vimos, da percepção, mas não da ligação representação-tradição); 

representação que configura a forma mais comum de manipulação da visão 

cada vez mais objectualizada; Debord, Tese 1, início de La Société du 

Spectacle (1967): 
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Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de 

produção se anuncia como uma imensa acumulação de espectáculos. 

Tudo o que era directamente vivido se afastou numa representação.13 

 

Seguindo Marx, Debord dilucida de modo actualizado o complexo processo da 

produção capitalista em que a mercadoria e o dinheiro, na mais-valia, se 

transformam em capital, sabendo nós que tal é consequência da fetichização 

da mercadoria e da alienação do homem e seu trabalho. Na mais-valia, o 

dinheiro que a constitui é uma acumulação de capital (que já é o dinheiro 

espectacularizado); logo, para Debord, o que é vivido é não mais do que uma 

representação, onde o homem é separado (palavra-chave) do seu trabalho e 

viver. O capitalismo não produz objectos com valor-de-uso, produz 

mercadorias. O capitalista acumula capital, porque vive da mais-valia da 

mercadoria e da objectualização da força de trabalho. A fetichização das 

mercadorias, a sua espectralidade, a transformação da acumulação capitalista 

em espectáculos, tudo isso pode ligar-se a uma alienação da visão entretanto 

objectualizada e separada da vontade. Dirá Debord que essa visão 

instrumentalizada se torna o movimento autónomo do não-vivo. E enquanto 

movimento autónomo do não-vivo, a visão apenas tem «olhos» para esse 

não-vivo. Daí a crítica marxista e, sobretudo, debordiana à produção 

capitalista alicerçada no «ver» (categoria central na cultura ocidental desde o 

Iluminismo, e anteriormente, desde Descartes).  

     A objectualização, ou a manipulação da objectualização da visão (e vimos 

que para certas tarefas – na pintura não a denominaremos «manipulação» – 

essa separação da visão em face da vontade era essencial) contribui para a 

alienação do homem numa tríplice faceta: (i) o homem é separado daquilo que 

produz (e a sua visão também dele se separa); (ii) o homem é separado do 

seu ser genérico, torna-se uma entidade estranha a si mesmo; (iii) por fim, 

esta alienação alimenta-se a si própria (recorde-se que a manutenção dos 

dispositivos de alienação na trilogia Matrix, dos irmãos Wachowski, provinha 

ou alimentava-se a si mesma, sendo «energia» roubada aos seres retirados 

da realidade). Tal como a fantasmagoria da mercadoria e a mais-valia se 
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alimentam a si mesmas e de si mesmas, também a visão alienada o faz, ou 

melhor, faz sem o fazer, porque se automatizou em absoluto. 

     Neste sentido, julgo pertinente retomar Marx e a sua descrição da 

formação da mais-valia, por um lado, e a objectualização da força de trabalho, 

por outro, processos descritos no Livro I d’O Capital. A atribuição de um valor 

a uma mercadoria para que com ela se proceda a uma troca é um processo 

completamente fantasmagórico e abstracto, no qual não é só a visão que se 

enreda manipulada (sendo manipulada também a vontade de que a visão se 

separa), mas também os outros sentidos. Por isso Debord fala em 

representação que se separa do vivido e não somente em visão. Para trocar 

uma mercadoria por outra (ferro por trigo, suponhamos), eu atribuo a ambas 

um determinado valor (Y) para que essa troca faça sentido e seja «justa». 

Esse valor é um terceiro elemento na troca, uma abstracção que, diz Marx, 

«não pode ser uma propriedade natural qualquer – geométrica, física, 

química, etc. – das mercadorias» (Livro I, Secção I).14 Funciona deste modo: 

 

Tomemos agora duas mercadorias, trigo e ferro, por exemplo. Qualquer 

que seja a sua relação de troca, ela pode ser sempre representada por 

uma equação em que uma dada quantidade de trigo é considerada igual 

a uma qualquer quantidade de ferro (…). Que significa esta equação? 

Significa que em dois objectos diferentes [1 alqueire de trigo = x quilos de 

ferro] (…) existe algo de comum. Ambos os objectos são, portanto, iguais 

a um terceiro [Y] que, em si mesmo, não é nem um nem outro. Cada um 

deles deve, enquanto valor-de-troca, ser redutível ao terceiro.15 

 

Nesta atribuição de valor não entra nenhum átomo de matéria, trata-se da 

mais pura fantasmagoria, pura abstracção em relação ao valor-de-uso da 

mercadoria, ou seja, puro fetichismo.16 Este fetichismo vai tornar inclusive a 

mercadoria mais valiosa do que a soma das mercadorias e força de trabalho 

necessário à sua produção. Por isso é que Marx diz que o capitalista produz 

não apenas valor-de-uso, como também valor e mais-valia. Neste sentido, o 

capitalista não pretende apenas produzir mercadorias, ele persegue ou produz 

capital. Segue-se depois a expropriação da força de trabalho, pois o produto 

do trabalho não pertence ao trabalhador e a força de trabalho objectualiza-se, 
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para o trabalhador, na forma de trabalho alienado.17 Este carácter fetichista da 

mercadoria e do trabalho tornam-se, em Debord, representação e imagem, 

imagem global do mundo capitalista, o não-vivo totalmente autonomizado:  

 

O espectáculo não pode ser compreendido como o abuso de um mundo 

da visão, o produto das técnicas de difusão massiva de imagens. Ele é 

bem mais uma Weltanschaung tornada efectiva, materialmente traduzida 

É uma visão do mundo que se objectivou (Tese 5, La Société du 

Spectacle).18 

 

De outro modo, claro e evidente, essa objectivação depende de um mundo 

real reduzido a imagens, mas não apenas – é preciso sublinhar o modo como 

as imagens são os seres reais que motivam os comportamentos: 

 

O espectáculo, como tendência apara fazer ver por diferentes mediações 

especializadas o mundo que já não é directamente apreensível, encontra 

normalmente na vista o sentido privilegiado que noutras épocas foi o 

tacto; o sentido mais abstracto, e o mais mistificável, corresponde à 

abstracção generalizada da sociedade actual (Tese 18).19 

 

É pois à visão separada ou acrítica que se dirige a fetichização da mercadoria 

e do trabalho; configuram estas uma nova obrigação de ver, 

independentemente da nossa vontade. Assim, para Debord, a alienação 

espectacular não depende apenas das condições modernas de produção 

capitalista, a alienação é indissociável do facto de toda a civilização moderna 

ocidental se ter alicerçado na categoria do «ver» (Tese 19 de La Société du 

Spectacle). É exactamente neste ponto e conclusão que Debord alarga 

imprescindivelmente o pensamento marxista, tendo Debord integrado a 

espectografia do filósofo alemão e percebido que a alienação do homem em 

relação a si mesmo efectiva-se numa sociedade que tem a visão como a 

categoria mais importante.  

     Neste mesmo ponto, Debord fornece ainda um dos tópicos centrais à 

antiocularidade que Martin Jay vai considerar predominante no pensamento 

francês do século XX no seu Downcast Eyes. Os próximos três capítulos 
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deste estudo serão genericamente dedicados à história das categorias e 

valorização e desvalorização (ou valorização e suspeição) da visão e do olhar, 

definidos como entidades radicalmente diferenciadas e também com alguma 

radicalidade diferentemente valorizadas e convocadas – de Parménides e 

Platão a Alain Badiou. A elevação e consecutiva suspeição da visão, olhar e 

ocularidade em geral ao longo da história e da história do pensamento em 

particular encontra um eco no corpus constituinte da pintura, sendo esta uma 

das propostas centrais deste estudo. Porque o lugar da pintura, como 

analisaremos, oscila entre o visível e o invisível, ou melhor, a pintura cria um 

espaço, o seu espaço, que não pode ser visível nem invisível, antes uma 

síntese invisual que permite construir visibilidades e invisibilidades. 

     Por isso, sente-se na pintura um reflexo crítico dessa marcha da história do 

ocidente entre a valorização da ocularidade e a consequente reacção 

dialéctica da sua suspeição, a passagem de um ocular-centrismo (iluminista) 

para um antiocular-centrismo (que é tanto platonista como moderno). O 

estudo de categorias como o visível, invisível, visual e invisual na pintura, 

clarifica-nos o entendimento desta disciplina artística ao longo da história do 

pensamento, e o movimento inverso também é essencial: do pensamento e 

da teoria para a pintura – porque não se pode deixar de fazer o percurso, 

como foi assinalado, da configuração teórica destes quatro conceitos (repito: 

visível, invisível, visual, invisual) para a pintura, concretamente para melhor os 

entender na pintura, definindo-a também a partir daí. Tarefa a ser 

desenvolvida nos Capítulos 10 e 12 (respectivamente: «As quatro 

determinantes da invisualidade» e «Da pintura à videoarte [uma nova 

invenção das artes plásticas] e da insubstancialidade da luz ao corpo [ou 

invenção] do nada»). 

     Para já, um paradoxo: se, como diagnostica Martin Jay, é no seio da 

cultura francesa do século XX, concretamente num período que se segue à 

invenção da fotografia e ao despontar do Impressionismo e se prolonga até à 

actualidade, que mais se manifesta, na arte, na teoria, na crítica e na filosofia, 

uma suspeição da ocularidade, não deixa de ser deveras intrigante que tenha 

sido essa mesma cultura a instaurar o primado da ocularidade desde o 

Iluminismo. O pensamento antiocularcêntrico teve no século passado em 

França o seu espaço de maior fulgor, exactamente com o mesmo impacto que 
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na arte e nas ciências humanas surgiu no século XVII a centralidade do ver 

para a obtenção de um conhecimento estreitado com a verdade.  

     Proporemos uma distinção entre visão e olhar mais tarde (Capítulo 9. «A 

nova ocularidade ou o triunfo do olhar: o “espectador” da pintura, de Sartre a 

Lacan e de Derrida a Homero»); passemos agora dois esquemas onde se 

enfatiza esta relação da ocularidade ao conhecimento por via da clareza. 

 

 

6.10. Visão, clareza, verdade e evidência (e a centralidade ocular) 

 

Primeiro, pensando com Descartes, proporia o seguinte triângulo óptico: 

 

 
 
 
     Triângulo interligado ao ocular-centrismo iluminista, pós-cartesiano: 
 
 
      
      
Posteriormente desenvolvido ao longo do Iluminismo, irá transformar-se: 
 

 

 
 
 
 
 

A matriz ocular moderna do conhecimento, ou a fixação histórica do 

ocularcentrismo, prende-se, como se sabe, a uma persistente influência (ou 

antes, imposição) cartesiana, considerando-se – como Martin Jay o faz -- que 

Descartes é o filósofo quintessencial da visualidade, por sugerir uma relação 

com o mundo similar à postura de um pintor equipado de uma câmara escura 

para reproduzir, observar e registar o real circundante;20 subentende-se que o 

funcionamento do olho é análogo à câmara escura – a comparação provém 

de La Dioptrique, texto de Descartes que se inicia com um elogio à visão 

como o sentido dos sentidos, facto que não pode ser alheio à enfatização, no 

mesmo lugar (Discurso I), das invenções que melhoraram a visão, assim 

 

                   Visão – Luz (claridade, literalidade) – Imagem 

 

       Verdade – Evidência – Clareza – Ocularidade (ocular-centrismo) 
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elevadas à categoria das mais importantes invenções humanas.21 A esta 

centralização da visualidade se chama perspectivismo cartesiano (Jonathan 

Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 

Nineteentth Century).22 O que significa que Descartes postula uma estrutura 

da mente congruente com o mundo exterior (uma vez que ela o regista), 

congruência que se efectiva numa via especular, ou numa função 

eminentemente especular da mente. Mas uma especularidade dependente do 

intelecto, como se verá. 

