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Resumo  

O tema deste trabalho centra-se na ideia de abismo, distinguindo duas vertentes: poço 

como símbolo de abismo / céu como símbolo de abismo. Mas, fazendo do próprio abismo, 

uma leitura simbólica de profundidade interior do homem, e, reconhecendo neste uma 

necessidade de transcendência em que se auto-representa por vezes como imenso, criam-se 

possibilidades de especulação sobre uma outra consequência simbólica – O ser como símbolo 

de abismo. E daí emerge a aparente permutabilidade e reciprocidade destes símbolos. 

Ao explorar os simbolizantes poço e céu, que, embora imbuídos de um carácter 

semelhante de imensidão na profundidade e na altura, aparentam uma oposição extensível a 

pares de categorias como: interior / exterior, luz / trevas, e outros, percepcionados e 

conceptualizados como opostos, mas que, por vezes, proporcionam fenómenos idênticos, 

pretendeu-se demonstrar, em termos da percepção visual, e da especulação fenomenológica, 

a relação com a inquietude vertiginosa.  

Procurou-se fundamentar uma ideia de abismo que configura simultaneamente a 

apetência e o medo do auto-conhecimento, e, a partir desta, a validade das formas enquanto 

representações simbólicas do ser - presente na contemplação do abismo - ou do abismo como 

projecção ou símbolo deste, e especular relativamente aos percursos definidos desde a 

estruturação da imaginação material, até à aquisição de formas e à constituição dos símbolos, 

utilizados na evocação do abismo.  

Desenvolveram-se neste trabalho duas componentes paralelas: concretização plástica 

e reflexão escrita. Ambas, resultaram de uma especulação que encontrou instrumentos e 

recursos argumentativos na pesquisa de algumas abordagens ao tema ou conceitos 

correlacionados, feitas por autores de referência, que permitem contextualizá-lo em algumas 

das dimensões em que já foi tratado, fundamentar a ideia de abismo a desenvolver, e alargar 

as leituras formais ou simbólicas, necessárias ao desenvolvimento plástico do tema, ajudando 

a redefinir o percurso, ou clarificando algumas das intuições iniciais e permitindo a 

reorientação da pesquisa.  
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Abstract 

The theme of this work focuses on the idea of the abyss, distinguishing two aspects: 

pit as a symbol of abyss / sky as a symbol of abyss. But being the abyss itself a symbolic 

reading deep inside the man and, recognizing in man a need of transcendence in which he 

sometimes represents himself as immense, possibilities of speculation are created about 

another symbolic result - Being as a symbol of the abyss. Hence, it emerges the apparent 

permutability and reciprocity of these symbols. 

Exploring the symbols pit and sky, which, although imbued with a similar character of 

immensity in depth and height, they give the appearance of an existing opposition extendable 

to pairs of categories such as: inside / outside, light / darkness, and others, perceived and 

conceptualized as opposites, but which sometimes provide similar phenomena, we sought to 

demonstrate, in terms of visual perception and phenomenological speculation, the 

relationship with the vertiginous restlessness. 

We sought to substantiate an idea of abyss that represents both the appetence and 

the fear of self-knowledge, and from this, the validity of the forms (shapes) while symbolic 

representations of the being – present in the contemplation of the abyss – or of the abyss as a 

projection or a symbol of this one, and to speculate about the paths which were defined since 

the structuring of the material imagination until the acquisition of shapes and the 

establishment of the symbols used in the evocation of the abyss. 

In this paper, they were developed two parallel components: the plastic realization 

and the written reflection. Both arose from a speculation which found argumentative tools and 

resources while searching some approaches to the subject or related concepts, made by 

referential authors, which allow to contextualize it in some of the dimensions that have been 

already studied, to support the idea of abyss to be developed and to extend the formal or 

symbolic readings, necessary for the plastic development of the theme, helping to redefine the 

path, or clarifying some of the initial intuitions, and in return, to guide future researches. 
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INTRODUÇÃO 

 
Quando olhamos durante muito tempo para 

dentro do abismo, o abismo começa a olhar 

para dentro de nós. 
1
 

 

Na infância, quando ainda não há lugar a contemplação interior, nem está presente a 

percepção de futuro, um dos fenómenos mais próximos desta contemplação de um abismo 

que é metafórico e que traduz uma dimensão existencial dramática, é concreto e diz respeito à 

experiência que os adultos pretendem tornar assustadora, da contemplação de um poço. 