 

 

6.11. Conhecimento e câmara escura 

 

Devemos considerar que, apesar do sujeito ser referido em La Dioptrique com 

faculdades afins à câmara escura (e parecer que a visualidade tudo 

determina), também nele é possível detectarmos uma dualidade central. Ou 

melhor, há uma dualidade inerente ao cartesianismo não apenas no Discours 

de la Méthode (a famosa separação entre a alma e o corpo), mas também nos 

seus estudos de óptica: por um lado, a câmara escura propicia uma 

visualidade mecânica, registando o mundo e a luz que à nossa frente se 

coloca; por outro, a «escuridão» da câmara sinaliza um paradoxal 

afastamento do mundo apontando para uma possível percepção interior ou de 

«olhos fechados», afirmando Descartes no Discurso 5 de La Dioptrique que, 

para se efectivar uma percepção sensorial, a alma não necessita de 

contemplar nada de semelhante à coisa percepcionada. Além disso, como se 

lê no início do Discurso 4, é a alma que percepciona e não o corpo: «quando a 

alma se distrai num êxtase ou está numa contemplação profunda, sabemos 

que todo o corpo se mantém sem qualquer sensação, ainda que tocado por 

vários objectos».23  

     Portanto, há uma centralidade na câmara escura como modelo de 

entendimento, mas esta não é reduzida à sensorialidade mecânica. Por 

exemplo, partindo de autores tão diversos como Ilya Prigogine, Isabelle 

Stengers, Karsten Harries e Paul Ricoeur, Jonathan Crary24 vai-nos recordar 

que o «olho de Deus», isto é, a pequena abertura da câmara escura é «um 

infalível olho metafísico, mais eficaz do que um qualquer olho mecânico». 
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Trata-se de admitir que a câmara escura, enquanto modelo da mente, pode 

superar a evidência sensorial em favor de uma representação monocular do 

real onde a sua autenticidade não mais pode ser posta em causa. 

     Deste modo, concluiremos que no modelo cartesiano o observador é tanto 

modelado pela figura do pintor munido de uma câmara escura quanto por um 

intelecto que progride quando alicerçado nas imagens retinianas. O modelo 

cartesiano baseia-se em representações gravadas na mente. De outro modo, 

dirá Richard Rortry, entendemos por representação tudo aquilo que for 

gravado na mente.25 O sujeito pode ter certezas se funcionar como um 

espelho. O sujeito ↔ espelho de Descartes, espelhando então em si as 

imagens do mundo, passa a ver e a possuir as ideias na mente. O modelo 

cartesiano de investigação científica funda-se na observação (visual) da 

evidência; creio poder dizer que só a visualização das evidências permite a 

visualização das ideias, sendo o inverso igualmente verdadeiro; registemos 

pois a fórmula: visualização das ideias = visualização das evidências, fórmula 

que Rorty considerará a base da epistemologia moderna. 

     Para a singularidade desta epistemologia, considerar-se-ão três pontos: (i) 

a certeza é sempre uma forma de espelhamento, é a especularidade do que 

se nos depara; (ii) o mundo é compreendido a partir da inteligibilidade das 

imagens retinianas; (iii) o sujeito como espelho da natureza monta a 

especularidade como um processo intrinsecamente «mental». Desenvolvamos 

estes tópicos. Logo na Introdução de Philosophy and the Mirror of Nature, 

Rorty expõe-nos dois importantes passos desta epistemologia: por um lado, 

como analisaremos, para John Locke o «conhecimento» e a sua teoria são 

sinónimos de factos que advêm de «processos mentais», é pois um conjunto 

de processos mentais. Entretanto, o autor que, por outro lado, melhor 

descreveu estes «processos», ou o fundador desta epistemologia, foi 

Descartes.26 

     Rorty é, como se sabe, fortemente crítico desta especularidade 

«mentalista», daí interessando-se por três filósofos que lograram retirar o 

século XX do que ele chama de «mentalismo», ciência ou epistemologia e 

busca cartesiana da certeza: Wittgenstein, Heidegger e John Dewey. Três 

autores que «entrevêem a possibilidade de uma forma de vida intelectual, na 

qual o vocabulário da reflexão filosófica herdado do século dezassete 
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pareceria tão despropositado quanto o vocabulário filosófico do século treze 

para o Iluminismo».27 

     Donde, o objectivo de Philosophy and the Mirror of Nature é o de  

 

(…) minar a confiança do leitor na «mente» como algo acerca do qual se 

deva possuir uma visão «filosófica», no «conhecimento» como algo 

acerca do qual deva existir uma «teoria» e que possui «fundamentos» 

(…).28 

 

Deste modo, a verdade é, em Rorty quando prossegue William James, aquilo 

em que é melhor acreditar e não mais uma «representação exacta da 

natureza», a verdade não pode ser um espelho. Em Rorty está claramente em 

causa uma pretendida «essência vítrea» do humano pensada para determinar 

o fundamento e a teoria do conhecimento (enquanto sinónimo da reflexão da 

natureza). 

     Mas se Descartes é um pensador ocular, ele é igualmente mentalista (a via 

dupla que precisamente Rorty se propõe criticar). É mentalista quando 

sustenta que na mente podemos transformar em imagens coisas que não 

existem e nesse instante, acedendo à condição de imagem mental, elas 

passam a existir e a deverem ser consideradas indiscutíveis verdades mesmo 

que somente imaginárias, porque não pode ser nada aquilo que foi pensado 

como alguma coisa. Descartes na Meditação III de Les Méditations 

Métaphysiques: 

 

No que respeita às ideias, se se considerarem apenas em si mesmas e 

não forem referidas a algo que não elas, não podem ser propriamente 

falsas, pois, quer eu imagine uma cabra quer uma pintura, é tão 

verdadeiro que imagino uma como outra.29 

 

Continuemos na essencial ocularidade de Descartes. A centralidade da 

observação visual no seu pensamento é reforçada pelo elogio, naturalmente 

deduzido dessa centralidade, dos meios técnicos de prolongamento ou 

melhoramento da visão, ou melhor, daquilo que exossomaticamente a 

prolonga e amplia o alcance. É, aliás, com uma referência à invenção do 
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telescópio que Descartes inicia La Dioptrique: aqui se enfatiza a visão como o 

mais nobre dos sentidos, cabendo genericamente aos sentidos a estruturação 

da vida. Por isso se tem de valorizar aquilo que exossomaticamente prolonga 

o mais nobre de todos: «E é difícil encontrar certas invenções que façam mais 

pelo poder da visão que esses fantásticos telescópios que, em pouco tempo 

desde a sua invenção, já revelaram um maior número de estrelas e outros 

objectos novos sobre a terra do que conseguimos saber antes do seu 

aparecimento».30 Se o telescópio é um prolongamento exossomático da visão 

é porque ele se adapta ao seu funcionamento e fisiologia, com ambas partilha 

pormenores técnicos e orgânicos; ou melhor, o que há de orgânico no 

telescópio, se alguma coisa, ela é proveniente da visão, pois só desse modo 

um dispositivo mecânico prolonga as nossas limitações fisiológicas. 

Exossomático é aquilo que se adiciona do exterior à fisiologia interior e com 

ela partilha uma finalidade, uma função, um modo de funcionar e um 

objectivo. O telescópio é uma máquina ou um dispositivo que se liga a um 

outro dispositivo: o do olho e visão; é um dispositivo com as suas leis próprias 

e uma «máquina» que Descartes se propõe conhecer e divulgar, tal como 

antes dele Kepler que foi para o filósofo francês influência a considerar (note-

se que Descartes viveu na Holanda entre 1628 e 1649), pois Kepler também 

tomava o olho como máquina.  

     Tal influência é referida por Jonathan Crary. Estranha este autor tal não 

fazer parte das análises de Svetlana Alpers no seu importantíssimo estudo 

sobre a pintura holandesa do século XVII, The Art of Describing: Dutch Art in 

the Seventeenth Century.31 Neste livro, Alpers não pode deixar de se debruçar 

a fundo na história das invenções ópticas em todo o norte da Europa, 

descrevendo a centralidade da câmara escura na arte holandesa de todo o 

século XVII. É pela visão e pela possibilidade de exossomaticamente ser 

modificada que se vai interessar Kepler.  

 

 

6.12. Exossomatismo da visão 
 

Há uma relação entre o modelo kepleriano da visão e do olho e a natureza 

(formal, compositiva, conceptual, etc.) da pintura holandesa. Svetlana Alpers 
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ocupa-se deste tema no capítulo «”Ut pictura, ita visio”: Kepler’s Model of the 

Eye and the Nature of Painting in the North» do livro citado.32 

     Kepler inicia-se no estudo dos problemas ópticos movido por um interesse 

pelo mecanismo predecessor da câmara escura, concretamente a câmara 

estenopeica. Trata-se de um mecanismo simples e primitivo de registo 

fotográfico. Consiste numa pequena caixa completamente negra no interior e 

onde não pode entrar qualquer tipo de luminosidade; numa das faces da caixa 

faz-se um pequeníssimo buraco (estenopo) – da largura de uma agulha – e 

coloca-se um pedaço de filme no lado oposto interior; se este ecrã for 

translúcido, propicia uma observação em tempo real daquilo que está a ser 

visto, registado ou «fotografado» (considerando-se ainda que, nesta câmara, 

quaisquer resultados obtêm-se com longos tempos de exposição). Daí 

provinha grande parte do interesse de Kepler, pois a câmara estenopeica 

permitia observações seguras, não acarretando perigos para a visão, e em 

tempo real de fenómenos astronómicos relacionados com o sol, a lua e os 

eclipses. Aqui podemos ver que o interesse de Kepler é meramente 

instrumental, a câmara é para ele um instrumento de apoio às suas 

investigações em astronomia. Mas esse interesse passará de instrumental a 

óptico, ou seja, detectando alguns problemas nas suas observações, Kepler 

passa a estudar em si mesmos os instrumentos ópticos empregues e a 

relacioná-los com o funcionamento do olho humano. 

     Por esse motivo é que Alpers dirá que o interesse de Kepler passa da 

astronomia para a óptica. Ora, são as suas descobertas no campo da óptica 

que influenciarão Descartes (um facto não citado por Alpers) e um novo 

entendimento da visão, que passa de «registo» a «representação». Que 

problema detectou Kepler nas suas observações científicas que o levou a 

dedicar-se à ciência óptica? Quando era assistente de Tycho Brahe em 

Praga, em 1600, Kepler reparou que o diâmetro lunar era menor durante um 

período de eclipse solar que noutros momentos; mas sabia-se que o diâmetro 

do satélite terrestre não sofria tais alterações, portanto a sua conclusão foi 

clara: como a alteração do diâmetro lunar não sucede na natureza, ele só 

pode ser resultado dos meios de observação utilizados. Sabe-se que é um 

facto que os raios luminosos emitidos pelos objectos no mundo, pelo sol ou 

pela lua, são intersectados na percepção pelo nosso mecanismo óptico. Ora, 
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esse mecanismo óptico (a íris) sofre alterações conforme a luz que o 

atravessa. Por isso Kepler concluiu que o diâmetro do buraco na câmara 

estenopeica era factor determinante para as dimensões das imagens ou 

fragmentos das imagens observadas. Os erros de construção do aparelho 

(câmara) provocavam distorções nas formas registadas. A similitude dessa 

câmara com o olho levou-o ao estudo do olho humano. Apoiando-se em 

descobertas de anatomistas e em estudos com cadáveres, Kepler definiu a 

visão como a formação das imagens na concavidade retiniana, aquilo que 

chamou de pictura. Depois Kepler explicou as alterações do diâmetro lunar 

nas várias observações a partir de uma deceptividade da visão.  

 

 

6.13. Visão – representação e distorção 

 

Esta deceptividade tem dois momentos destacáveis: relaciona-se com o 

artifício do mecanismo de observação (que depende da maior ou menor 

abertura que intersecta os raios lumínicos na câmara) e o olho ele mesmo. 

Kepler conclui de imediato que ver, a visão, é um processo onde intervém um 

certo grau de distorção, seja: as imagens na retina são obtidas com 

distorções. O artifício da observação através da caixa corresponde ao artifício 

do mecanismo do olho entendido como «sistema óptico». Alpers diz-nos que 

Kepler, ao dedicar-se em exclusivo ao olhar como artifício separa-o da pessoa 

que vê, ou seja, uma coisa é a «máquina da visão» em si, outra a pessoa que 

a possui (e vê). De um lado, temos o artifício, do outro a natureza. Esta 

dicotomia implica um dado fulcral: há uma diferença entre a imagem 

«impressa» na retina (pictura) e o mundo no exterior do olho (inicialmente 

chamado idola, depois imago rerum). Assim, uma coisa é o mundo, outra é a 

«pintura» impressa na retina, logo o que se imprime de facto na retina é uma 

representação.  

     É também Kepler quem descobre que a imagem surge invertida na retina, 

mas não vai além da constatação, ou seja não nos diz como é que essa 

pictura se transforma posteriormente na nossa imagem comum do mundo. 

Apoiando-se em alguns estudos de teoria da visão, Alpers vai concluir que a 

visão kepleriana separa o observado do observador, surgindo daí uma visão 
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desantropomorfizada e uma retino-passividade, e um olho aparentemente e 

em exclusivo sensista, termo caracterizado no Capítulo 2, «Claridade fortuita 

do acontecimento». Seja ou não passiva tal desantropomorfização do olhar, 

parece-me possível relacioná-la com o entendimento de Descartes, em La 

Dioptrique (no já citado Discurso 5), de que uma alma percepciona 

sensorialmente mesmo não contemplando qualquer imagem semelhante 

àquilo que ela está a perceber. De certo modo, Descartes não poderia dizer 

isto sem antes Kepler ter dito que a imagem fixada na retina é uma 

representação diferente do mundo tal qual ele é. 

     Retomemos a anterior definição de sensismo sem responder, por várias 

razões, à questão se podemos ou não considerar Kepler um perfeito sensista. 

Não é este o espaço para tal resposta, nem ela é importante para classificar a 

visão cartesiana (que, no que lhe diz respeito, dificilmente se considerará 

apenas sensista). Retomemos pois o sensismo, o fluxismo, Protágoras, 

Heraclito e a correlativa crítica platonista. Vimos que o sensismo fluxista é 

uma impossibilidade porque se nega a si mesmo, pois se tudo existisse em 

fluxo, se tudo dependesse da percepção de cada um, nunca se poderia 

determinar o que está e não está em fluxo e movimento. Foi esta a base da 

refutação de Protágoras por Sócrates no Teeteto (Teet., 164d5-12) e no 

Fédon (65d3-e8, ver ainda o Preâmbulo desta investigação), onde Platão 

defende o belo e o bem como entidades inacessíveis aos sentidos. 

 

 

6.14. Descartes: inatismo e visão da alma 

 

Ora, por estranho que possa parecer, aqui Descartes aproxima-se de Platão, 

apesar da separação que de ambos propõe Rorty; contudo, não no sentido 

que tentarei dilucidar seguidamente. Vejamos a leitura que proponho. 

Descartes considera insuficiente a exclusividade da experiência sensorial para 

nos assegurar diversas questões essenciais. Efectivamente, para Descartes, 

como para Platão, percepção não é visão. Segundo Descartes, necessitamos 

sempre de uma razão dedutiva e de ideias inatas. Além disso, lembremo-nos 

do elogio do filósofo francês aos dispositivos que exossomaticamente 

prolongam o labor e as faculdades da visão (o que implícita desde logo que 
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ela tem de ser redimensionada e ampliada). Quanto às ideias inatas 

cartesianas (ler a Meditação III de Les Méditations Métaphysiques), 

consideremos o «eu» do «penso, logo existo»; trata-se desde logo de uma 

entidade cuja essência reside no pensamento – por ter «nascido» com o 

indivíduo, e não ter vindo nem do «exterior» nem ter sido «inventado» – e não 

na observação sensista; de facto, é através do sensismo, e de uma certa 

forma de sensismo, que posso pensar em todas as coisas como falsas – 

Discours…, Quarta Parte, ou Méditations… (III); no entanto, nessa dúvida 

extremada, o «eu» é sempre uma coisa existente, pois é ele que pode pensar 

em tal reino do falso; eu penso, duvido, e eu existo por isso mesmo – o «eu» é 

irredutível ao cepticismo, logo não posso a partir daí pensar que não existo; o 

«eu» do cogito diz-nos ainda que o pensamento não precisa de corpo para 

existir, ou seja, sintetizemos Descartes tal como lido por Badiou: existem 

realmente coisas e substâncias, e existem apenas no pensamento as 

verdades (Badiou, L’Être et l’Événement, 2, citando os Principles de la 

Philosophie de Descartes),33 como o «eu» e a «alma»: 

 

[o «eu»] soube que era uma substância, cuja total essência ou natureza 

reside no pensamento, sendo que para a sua existência não é 

necessário lugar algum, não dependendo, portanto, de algo material. De 

maneira que este «eu», ou seja, a alma, através da qual sou o que sou, é 

inteiramente distinto do corpo sendo mais fácil de conhecer do que este 

último. Acaso o corpo deixasse de existir, a alma não cessaria de ser o 

que é. 

 

Neste pensamento, alma e corpo separam-se, e é porque se separam que a 

alma não precisa do corpo; como tal, não posso pensar que não existo só 

porque não tenho «corpo». Mas Descartes, num primeiro tempo, vai 

acrescentar dois factores à verdade e à alma que as reinstauram, digamos 

assim, no mundo dos sentidos – trata-se da clareza e da distinção: 

 

Após isto, considerei de maneira geral o que é requisito numa proposição 

para que esta seja verdadeira e certa porque, uma vez que tenha 

descoberto uma que sabia cumprir tais requisitos, pensei que deveria 

descobrir em que consistia a sua certeza. Tendo notado que 
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absolutamente nada nesta declaração «Penso, logo existo» me 

assegurava ter estabelecido uma garantia de verdade, exceptuando que 

vejo, muito claramente, que, para pensar, é necessário existir, cheguei à 

conclusão de que deveria assumir como uma regra geral que as coisas 

que concebemos de forma muito clara e distinta são todas verdadeiras 

(…)34 

 

Num segundo tempo, Descartes dirá das coisas que «existe uma certa 

dificuldade na assunção de quais são distintamente concebíveis».35 

Naturalmente teria de chegar a esta dúvida. Aqui encontraremos a 

necessidade de uma entidade superior, e superior a todo o conhecimento 

(Meditação III e V), que nos assegure essa distinção e discernibilidade. O 

sensismo de Descartes é, como se pode testemunhar, plenamente 

ambivalente e complexo, pois no Discours… consideramos duas realidades: 

por um lado, é verdadeiro o que concebemos com clareza e nitidez e, por 

outro lado, só existe a clareza e a nitidez porque existe a perfeição de Deus. 

Poderemos daqui concluir que a visão clara tem uma dupla dependência? 

Julgo que sim, dado que num plano ela existe porque existe a perfeição divina 

e, noutro plano, a visão depende do conhecimento, pois vemos com a alma e 

com o cérebro. Logo, a suspeição ocular que Martin Jay aprofundadamente 

estuda no século XX em França já figura em embrião em Descartes, que será 

sempre o filósofo paradigma da ocularidade. Sensista, Descartes, ao mesmo 

tempo, também rejeita o sensismo. E é precisamente em La Dioptrique que 

figuram algumas das premissas que permitem a conclusão que tem vindo a 

ser referida: nomeadamente, que é o cérebro que percepciona e sente e não 

o corpo. E que Descartes é um sensista heterodoxo. Precisamente como 

Platão. 

     Influenciado por Kepler, Descartes abrirá outras vias quando considera que 

para se efectuar uma sensação a mente tem de se aperceber e ler as 

imagens, tornando assim claro que estas terão de estar para além do que é 

registado na retina. Cartesianamente há sempre diferenças entre o objecto e a 

sua imagem, mais não seja porque na retina a imagem fixa-se invertida e na 

nossa leitura (mental) isso não acontece. Também em Kepler há uma 

diferença entre o objecto e a sua pictura (imagem retiniana), mas Kepler fica 
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por essa constatação e nada nos diz sobre a necessária passagem da 

imagem invertida na retina para a imagem «vertical» do nosso entendimento. 

Kepler sobretudo interessado na fisiologia aí fica, descrevendo o fenómeno da 

inversão retiniana das imagens, Descartes, filósofo, estabelecerá um outro 

plano de abordagem – precisamente, o referente ao conhecimento: é o 

cérebro que vê e não o olho. 

     Donde, uma outra conclusão: as imagens no cérebro não são, deste modo, 

meros simulacros do real, elas são acima de tudo juízos perceptivos que não 

dependem apenas da mecanização dos processos retinianos, ou deles 

dependem tanto quanto da linguagem. Deste ponto aparentemente 

contraditório também poderíamos deduzir que Descartes deixa de ser o 

filósofo quintessencial da visualidade. Para Martin Jay, esta contradição entre 

o Descartes filósofo da visualidade e da clareza do método e o Descartes para 

quem os juízos nem sempre se fundam na visão, deve-se a uma não 

concordância de pressupostos entre La Dioptrique e o Discours de la 

Méthode.36 Podemos sintetizar o problema deste modo: quando Descartes 

nos fala em juízos não totalmente fundados na visão mas antes na 

racionalidade inata, favorece uma visualidade de tipo especulativo. Quando do 

contrário, quando Descartes privilegia um conhecimento retiniano, diremos 

aqui que Descartes promove uma visão empírica.                       

     São as seguintes as referências do dualismo do filósofo fundador da 

modernidade ocular-cêntrica: as soluções do Discours… apontam para um 

sujeito que é mais espectador do que actor; La Dioptrique, pelas análises 

propostas, apresenta um sujeito em relação ao qual o conhecimento lhe vem 

do cérebro sendo que a mente, na percepção, tem uma última palavra: ou 

seja, a clareza (como a da geometria) e a distinção, que são indispensáveis 

ao conhecimento, têm origem numa entidade superior ao homem; 

consequentemente, em La Dioptrique, é o cérebro que percepciona e é a alma 

que vê. Mas, como Descartes nunca secundariza o ocular-centrismo, dir-se-á 

que o Discours… predomina sobre La Dioptrique. Concluindo, deste modo 

puderam ter sido criados os alicerces do projecto iluminista. 

     Em Descartes, o cogito, ou a impossibilidade de pensar que eu não existo, 

é um facto irredutível ao cepticismo. O cogito é a evidência cartesiana 

primeira; de outro modo, atendendo à irredutibilidade do cogito, se tivermos de 
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eleger um termo cimeiro da filosofia de Descartes, como explicitada no 

Discours…, esse termo poderá ser a «evidência» que, sublinhe-se, tem a sua 

raiz latina em videre, ver. O método tinge-se uma outra vez da primazia 

ocular, pois só a categoria do «ver» (videre) conduz à (e)vidência, ou seja, só 

o «ver» pode conferir a si mesmo clareza e distinção. Clareza, distinção 

(discernibilidade), evidência e visualidade (alguns deles sinónimos) são os 

tópicos concordantes e definidores da funcionalidade do método, de 

Descartes e do Discours, sabendo-se que o método se pretende implicar para 

além da utilidade da geometria e da álgebra. O método deve ter um número 

mínimo de princípios operativos, pois esta limitação quantitativa liga-se à sua 

exequibilidade, afastando-se de uma complexidade apriorística. O autor 

obriga-se a não incumprir a observância dos seus princípios; estes são quatro, 

como quatro são os pilares da sua filosofia. Enumeremos o último grupo, os 

pilares do cartesianismo, e passemos depois ao primeiro grupo (ao método): a 

filosofia de Descartes assenta no (i) método, (ii) na dúvida metódica (ela é 

metódica porque a tudo se aplica, mesmo às verdades matemáticas; não é 

céptica, pois quando o é é para a obtenção da clareza; a dúvida metódica 

está na base do cogito, pois se o mundo me ilude na forma de um génio 

maligno, se eu submeter esse génio à dúvida metódica, como é sabido, eu 

chego ao pensamento, ao cogito), (iii) no cogito (que me faz coisa pensante e 

me torna o pensamento como algo irredutível ao cepticismo) e (iv) na prova da 

existência de Deus (se a minha natureza finita pode pensar o infinito, tal se 

deve ao facto de que a natureza infinita existe). Retomemos agora o método e 

as suas também quatro condições: (a) aceito como verdade apenas aquilo 

que se apresenta clara e distintamente ao meu espírito; (b) devo dividir uma 

dificuldade num alargado número de partes para a poder resolver – assim 

distingo o simples do complexo e reconduzo o complexo à simplicidade, ou 

seja, (c) devo ordenar os meus pensamentos do mais simples ao mais 

complexo; por último, (d) devo recapitular tudo o que fiz e os meus 

procedimentos passo a passo na resolução das dificuldades.37  
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6.15. La Dioptrique: olho = câmara escura (e sua validação pela alma que 

vê) 

 

Mas mais importante do que resumir os princípios do método, é saber se se 

pode considerar a sua base como intrinsecamente ocular. E a resposta 

tenderá a ser afirmativa. Se o método nos permite aceder à verdade, se esta 

passa mentalmente por ser algo claro e distinto, ou divisível, ordenado e 

enumerável, então deverá haver uma ligação entre verdade e 

reconhecibilidade (confirmada pela visão). Por outro lado, também vimos que 

em Descartes o «eu» é uma substância irredutível ao cepticismo (ou nele não 

nulificável), o que o torna passível de uma separação do corpo e lhe dá uma 

permanência na alma. Regressa a nossa questão: é ou não Descartes um 

pensador ocular? Consideremo-lo como tal, e a isso acrescentemos que a sua 

ocularidade não tem uma natureza una; porque, por um lado, ela advém de 

uma compatibilização entre o mecanismo fisiológico do olho e a câmara 

escura, e, por outro lado, a ocularidade cartesiana supõe um dispositivo em 

que a visão se autonomiza, tal como o «eu», do corpo. Recorreremos uma 

vez mais a La Dioptrique para a confirmação destas duas posições. A 

analogia entre o olho e a câmara escura é por demais conhecida: 

 

Suponhamos uma câmara ou uma sala completamente encerrada 

exceptuando num único orifício, coloquemos uma lente de vidro nesse 

orifício e atrás dele, a uma determinada distância, uma folha lisa ou 

esticada, de modo a que a luz proveniente dos objectos exteriores aí 

forme imagens. Agora considere-se que o interior da câmara, essa 

espécie de sala, representa o olho; o orifício, a pupila; a lente é o humor 

cristalino, ou antes todas as partes do olho que causam alguma 

refracção; e a folha, a membrana interna, composta pelas terminações 

dos nervos ópticos.38 

 

Já, numa outra proposta, uma câmara escura em que a lente é um olho de um 

animal morto, mas que permite e serve do mesmo modo a fixação das 

imagens no ecrã-retina, sustenta ainda o primado da ocularidade e a 

anteriormente referida autonomia da visão em relação ao corpo («vivo») e à 
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vontade. O procedimento faz-nos recordar a retino-passividade e a 

desantropomorfização da visão de que falava atrás Svetlana Alpers, ao 

mesmo tempo que confirma Descartes como o fundador da ocularidade 

moderna: 

 

[Certificamo-nos da eficácia da câmara escura] se pegarmos num olho 

de uma pessoa há pouco falecida (ou, se tal não for possível, no olho de 

um touro ou outro animal de grande porte) e se cortarmos as três 

membranas envolventes detrás desse olho de forma a expor a maior 

parte do humor cristalino sem derrames. Seguidamente, cobrimos o 

orifício com um pequeno corpo branco suficientemente fino para deixar 

atravessar a luz (i. e., um pedaço de papel ou um pedaço de casca de 

ovo) e colocamos o olho nesta espécie de obturador de modo a que a 

sua frente esteja virada para os vários objectos iluminados pela luz 

natural, e a sua parte traseira virada para o interior da sala onde estamos 

de pé. (Nenhuma luz entrará na sala que não aquela que o olho deixa 

passar.) Construído este engenho, veremos que na folha branca do 

fundo, não sem maravilhamento e prazer, temos uma pintura 

representando perspecticamente todos os objectos do exterior.39 

 

Como dizia no início deste capítulo, encontramos também deste modo o olho 

vendo independentemente da sua vontade e da vontade corporal. Contudo, 

tanto num caso como no outro (seguindo a vontade ou a autonomia da 

vontade), a câmara escura é a entidade central. Como tal, ela caracteriza 

Descartes como pensador ocular, mas desunifica a definição da sua 

ocularidade. 

     Neste último exemplo que retirei de La Dioptrique, aquilo que o olho vê 

está além da vontade de quem vê, sendo o olho uma espécie de máquina 

não-viva (e pensemos de novo em Kepler): pode repetir-se que a visão se 

autonomizou fisiologicamente e esta autonomização corresponde, portanto, a 

uma hegemonização (no contexto do preceito proposto, o que se autonomiza, 

hegemoniza). O modelo da ocularidade impõe-se, pois, reforçadamente, a 

visão liga-se à câmara escura: neste caso de uma visão mecanicista (em que 

a visão «funciona» fora da vida biológica do seu aparato, «funcionando» 

inclusive com o olho de um animal morto), surge-nos o paralelo entre aquilo 
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que é impresso na parede última da câmara escura e o espaço retiniano. 

Além ou aquém da vontade, há então a omnipresença da câmara escura que 

nos diz que este paradigma não está dependente do corpo biológico, que nos 

diz repetidamente que a visualidade e o visível superam a fisiologia. 

 

 

6.16. Além da linguagem, o visível e a visão 

 

Daí que o visível se possa desdobrar em invisível, como dirá Maurice 

Merleau-Ponty. A visão comprova e reconhece, distingue e avaliza, mas o 

visível é mais vasto do que a visão. E ambos, por seu lado, mais vastos do 

que a linguagem. É uma das ilações a retirar, aliás, da última proposição do 

Tractatus de Wittgenstein: 

 

6.54  As minhas proposições são elucidativas pelo facto de que aquele        

         que as compreende as reconhece afinal como falhas de sentido,           

         quando por elas se elevou para lá delas. (Tem que, por assim     

          dizer, deitar fora a escada, depois de ter subido por ela.) 

         Tem que transcender estas proposições; depois vê o mundo a 

          direito. 

          Acerca daquilo de que se não pode falar, tem que se ficar em 

          silêncio.40 

           

Silencia-se a linguagem, portanto, ante a amplitude daquilo que a visão ou a 

visualidade podem aceder. Se, em Wittgenstein, a visão supera a linguagem, 

em Descartes, de novo, ela supera a corporalidade – e também se pode dizer 

que a razão diverge, no autor, da percepção. Voltamos ao dualismo de 

Descartes. Mas se considerarmos o Descartes que influenciou o Iluminismo, 

teremos de reflectir sobretudo no pensador que considera a visão como o 

mais nobre dos sentidos. 
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6.17. Iluminismo: clareza e domínio do natural (as ideias como imagens) 

 

O Iluminismo pressupõe a eficácia da razão na organização e reorganização 

da sociedade. Herda do racionalismo do século XVII (da visualidade 

cartesiana onde ela se manifesta com mais veemência – no método) a 

necessidade de conhecer a natureza para a poder dominar. Para além da 

clareza e discernibilidade, o Iluminismo implica um despotismo iluminado na 

sociedade e na governação política, pressupondo a submissão das leis civis 

ao soberano, como em Hobbes, ou o absolutismo de Luís XIV. Quando atrás 

afirmei que a modernidade cartesiana, a modernidade iluminista e as suas 

decorrentes fundações e desenvolvimentos até ao século XIX (concretamente 

até às primeiras fotografias e ao Impressionismo, absolutas revoluções), 

quando afirmei que estas posturas conceptuais e políticas pugnavam por uma 

leitura ocular-cêntrica do mundo, que relacionavam a autonomia da visão 

(omnipotente e livre da vontade) com a sua hegemonia – dizendo que aquilo 

que se autonomiza hegemoniza – pretendi, implícita e explicitamente, ligar a 

visão à produção de uma imagem da realidade, mais do que à realidade em si 

(se quisermos falar de uma realidade em si; mas, apesar de tudo, podemos 

distinguir uma dimensão próxima ou táctil do mundo de uma outra imagística 

ou, à maneira de Debord e Feuerbach, representacional). Ora, ao ligar a visão 

à imagem considero que, invertendo o sentido da afirmação (fazendo o 

percurso imagem→visão), a imagem se destina somente à visão e que 

ambas, na sua relação mútua (↔), se separam ou autonomizam de todo e 

qualquer processo fisiológico, de tal modo que Voltaire irá considerar a ideia 

como uma imagem. É no seu Dictionnaire Philosophique que Voltaire 

sintetizará este tópico afirmando que mesmo as ideias mais abstractas, tal 

como o conceito de «ser», estão dependentes daquilo que existe e é 

percepcionado.41 Isto demonstra, a meu ver, que esta absoluta ocular-

centralidade não é fisiológica, mas é antes um programa filosófico de grande 

amplitude. 

     Acontece que, e entrando gradualmente no fulcro desta investigação, este 

primado da ocularidade não pode nele traduzir nem diluir as particularidades 

da obra de arte (nas artes plásticas, entenda-se, e na pintura em particular). 

Neste sentido, defenderei que a arte é uma excepção à ocularidade, tal como 
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à prática ou aos objectivos da interpretação – quer na «leitura» de uma 

pintura, quer de uma obra musical (analisaremos as obras de Bach que não 

pressupõem uma preferencial interpretação, como Die Kunst der Fuge). 

Mesmo que numa obra de arte haja uma ideia que se transforma em imagem 

(o que não é imediato, pois se pode converter em linguagem), resta-nos 

resolver um dos pontos de maior resistência da obra em relação à sua 

assimilação e percepção: refiro-me ao problemático acesso da visão ao 

trabalho específico do medium que faz a obra, pois considerarei que uma vez 

a obra realizada ela invisualiza o seu medium. Porque o medium veicula a 

obra nela não se manifesta, logo o medium da pintura (a opticalidade pura, 

como o nomearei) não é visível na obra, como não será invisível. Resultando 

daqui uma outra hipótese de definição de invisual. 

     Mesmo resumindo apressadamente que uma obra de arte é constituída por 

imagens, uma ideia e por um veículo que lhes dá corpo, o denominado 

medium, o labor de formação e enformação do medium nunca se pode 

subsumir à mera ocularidade nem à clareza. Porque o medium não é a obra é 

o veículo que faz a obra, o que lhe permite existir – e é bem de ver que, 

existindo a obra, nela se dilui a existência do medium, ou seja, o medium 

desaparece para que possa aparecer a obra, ou desaparece no aparecimento 

da obra. Assim, as artes visuais são um caso excepcional na 

visualidade/ocularidade do Iluminismo, considerando que este tem como força 

motriz o esclarecimento iluminado e distintivo dos problemas simples ou 

complexos. 

     Mas a pintura, e a pintura em particular, nunca pode ser nem iluminada 

nem distintiva, precisamente porque na obra pictórica o (seu) medium não é 

um elemento acessível nem convertível na visualidade: na obra que se expõe, 

eu nunca vejo a pintura, porque o máximo que me é acessível é uma pintura 

(e tem de haver uma distinção total entre «a» pintura e «uma» pintura); de 

outro modo, eu sei o quanto o bidimensionalidade (flatness, Greenberg) do 

suporte pictural pode contribuir para definir a realidade de uma obra pintórica, 

mas eu nunca vejo a planitude em si, vejo um desejo de planitude no seio de 

uma permanente tridimensionalidade óptica; nem quando o rectângulo-tela 

está ainda virgem de qualquer inscrição – nesta situação eu vejo o suporte e 

nunca a coisa a que chamo planitude. Eu posso saber o que é ou como definir 
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a planitude (conhecendo a sua centralidade no pensamento modernista de 

Greenberg, por exemplo), mas nunca a vejo enquanto tal, pois ora vejo um 

suporte, ora vejo esse suporte a induzir-me já a um espaço objectual, na 

pintura de monocromo, ou tridimensional, na pintura de matriz perspéctica, ou 

em toda a abstracção que me induz à tridimensionalidade óptica.  

     Como diz Voltaire no seu Dictionnaire…, uma ideia é uma imagem – aqui 

reside um problema essencial, porque eu para ver a «planitude» teria de a 

converter em imagem e, como afirmei, a imagem da planitude ou me conduz 

ao objecto ou à tridimensionalidade óptica (uma inevitabilidade de toda e 

qualquer inscrição no plano/suporte). Afastando-me da definição de Voltaire, 

direi que a planitude não é convertível numa imagem. Entretanto, de outro 

modo, a planitude convertida em imagem não é mais a planitude, é a própria 

pintura, é somente uma pintura e não a pintura. Portanto, paradoxalmente, 

estando a planitude convertida em pintura (que é a sua imagem 

imediatamente táctil), eu perco naturalmente a planitude em si mesma. 

Resumindo, estando perante uma pintura, e ainda que eu a sinta como 

aspirante da planitude, eu estou perante uma pintura, é a pintura que me 

move e não a sua evidente planitude, mesmo que esta se imponha de modo 

táctil. De maneira mais simples, se, em Greenberg, a pintura moderna 

(posterior ao Impressionismo) aspira à representação da planitude é porque 

uma coisa é a pintura e outra a sua planitude como sua utopia. Nestes termos, 

o Iluminismo é visual e ocular sem ser pictural, logo é o tempo histórico da 

imagem. A imagem e não a pintura, como vimos, é que pertence à visão e é a 

imagem na visão que pode ser clara, distintiva, discernível, obscura ou 

indiscernível. É a imagem que pode ser tudo isso e não a «pintura», que terá 

de ser definida por outros classificativos, como o invisual – proposto ao longo 

desta investigação. 

     Voltaire exemplifica muito bem a definição do Iluminismo como o tempo 

histórico do primado da imagem, pois nele e nos seus contemporâneos 

predomina a tese de que a imagem é a tradução, ou a impressão, no «olho da 

mente» (o qual, por sua vez, funciona como câmara escura) da ideia. Ora, 

enquanto em Voltaire uma ideia é uma imagem na mente, em Diderot, por 

exemplo, a imagem é também a entidade convocada para definir a expressão, 

que é entendida como a imagem do sentimento.42  
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     Neste contexto, uma ideia não é uma realidade que independa da 

subjectividade imagística da mente. Entretanto, se uma ideia não pode ser 

objectivada exteriormente, nem é intuitiva ou interiormente inata, ela depende, 

claro, da percepção e de um regime de conhecimento sensista. Por isso, deve 

reafirmar-se que, num registo que é o do predomínio da visualidade, o 

sensismo e a percepção não são suficientes para aceder à pintura, mas 

apenas nos conduzem às particularidades de inscrição externa de uma 

pintura, às pinturas, ou seja, à quantidade determinada e existente de pinturas 

enquanto meras concretizações da pintura.  

     Quanto à música, sei que posso ouvi-la sem a escutar, e sei que a posso 

ler sem ouvir (nem escutar); mas quando a escuto sou aspirado por um vórtice 

(como na pintura e na poesia) de particularidades que me ocultam a natureza 

e a constituição «aspirativa» do medium música (precisamente, o som 

incorpóreo que posso e devo ouvir sem escutar) para, ao invés, me concentrar 

conscientemente na resultante de uma elaboração/reelaboração desse 

medium. Deveria acrescentar outra ideia: se eu, de preferência, devo ouvir 

uma sinfonia sem a escutar, tal significa que eu acedo à música mesmo na 

ausência do seu medium mais imediato: o som presente, o som relacionado 

com o (seu) momento. Resumindo, o medium da pintura (que é a própria 

pintura ou a opticalidade pura) é-me inacessível: digo que alcanço uma série 

de pinturas e não a pintura, a qual não posso através apenas do 

conhecimento determinar o que é (como a verdade em Alain Badiou, o 

paralelo constante no meu trabalho); por seu lado, o medium da música oscila 

entre uma semelhante inacessibilidade (ouço a obra e não a sua medialidade 

pura) e uma ausência, precisamente porque a música é aquilo que ouço sem 

escutar.  

 

 

6.18. Bach: a música é uma invenção sem destinatário 

 

Que eu ouço a música sem a escutar também o afirma, a seu modo, o 

maestro e cravista Rinaldo Alessandrini, uma das maiores referências actuais 

da interpretação musical filológica, que pressupõe trabalhar uma época – o 

barroco, no caso de Alessandrini – ou um compositor depois de os conhecer 
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profundamente, quer dizer, não apenas «reconstrutivamente» (não se trata de 

um confinamento à interpretação com os chamados «instrumentos da 

época»), mas sobretudo de atentar a aspectos formais, estruturais, dinâmicos, 

etc. Diz-nos Alessandrini (que, em 2005, gravou a integral dos Concertos de 

Brandenburg de Bach, com o seu Concerto Italiano),43 no contexto do período 

barroco, sobre a diferença de concepção/interpretação/audição entre Bach e 

Vivaldi, compositores de que é especialista maior (a que teremos de juntar 

Monteverdi, pois dele é Alessandrini dos mais dotados leitores): 

 

Quando ouvimos um concerto de Vivaldi e, a seguir, um dos concertos 

de Brandenburg de Bach, percebemos de imediato que não se trata nem 

da mesma linguagem, nem da mesma cultura, e a nossa atitude na 

audição tem de mudar impreterivelmente de um para o outro. Quando 

ouvimos Vivaldi, ele não nos causa problemas. A obra inicia-se, nós 

ouvimo-la. Não há qualquer problema se perdermos 3 ou 4 compassos. 

Em Bach é muito diferente: ouvir Bach é um trabalho em si mesmo, a 

escrita e o espírito de Bach são tremendamente complexos. Além disso, 

em Bach, uma coisa é a composição, outra é a interpretação, claramente 

distintas. Bach não se interessava muito pela forma como a sua música 

era restituída, ele interessava-se sobretudo pela estrutura, pela 

concepção (…).44 

 

Ou seja, devemos sublinhar, Bach privilegiava sem dúvida a escrita sobre a 

escuta, ao mesmo tempo que, seguindo a terminologia anterior, associava a 

escrita (a concepção) à audição: a obra musical de Bach é aquilo que está 

presente na partitura perante o(s) seu(s) leitor(es): ela é pois uma forma de 

audição, a concepção é audição e a partitura dispensa a escuta e a 

interpretação. Em Bach, a obra existe sem interpretação, porque desse modo 

foi criada. Ou seja, a grande questão da música de Bach é a escrita de Bach, 

as suas obras destinam-se a serem lidas e nessa leitura gera-se a audição e 

não a escuta. Porque esta obra reivindica uma abstracção absoluta. Muitas 

das suas obras mais importantes não foram elaboradas com indicação de 

instrumentação. Por vezes Bach indicava instrumentação quando respondia a 

encomendas (sobretudo na música religiosa, nas cantatas e Paixões). De 

resto, o seu entendimento era o da música em si, estrutura ad lib, ao critério 
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do intérprete, instrumental ou vocal, um programa aparentemente aberto e 

exposto a inúmeras formas de transposição ou restituição. Die Kunst der 

Fuge/A Arte da Fuga BWV 1080 é disso talvez o melhor exemplo. 

     A Arte da Fuga é uma obra que se desenvolve em progressão matemática, 

dotada de uma estrutura extremamente rigorosa, comporta a exposição e 

desenvolvimento de um tema que, de «módulo» em «módulo» (de 

contrapunctus em contrapunctus), é sujeito a variações e inversões e outras 

permutações. A concepção mais simples de uma fuga necessita de quatro 

vozes: uma apresentado o tema (Baixo, na tónica), outra a resposta (Tenor, 

na dominante, uma quinta acima); uma terceira, um contratema (Alto) e uma 

quarta a respectiva resposta (Soprano) ao contratema.  

 

 

6.19. Die Kunst der Fuge: quando a música se desvincula da 

interpretação 

 

Os Contrapunctus de A Arte da Fuga estão numerados de I a XIX, mas a sua 

ordem é variável, dependendo da concepção global dos vários intérpretes. 

Nestes termos, esta obra coloca problemas sem solução quanto à sua 

interpretação (que não são nunca de natureza estrutural): que instrumentos e 

instrumentação escolher? Qual é a ordem dos seus Contrapunctus? Outras 

questões estão em aberto não tanto como problemas sem solução de uma ou 

outra obra em particular, mas como situações características da época 

barroca: não são explícitas as indicações de articulação, tempos, dinâmicas e 

ornamentação. Jordi Savall sintetiza-nos a grande questão de A Arte da Fuga 

em duas possibilidades: ou se opta pela interpretação num instrumento de 

tecla (piano, órgão ou cravo), acrescido de outro em certos contrapunctus (crê 

Savall ser necessário em certos momentos por razões técnicas e estruturais) 

ou se propõe um conjunto instrumental da época, tendo Savall tentado esta 

última hipótese numa importante gravação de 1986.45  

     Outros destaques que proponho na leitura «infinita» desta obra: Grigory 

Sokolov apresentou-nos a sua leitura pianística em 1982;46 entre os anos 60 e 

80, Glenn Gould propôs-nos leituras ao órgão e pianísticas: em 1962, 

interpretou ao órgão os Contrapunctus de I a IX e ao piano os Contrapunctus 
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I, II, IV, IX, XI, XIII e XIV;47 por fim, ao cravo, Gustav Leonhardt lê e edita uma 

primeira vez a Arte da Fuga em 1953 e, em gravação mais acessível , grava-a 

de novo em 1970.48  

     Outro exemplo interessante da concepção abstracta da música e da obra 

de arte em Bach encontramos nas suas obras para alaúde, instrumento que 

muito estimava, escritas no entanto em pauta de piano e não na tablatura do 

alaúde, o que deixa a interpretação dessas obras ao critério do intérprete de 

novo. Há quatro momentos importantes na obra de Bach para este 

instrumento, mantendo-se o problema apontado: solos nas Paixões – 

Segundo S. Mateus e Segundo S. João – na cantata Trauerode BWV 198, ou 

nas mais específicas e discriminadas Peças para Alaúde para Monsieur 

Schouster BWV 995, obra que é uma adaptação da Sonata para Violoncelo 

Solo em dó menor BWV 1011. Em vários manuscritos esta obra surge noutra 

tonalidade e em pauta, uma outra vez, destinada a instrumento de tecla 

(destaquemos aqui, revelando-nos estas obras, o trabalho do alaúdista Paul 

O’Dette).49 Colocam-se no entanto vários problemas, pois o manuscrito faz o 

instrumento descer a notas graves impossíveis de produzir no alaúde 

standard da época de Bach. Assim, concluímos que Bach produz arte musical 

fora do círculo escrita-interpretação-restituição, postura artística que 

denominarei adiante como interpretável, separando o interpretável da 

interpretação. 

     Como direi adiante, a obra de Bach é da ordem do interpretável porque 

estabelece uma distinção entre a interpretabilidade (conceptual) e a 

interpretação (factual). Neste ponto, proponho um paralelo que se pode tornar 

claro entre o olhar e a audição, por um lado, e a visão e a escuta por outro 

lado; gerando assim o esquema 6.3. como prolongamento do anterior 

esquema 6.2. Entretanto, um dos três ou quatro maiores bachianos do século 

XX (os outros poderiam ser Harnoncourt e, actualmente, Philippe 

Herreweghe), o já mencionado Gustav Leonhardt não apoiaria a radicalidade 

de Rinaldo Alessandrini sobre a característica essencial da musica de Bach 

não se destinar à interpretação. De facto, em 1952, publica Leonhadt um 

estudo sobre A Arte da Fuga, onde procura demonstrar que ela se destina não 

a uma interpretação «aberta» (orquestra, quarteto de cordas, cravo, etc.), mas 

às duas mãos que manejam o cravo.50 Começa por provar que a notação não 
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exclui, de modo algum, o cravo; depois, refuta a hipótese do conjunto 

instrumental (tentada, por exemplo, por Savall); além disso Bach não usava a 

fuga em composições orquestrais (conclusão que a notação e a harmonia 

tenor e baixo também permite concluir); no entanto, Leonhardt também nos 

diz, nas páginas iniciais, que o seu estudo não permite resolver 

definitivamente o problema da obra e que as fontes disponíveis (o famoso 

«Manuscrito de Berlim») não nos permitem conclusões peremptórias. 

     Mas voltemos ao problema tal como o desdobrei depois de Alessandrini, 

juntando agora a visão à escuta. Consideraremos que o Iluminismo, para 

poder ser definido, necessita da primazia da visão e da escuta, da percepção 

e do fluxo das sensações. Mas, como vimos a partir de Sartre, uma obra 

musical é algo que eu ouço mesmo sem escutar, porque a ouço no imaginário 

mesmo na presença do seu analogon, que é a interpretação; logo, a 

dissociação entre audição e escuta (ver de novo o esquema 6.3.) é decisiva, 

ao ponto de me permite afirmar ou definir a audição como aquilo que não é 

escutado, ou, de outro modo, a audição é uma escuta ausente da ausência. 

Prosseguindo e lendo Jean-Luc Nancy, podemos entretanto concluir que o 

«sonoro» é aquilo que a «audição» tem em comum com a «escuta». Porque o 

«sonoro» está sempre presente, apareça ou desapareça. Acrescento eu que 

se ele aparece eu escuto-o, se ele se dissipa eu ouço-o. É pelo menos desta 

forma que se me afigura interpretar o seguinte excerto de À l’Écoute de 

Nancy: 

 

O sonoro (…) acarreta a forma. Ele não a dissolve, antes a expande, dá-

lhe uma amplitude, uma espessura e uma vibração ou ondulação em 

relação á qual o desenho não pode ser mais do que uma aproximação. O 

visual persiste até ao momento em que desaparece, o sonoro aparece e 

desaparece até mesmo defronte sua permanência.51 

 

 

 

 

 

 



 334 

6.20. Descartes, John Locke, David Hume: percepções, impressões, 

ideias 

 

Vimos que uma imagem era algo impresso no «olho da mente», convocando a 

câmara escura como o paradigma da percepção. De Descartes a John Locke 

(refiro-me obviamente ao seu An Essay Concerning Human Understanding) 

este paradigma mantém-se. A percepção em Locke é sensista, porque não 

comporta ou não se pode confundir com o trabalho do pensamento. Mesmo 

que Martin Jay comente a propósito de Locke, ou destaque neste autor, 

residuais funções activas da mente, a percepção lockiana continua a implicar 

uma mente passiva. Por isso se dirá que de Descartes a Locke o paradigma 

da mente continua a ser a câmara escura. Vejamos este excerto do Capítulo 

IX, Livro II de An Essay Concerning … : 

 

1. A percepção, sendo a primeira faculdade do espírito que se ocupa das 

nossas ideias, é também a primeira e a mais simples ideia que 

recebemos por meio da reflexão. Alguns designam-na pelo nome geral 

de pensamento; mas, como esta última palavra, na língua inglesa, 

significa propriamente essa espécie de operação da mente acerca das 

suas ideias – operação na qual a mente é activa e pela qual considero 

algo com um certo grau de atenção voluntária –, é preferível empregar 

aqui o termo percepção; porque ordinariamente naquilo a que se chama 

pura e simplesmente percepção, a mente é apenas passiva, não 

podendo deixar de perceber o que realmente percebe. 

2. Todo o homem poderá conhecer melhor a natureza da percepção se 

reflectir sobre o que ele próprio faz, quando vê, ouve, sente, etc., ou 

pensa, do que através de qualquer explicação que eu lhe possa dar.52 
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Esquema 6.3. 

 

 

David Hume, posteriormente, dividirá as percepções em dois grupos: as 

impressões e as ideias. Mas, também neste autor se manifesta, e julgo poder 

considerá-lo desse modo, o paradigma da câmara escura retino-passivo (para 

retomar o termo de Svetlana Alpers sobre Kepler), pois a impressão humiana 

é igualmente uma forma de enfatizar a percepção, ou de com ela se confundir. 

De facto, mesmo sem referência explícita à câmara escura, há, em Hume, 

       Visão                         construção                           Imagem 
                                     da subjectividade 

    Escuta                           construção                        Obra musical 
                                      da subjectividade 
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uma ligação entre impressão, sensação e visão. Quanto às ideias, por outro 

lado, prolongam o plano da imagem lembrando Voltaire, embora diminua o 

alicerce na ocularidade distintiva, pois as ideias em Hume não se encontram 

ligadas nem à visão nem ao tacto, são antes imagens ténues das impressões 

nos nossos pensamentos. Hume vai entretanto dividir tanto as ideias e as 

impressões em simples e complexas. Simples é então aquilo que é indivisível 

e o complexo é divisível. Entretanto, o divisível pode ser divisível no uno. Por 

exemplo, cor, sabor e odor, qualidades distintas umas das outras marcam o 

divisível no uno, uno que pode ser uma maçã, por exemplo. Ora, tal como o 

divisível se pode tangenciar no indivisível (uno), Hume vai interessar-se pela 

proximidade eventual entre ideias e impressões: «Quando fecho os olhos e 

penso no meu quarto, as ideias que formo são representações exactas das 

impressões que senti; e não há qualquer particularidade numas que não 

encontre nas outras».53  

     Mas, se há uma proximidade entre ideias e impressões, como vimos, tal se 

efectiva no terreno das percepções simples, ou seja, no das impressões e 

ideias simples, porque no das complexas elas não são por regra cópias ou 

equivalentes umas das outras. Diz Hume que muitas das nossas ideias 

complexas (a utopia?, a emancipação social?) nunca tiveram impressões que 

lhes correspondessem – o contrário também é verdadeiro: eu posso ter uma 

série de impressões complexas, de algo complexo, que não consigo reunir 

numa ideia. Parece-nos aqui que Hume tenta libertar, ou constatar que há 

uma certa autonomia entre ideias e impressões, sendo as primeiras resultado 

das segundas; num contexto complexo tal pode separar-se (as ideias das 

impressões), mas não de todo, pois o que Hume nos diz é que há 

dependência entre ambas de qualquer modo, embora umas não sejam cópias 

das outras. Num contexto simples, voltamos à ligação entre a ideia e a sua 

impressão nesta conclusão: «que todas as nossas ideias simples no seu 

primeiro aparecimento derivam das impressões simples que lhes 

correspondem e que elas representam exactamente». 54        

     Portanto, embora as ideias e as impressões complexas não sejam cópias 

umas das outras elas estão conectadas por uma espécie de princípio geral 

que liga as impressões às ideias, pois humianamente não há maneira de 

afirmar que umas (as ideias, por exemplo) não estejam dependentes das 
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outras. Seguindo o que Hume chama a ordem do primeiro aparecimento, ele 

verifica que são sempre as impressões que precedem as ideias, apesar de 

haver casos em que o inverso sucede; são, no entanto, casos muito 

particulares que não invalidam, para Hume, a sua máxima geral, assim 

expressa:  

 

Para dar a uma criança a ideia da cor escarlate ou alaranjada, do doce 

ou do amargo, apresento-lhe os objectos ou, por outras palavras, 

transmito-lhes estas impressões; mas não chego ao absurdo de tentar 

produzir as impressões despertando as ideias. Ao aparecerem, as 

nossas ideias não produzem as impressões correspondentes e nós não 

percebemos qualquer cor, nem temos qualquer sensação pensando 

simplesmente nelas. Por outro lado, constatamos que qualquer 

impressão, seja da mente ou do corpo, é sempre seguida de uma ideia 

que se assemelha, sendo diferente dela apenas nos graus de força e 

vivacidade. A conjunção constante das nossas percepções semelhantes 

é prova convincente de que umas são causas das outras; e esta 

prioridade das impressões é igualmente prova de que as nossas 

impressões são as causas das nossas ideias, e não as nossas ideias as 

causas das nossas impressões.55 

 

Deste modo, David Hume, no terceiro quartel do século XVIII prolonga o 

carácter sensista do Iluminismo. Mas precisemos um pouco melhor esta 

ligação entre sensismo e Iluminismo. A matriz ocular do Iluminismo considera 

uma dualidade entre um sensismo predominantemente fluxista (que, no 

contexto das plenas faculdades vitais dos seres, tende a sensorializar a 

percepção exclusivamente retiniana como a medida de todas as coisas, 

seguindo a crítica de Platão a Protágoras no Teeteto) e um sensismo 

predominantemente mecanicista (que, aliás, exponencia o anterior), de certo 

modo possibilitado pela hipótese descrita por Descartes em La Dioptrique de 

uma câmara escura poder «funcionar» em pleno com um olho de um animal 

morto servindo de lente.56      

     Mas não nos esqueçamos que, apesar disto, La Dioptrique é um livro 

dualista, pois afirma o mecanicismo da visão ao mesmo tempo que a 

descreve como faculdade da alma. Mas, ainda assim, esta ocularidade 
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aventada por Descartes é mecanicista ao ponto de dilucidar algo que tenho 

abordado desde o início deste capítulo: a separação entre visão e vontade. 

Chego de novo a esta hipótese de trabalho, a esta separação da visão em 

relação ao vivo a ponto de ser ela a medida do conhecimento, ne medida em 

que esta separação/autonomização confirma a visão com o mais fiável dos 

sentidos. 

     Em resumo, sensismo fluxista ou sensismo de pendor mecanicista são 

componentes da mesma tese: a de que o Iluminismo é o período mais 

assertivamente ocular de toda a história do «ver» ocidental, a qual gostaria de 

comentar considerando como referência alguns dos seus momentos 

marcantes; contudo sempre marcados por uma determinada ambivalência, 

desde o mundo grego ao cartesianismo. 

 

 

6.21. Ambivalências do ver e imaginação como obrigação («sim» a 

Parménides, «não» a Heraclito) 

 

Inevitavelmente, começaria pelo século VI a.C. e por Parménides, autor de um 

fragmento-poema sobre a viagem de um humano ao reino da deusa 

verdade.57 O que nos relata Parménides de Eleia não é imediatamente da 

ordem da ocularidade, seja ela entendida na subdivisão proposta entre olhar e 

visão, seja na outra subdivisão ocularidade fluxista e/ou mecanicista 

cartesiana. No entanto, a inteligibilidade do poema de Parménides efectiva-se 

apenas no acompanhamento do seu relato pela imaginação, faculdade que é, 

desde a raiz etimológica da palavra, eminentemente visual, ou, à maneira de 

Kepler, produtora de uma pictura (no caso de Parménides, produzindo-a além 

da pictura-registo). Como tentarei explicitar, existe em Parménides uma 

ocularidade evocativa e, em Platão, uma ontológica ocularidade ambivalente. 

Do mesmo modo e pelas mesmas razões, classificarei também como 

evocativa a ocularidade mais do que suscitada, imposta, pelo pensamento 

medieval em torno da luz, passando por Santo Agostinho, Robert Grosseteste 

e S. Tomás de Aquino, entre outros autores, classificando mais tarte nesta 

investigação, genericamente, de ontológico o tratamento do olhar por Sartre 

(sabendo nós que neste autor, paradigmático para a suspeição ocular do 
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século XX, o olhar tende para uma invisibilidade apartada da visão, pois o 

olhar vê, no mundo, é o mundo mas não é visto). 

     Apesar de devermos opor o «tudo é» ou «não é» de Parménides ao «tudo 

flui» de Heraclito, teremos de ter em conta que Parménides tal expressa não 

através de um diálogo (à maneira posterior de Platão), nem de um texto 

teórico ordenado (e, embora seja esse o seu tema, nunca Parménides nos 

fornece uma definição concreta da verdade), mas por meio de um poema 

narrativo, entendido somente numa recorrência à visualidade, que nos leva da 

imaginação à imagem e ao conceito. Assim, lendo Parménides nada mais me 

resta do que ter de «ver» o que ele descreve. Não o sendo explicitamente, 

muito menos nada em absoluto reivindicando nesse sentido, Parménides é o 

criador de uma certa ocularidade ocidental.  

     O poema é dividido em três partes. Na primeira, um filósofo (o próprio 

autor, supõe-se) realiza uma viagem até à deusa verdade, a qual, vendo-o, o 

felicita por ter escolhido este caminho compensador. O que acontece na 

segunda parte, no momento em que se descreve o contacto do homem com a 

deusa que o felicita e lhe promete recompensa; depois, esta fá-lo conhecer a 

verdade das coisas, e também as opiniões e as aparências (terceira parte). 

Na segunda parte do poema, o homem vê a deusa, a verdade é o tema deste 

excerto; a deusa não fornece ao filósofo nenhuma definição de verdade, mas 

impõe-lhe a necessidade de uma disjunção:58 esta caracteriza-se deste modo 

– aquilo a que se aplica o termo ou conceito verdade ou é ou não é, o que 

gera três premissas, sendo a primeira costumeiramente enfatizada como  

parmenidiana: (i) algo é, o ser é e não pode não ser (e deve retirar-se daqui 

uma espécie de subpremissa, assim enunciada: pensar-se que algo é, é o 

mesmo que dizer-se que é e é equivalente a sê-lo desde logo, ou seja, pensar 

e ser são factos idênticos); (ii) algo não é ou o não-ser não é e, por isso, não 

pode ser pensado; (iii) por último, temos que algo é e não é ao mesmo tempo. 

Em Parménides conclui-se que apenas a primeira premissa conduz e 

incorpora a verdade, pois apenas há um ser, imóvel e sem princípio nem fim 

(uma concepção que, repita-se, se opõe ao fluxismo ou «fluentismo» 

heraclitiano). Além destas premissas residem as opiniões erróneas.  

     Desta maneira, Parménides obriga-nos a imaginar, que é uma forma de 

visualizar um percurso e a forma desse percurso: uma deusa, um caminho e 
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uma paisagem. O poema parmenidiano suscita-nos a visão para lhe dar 

sentido legível na imagem. Trata-se do que chamei de ocularidade evocativa e 

efeito de uma narrativa; é um chamamento instrumental da ocularidade, pois 

ao ser imóvel e sem princípio nem fim não pode corresponder uma 

imagem/forma absolutamente distinta ou discernível. 

     Acontece-nos aqui o mesmo que há pouco mencionei acontecer com uma 

pintura (com a pintura), ou ainda, retomando Voltaire, com a problemática 

tradução de uma ideia numa imagem. E digo «problemática», porque antes de 

materializada a pintura (ou a escultura) é uma ideia (cosa mentale, dizia-se) e 

não uma superfície onde se inscreve uma imagem, é uma ideia que não vejo 

e à qual não acedo de imediato. Porque uma pintura é uma pintura de pinturas 

submersas. É nela tão importante a superfície, a «pele» exterior (que pode ser 

finíssima, como analisarei em Velázquez), quanto aquilo que essa «pele» 

oculta. Velázquez é um dos autores que, quando pinta, melhor desoculta esse 

subterrâneo da pintura debaixo de uma superfície; diluindo a matéria pictórica 

numa quantidade de medium pouco convencional, o pintor espanhol colocou a 

pintura engenhosamente entre o visível e o invisível, gerando na maior parte 

das suas obras uma quase absoluta translucidez. 

     Noutro ponto, como sublinhei a partir de Greenberg, se o limiar da pintura 

moderna (desde Caravaggio?, desde o Impressionismo?) é a de uma luta 

entre a planitude e a tridimensionalidade óptica (pretendendo infrutiferamente 

a primeira vencer a segunda), e se ambas se opõem ao perspectivismo 

clássico, a planitude e o seu contraponto óptico tridimensional também 

constituem algo a que não acedo (em si mesmos). Quer dizer, eu não posso 

ver nem a ideia nem a materialização da planitude, apenas acedo à hipótese 

da sua aplicação/materialização, uma hipótese se restringe à condição de 

hipótese e a nada mais do que isso; e isso não é nem «a planitude», nem «a» 

pintura. O mesmo é dizer que, voltando ao «poema da verdade» de 

Parménides, eu não posso transformar a ideia de que ele é expressão numa 

imagem (e aqui a certeza de Voltaire nada me ajuda), apenas posso 

transformar numa imagem a viagem descrita pelo filósofo. Porque imaginar e 

converter em imagem a deusa da verdade não significa de modo algum que 

eu possa reduzir a verdade à imagem dessa deusa e disso estar certo. 



 341 

     Voltando a Alain Badiou e ao eixo verdade-acontecimento, sei que não 

acedo à verdade nem pelo conhecimento nem pela imagem (ou imaginação). 

A descritividade do poema de Parménides apela a uma determinada 

ocularidade da minha parte, mas esta não é o meio de divisar a «forma» da 

verdade. De certo modo, em Parménides, a verdade já é o fenómeno inédito 

para o qual não disponho de ferramentas para trabalhar. Por isso é que a 

ocularidade parmenidiana é apenas evocativa. Mas ela é também desviante, 

porque nos obriga a desviarmo-nos do mundo das opiniões correntes e 

plurais. Pelo contrário, a ocularidade sofística é imediatista sem evocação, 

porque aquilo a que faz apelo é à totalidade sensorial. Por isso se denominará 

ocularidade sensista e fluxista. Curiosamente, de tanto privilegiarem 

individualizadamente os sentidos (pelo conhecido statement de que cada 

homem é a medida de todas as coisas), os sofistas são mais sensistas do que 

oculares. Se considerarmos a sofística como mera «arte» retórica de 

sociedade (por oposição ao filósofo solitário em busca da verdade e dos seus 

campos), uma retórica onde a discussão se sobrepõe ao estudo, 

perceberemos melhor porque é que a sua individualização sensista se 

sobrepõe à ocularidade, apesar de uma fácil ligação entre uma e outra poder 

ser estabelecida; porque a sofística privilegia a opinião e a especulação 

arbitrária à verdade. E eis que nos surge Platão, que não poupará 

criticamente nem a ocularidade nem o sensismo sofístico. 

 

 

6.22. Platão (dualismo?): recusa da ocularidade sofista e relação entre a 

visão e o bem 

 

Mas Platão não prescinde completamente da ocularidade, ele leva-a antes 

para um amálgama ambivalente. Mas quedemo-nos na ocularidade sensista 

sofística. «Arte retórica» e discussão (que se funda ora no mero 

convencimento, ora na refutação esquemática), uma retórica e embate de 

opiniões que predominam sobre o estudo aprofundado e «solitário», a 

sofística do século V a.C. correspondeu a um tempo histórico de crise e a uma 

determinada massificação social. A sofística de Protágoras e Górgias 

privilegia a figura do «homem social» e do sábio remunerado aos problemas 
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do universo, questionando a existência de leis universais e favorecendo 

sempre uma lei humana necessariamente transitória e uma lógica de saberes 

aparentes (Aristóteles).  

     Fixemo-nos em Protágoras, um dos autores que Platão mais se empenha 

em rejeitar, bem como às definições de saber por ele defendidas e 

influenciadas (a de que o saber é um equivalente da percepção, a qual muda 

de indivíduo para indivíduo; algo sem qualidade una, logo fluxista, relativa e 

em movimento perpétuo), trabalho crítico que tomamos conhecimento, por 

exemplo, em Teeteto (151d4-155c11, ver também o meu capítulo 2., 

concretamente o ponto 2.2. «Verdade-além ser, recusa da opinião e 

percepção»). Diógenes Laertius, no seu Vidas de Filósofos, sistematiza-nos, 

concordante com a mencionada divergência em relação à qualidade una da 

verdade, o pensamento de Protágoras de Abdera nalguns tópicos, de que 

selecciono 6 determinantes: 

 

[1] Protágoras foi o primeiro a declarar que há sempre duas posições 

possíveis em todas as questões, uma e a sua oposta (…) [2] Ele 

começou um dos seus livros deste modo: «O homem é a medida de 

todas as coisas, das que são para as que são, das que não são para as 

que não são». [3] Costumava sustentar que a alma não era nada sem os 

sentidos (…) e que [4] tudo é verdade. (…) [5] Respeitante aos deuses, 

eu nunca estou numa posição de saber se eles existem ou não; porque 

para tal conhecimento há imensos obstáculos, nomeadamente a 

intrínseca obscuridade do tema e a curta duração da vida humana. [6] 

Protágoras desvalorizava a substância e faz evoluir os seus argumentos 

na base de distinções puramente verbais (…).59 

 

É este tipo de raciocínio que influenciará Teeteto na sua primeira definição de 

saber no diálogo platonista com o seu nome; Sócrates disso mesmo se 

apercebe, ligando desde logo o raciocínio de Teeteto a Protágoras, partindo 

daí para a sua refutação sem, no final do diálogo e como se sabe chegar a 

uma definição precisa do saber – é o famoso carácter inconcluso de Teeteto 

que tem dado origem a infinitas teses; lemos no início: 
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S. [Sócrates] – (…) vamos analisar a resposta em conjunto, se é, na 

realidade, fecunda ou vazia. Percepção, dizes, é saber? 

TEET. [Teeteto] – Sim. 

S. – Contudo, arriscas-te a não teres emitido uma definição trivial sobre 

o saber, mas sim aquela que diz também Protágoras. [152a] O modo é 

algo diferente, mas diz a mesma coisa, pois afirma que «a medidade de 

todas as coisas» é o homem, «das que são, enquanto são, das que não 

são, enquanto não são». (151e6-152a4) 

 

Adiante criticará Sócrates que aqui cabe um relativismo total, sendo que 

assim cada coisa é aquilo que a mim ou a cada um parece, não existindo em 

nada qualidades intrínsecas ou substanciais – algo cresce ou diminui, ou é 

grande e pequeno, dependendo do contexto em que de cada vez surge. 

Asserções que Sócrates/Platão claramente refuta(m): 

 

S. – (…) diremos, como penso, que nunca nada se torna maior ou mais 

pequeno nem em tamanho, nem em número, enquanto for igual a si 

mesmo. Não é assim? 

            TEET. – É. 

S. – Em segundo lugar, algo a que nada se acrescenta, nem se retira, 

não aumenta nem diminui, mas é sempre igual. 

TEET. – Exactamente. 

[b] S. – Em terceiro, não acontece que aquilo que primeiro não era, mas 

depois é, não poderá ser sem ter sido e vindo a ser? 

TEET. – Parece-me que sim. (155a4-155b4) 

 

Conhecida a hostilidade de Platão às artes miméticas, como a pintura e o 

teatro, depois de lido e analisado o Teeteto, poderíamos ser levados a pensar 

em Platão como um pensador ligado à suspeição da visualidade e da 

ocularidade. Mas não nos podemos precipitar nessa via, pois em textos como 

o Timeu a visão é desta forma celebrada:  

 

[Timeu escutado por Sócrates] (…) a nossa vista provou, com efeito, ser 

uma fonte de supremo bem para nós, na qual nenhuma das nossas 

actuais considerações sobre o universo poderia ser declarada se nunca 

tivéssemos visto qualquer estrela, sol ou céu. O mesmo se diria, com 
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efeito, da nossa capacidade de ver os períodos do dia e da noite, dos 

meses e dos anos, dos equinócios e solstícios e do que nos conduziu à 

invenção do número e nos conferiu a ideia de tempo e nos abriu o 

caminho à investigação da natureza e do universo. Estas possibilidades 

foram-nos conferidas pela filosofia, dádiva dos deuses à humanidade 

mortal, cujo valor não é nem será superado. Eu estou suficientemente 

preparado para declarar tudo isto como o supremo bem que a nossa 

vista nos ofereceu. Porque é que então devemos exaltar as coisas 

menores que estas, que um não filósofo [Eurípedes, segundo John M. 

Cooper] «lamenta em vão»? Declaremos antes que a causa e o 

propósito deste supremo bem é esta: Deus inventou a visão e deu-no-la 

para a aplicarmos às órbitas da inteligência no universo e às revoluções 

do nosso próprio entendimento.60 

 

Entretanto, no Fédon, o diálogo dedicado à imortalidade da alma (ver o 

Preâmbulo deste trabalho), Platão é muito claro em nova oposição aos 

sentidos (aos olhos e aos ouvidos como ele se lhes refere) enquanto vias de 

aquisição da verdade e do conhecimento (ver Fédon, 65d3-66a10, onde se 

fala explicitamente da justiça e do belo como entidades inalcançáveis pelo 

órgão da visão). Mas, certamente que o mais impressivo dos escritos que, em 

Platão, questionam abertamente a ocularidade é a alegoria da caverna do 

Livro VII de A República. Sabemos desde aí que Sócrates fala de uma 

evolução gradual em direcção ao conhecimento e ao inteligível, baseando-se 

a alegoria na comparação entre o mundo visível e a caverna-prisão onde 

existem homens que apenas vêem sombras projectadas numa parede sem 

acesso à luz, luz que é a fonte das sombras. Admitindo a libertação forçada 

de um desses homens, diz Sócrates a Gláucon: 

 

[Sócrates] – Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz, doer-

lhe-iam os olhos e voltar-se-ia, para buscar refúgio junto dos objectos para os 

quais podia olhar, e julgaria ainda que estes eram na verdade mais nítidos do 

que os que lhe mostravam? 

[Gláucon] – Seria assim – disse ele. 

[S] – E se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e 

íngreme, e não o deixassem fugir antes de o arrastarem até à luz do Sol, não 
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seria natural que ele se doesse e agastasse, por ser assim arrastado, e, 

depois de chegar à luz, com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver 

nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objectos? 

[G] – Não poderia, de facto, pelo menos de repente. 

[S] – Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. 

Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras, depois disso para 

as imagens dos homens e dos outros objectos, reflectidas na água, e, por 

último, para os próprios objectos. A partir de então, seria capaz de contemplar 

o que há no céu, e o próprio céu, durante a noite, olhando para a luz das 

estrelas e da Lua, mais facilmente do que se fosse o Sol e o seu brilho de dia 

(515e1-516b2).61 

 

Martin Jay, citando Hartmut Böhme, chama-nos ainda a atenção para a 

ambivalência dos gregos em relação à visualidade não apenas pelo que 

analisámos através da sofística, Parménides e Platão (sobretudo neste, 

obviamente), mas ainda por aquilo que alguns mitos nos informam quanto aos 

«perigos» da visão, mitos como os de Narciso, Orfeu e Medusa, para citar os 

mais destacados.62  

 

 

6.23. Luz genésica e luz do dia 

 

Este excurso por Platão deve aqui servir para realizarmos como uma 

ambivalência como a sua se prolongará até à Idade Média onde, em certos 

momentos, estabelecemos um entendimento da ocularidade sem obstáculos 

como o impossível do humano. Ora que luz é esta de que nos fala Platão que 

institui uma paradoxal ocularidade que é antes sinónimo de uma agressão 

exterior (na alegoria da caverna) em relação à qual somos de todo indefesos? 

Que luz é esta que não pode ser vista, ou que luz é esta que não se destina à 

visão nem a ser vista (por manifesta impossibilidade nossa)? Antecipando 

decisivas conclusões posteriores diria, desde já, que esta luz mítica, que faz 

ver ao mesmo tempo que não pode ser vista, é um primeiro sinal, um sinal 

embrionário da existência do que chamarei de invisual, ou seja, a porção do 

visível que não é nem pode ser vista. Esta luz que Santo Agostinho considera, 

seguindo o livro do Génesis, intrinsecamente boa (porquanto separada das 
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trevas), se chama inteligível em Platão e visão de Deus em Nicolau de 

Cusa;63 ela é a fonte de todas as formas no fundamental De Luce de Robert 

Grosseteste,64 pensador que separa a luz que Deus criou no primeiro dia da 

luz natural, a luz da tarde e da manhã do dia quarto da criação (estas somente 

fruto das duas luminárias que Deus criou, a grande para o dia e a pequena 

para a noite, a que se juntaram as estrelas – e estamos pois no Primeiro Livro 

de Moisés Chamado Génesis, I, 4-19).  

     Mais tarde, esta é também a luz de que fala Athanasius Kircher, em Ars 

Magna Lucis et Umbra, onde igualmente a luz sobrecelestial é a fonte das 

formas, fonte esta de que a luz material não pode ser mais do que uma 

simbolização.65 Também nalguns autores do século XX, em Jean-Paul Sartre 

destacadamente, há uma luz que não pode ser vista, não porque cegue como 

a do exterior da caverna de Platão quando revelada na sua autenticidade, 

mas porque pura e simplesmente há algo de essencial nessa luz que não 

existe para ser visto, porque é antes ela que vê, ou melhor, olha. Trata-se do 

olhar que paira sobre o mundo, omnipresente e não localizado como a visão 

(ligada a um emissor), o olhar é a lança com que o Outro me ataca fazendo-

me tomar consciência de que sou aquilo que sou.  

     Esta luz sartriana, o olhar, não paira, melhor dizendo, sobre o mundo, direi 

mesmo que é o próprio mundo: vou na rua e sei que estou ou devo estar a ser 

olhado – mas não sei e nunca poderei sabê-lo de onde, sei que estou, sei que 

não posso deixar de estar a ser olhado. Todos somos, todos sabemos ser o 

pasto do olhar. Mas não sabemos o que ou quem nos olha – porque esse 

olhar é o mundo. De outro modo, o olhar do mundo cai sobre nós, nós não o 

vemos mas conhecêmo-lo. Tão vagamente como conhecemos o mundo. Se a 

esse olhar, ao mundo, também chamarmos luz, diremos de seguida que essa 

luz é o ponto negro ou cego (a clareza absoluta, o mundo tal como ele é) 

inscrito na visualidade (ou no visível) que nos é inacessível, porque esse 

ponto absoluto existe sem ser visto. Porque, poderia ainda acrescentar, ao 

existir para olhar não pode ser visto. Como disse, vou na rua, sei que estou a 

ser olhado, mas não sei o que ou quem me olha, esse indeterminado não o 

posso conhecer nem descrever de outro modo: sei apenas que existe sem 

alguma vez o ter localizado. Ele é então o absoluto visível, porque vê em 

absoluto, mas não pode ser visto, testemunhado e experimentado. Esta luz, o 
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mundo, a visão integral ou o visível que vê e não é visto (e a isso não se 

destina) é aquilo que melhor nos elucida sobre as nossas limitações e as 

limitações do nosso órgão da visão, especialmente se entendido como 

destinado à percepção, à verificação, uma coisa apenas fisiológica. 

     Por esta razão a visão era o sentido que, na Idade Média, vinha em 

terceiro lugar de importância, depois da audição e do tacto (Santo Inácio de 

Loyola).66 Se há pouco falei num paralelo entre Nicolau de Cusa e Sartre, foi 

porque esta «luz» invisível (que se destina a ver e a não ser vista) é, em 

ambos, o ser do Outro, de um outro que é o olhar indefinido que se abate 

sobre nós, ao qual Sartre chama mesmo de Outro e de Cusa, naturalmente, 

Deus. A tal entidade eu chamarei de invisual, por ser o visível inacessível. 

Numa síntese introdutória, o invisual é aquilo que gera e transporta o visível 

mas, no próprio visível, nunca é visto (o medium da pintura, como detalharei, 

a opticalidade pura) ou aquilo que é visível e não pode ser visto (a luz 

platonista e a luz do Génesis). Esta é a luz que nos espelha e duplica, 

olhando-nos, e somos também nós olhando-nos uns aos outros. Por isso, com 

ela relacionarei no final o vídeo (inicialmente um espelho narcísico do artista) 

ou a esfera nova que esta disciplina abre na arte das neovanguardas dos 

anos 60 do século XX. É a mesma luz que torna a pintura de claro-escuro 

irreal (muito mais em Caravaggio, que inventa uma luz, do que em 

Rembrandt, que a herda de Ticiano), pois esta luz absoluta estilhaça a 

modelação das formas tal como a conhecemos leccionada por Leonardo com 

o seu laborioso sfumato. Terá sido este abeiramento ao invisual, afirmo, que 

motivou a acusação de Nicolas Poussin a Caravaggio, para o francês o pintor 

que nasceu para destruir a pintura. E, de certo modo, conseguiu destruí-la. 

     Continuaremos no próximo capítulo esta análise da ocularidade iluminista, 

incidindo na forma como ela se torna civilizacionalmente preponderante até 

gerar no século XX, sendo sua directa e indirecta causa, um momento 

persistente de suspeição da ocularidade.  