Experiência de férias, num universo rural, enquadra-se na ideia transmitida de perigo 

assustador, e simultaneamente presta-se à experiência real do medo. Dependendo da 

profundidade e do resguardo com que é mantido, esquiva-se a uma exacta percepção espacial, 

à própria luz e a uma orientação definida. Tapado e inacessível emite uma aura de mistério e 

de perigo, cuja simples proximidade faz sentir, construída a partir da experiência da escuridão, 

a profundidade impossível de avaliar torna-se imensa e indefinida apesar da existência da água 

lá no fundo da qual se ouve o ruído ténue quando se lança uma pedra. O poço é por definição 

um muro redondo em torno de uma escuridão intensa, que a luz atinge quase nunca atinge, 

com uma água muito funda e aparentemente de uma profundidade indefinida e inalcançável, 

portanto eventualmente infinita. 

Voltando à frase de Nietzsche que é rica de interpretações, pode começar por se ler 

nela a referência ao espelho em que nos contemplamos e que dependendo da intensidade 

com que o fazemos, reflecte progressivamente mais do nosso interior, ultrapassando o limite 

físico da aparência do reflectido e o limite físico da superfície do reflexo2. O olhar que procura 

o fundo de um poço procura irreprimivelmente sempre encontrar lá no fundo um reflexo de 

quem olha. Este olhar tem de ser direccionado a direito como que impulsionando o corpo a 

mergulhar, para que o espelho da água se torne eventualmente visível, e nele, o reflexo que 

procuramos de nós. O olhar mergulhado nas profundezas como olhar direccionado para o mais 

remoto e recôndito interior da alma. O obscuro do desconhecido serve de metáfora ao 

obscuro e inacessível da psique. O mergulho em profundidade é tão aterrorizante quando se 

refere ao abismo como ao autoconhecimento. Na frase de Nietzsche parece querer dizer-se 

que no esforço de olhar mais profundamente, o reflexo devolve abusivamente, e de uma 

forma que viola a vontade do observador, demasiado saber para o que se procurava. 

Querendo ver mais longe em profundidade, um olhar que parece desprender-se da sua 

origem, autonomizar-se dela e virar-se contra ela devolvendo-lhe uma réplica que não era 

esperada ou desejada. Excessiva, violenta e intrusiva (invasiva). A réplica é o abismo que 

                                                           
1
 Friedrich Nietzsche, Para além de bem e mal, Lisboa: Guimarães Editores, 1987, p. 91: “Quem luta com monstros 

deve velar por que, ao fazê-lo, não se torne também um monstro. E se tu olhares durante muito tempo, para um 

abismo, o abismo também olha para dentro de ti.” 
2
 Gaston Bachelard, A Água e os sonhos, Ensaio sobre a imaginação da matéria, São Paulo: Livraria Martins 

Fontes, 2002, p. 23: ao contrário daquilo que diz Bachelard, “*…+ os espelhos são demasiado civilizados. A imagem 
contemplada nas águas aparece como a sublimação de uma carícia visual”. 
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começa a olhar para dentro de nós. Como um jogo de espelhos que se reflectem até ao infinito 

desmultiplicando a distância em profundidade. 

Qualquer leitura que se faça de um dado concreto da realidade, tem uma espécie de 

dimensão vectorial, que pode produzir a ilusão de um raciocínio ou uma visão consistente do 

real, num só sentido, mas esta não resiste a uma abordagem mais complexa em que se 

recombinem vários aspectos e ângulos desse real, que gera facilmente a entropia e a noção de 

incontrolável que é associável à ideia de abismo interior. A insatisfação é inerente à tentativa 

de domínio da realidade. As suas múltiplas e inesperadas dimensões, demonstram que esta 

não se delimita facilmente. Por isso, a par com uma imensa atracção do ser humano pelas 

dimensões em que se pode permitir sair de si próprio – falar-se-á mais adiante das estranhas 

acepções que, de acordo com Bachelard, adquire a espacialização do ser, e o recurso a noções 

como interior e exterior, para tentar definir o espaço de liberdade ou confinamento – existe o 

medo. Relativamente a este medo, disse Joseph Conrad em Lord Jim que nenhum ser humano 

consegue ter plena consciência das engenhosas artimanhas a que recorre para escapar à 

sombra terrível do conhecimento da sua própria pessoa. 

As reflexões filosóficas de Gaston Bachelard, posteriormente de Ricoeur e outros 

autores, relativamente ao enraizamento da imaginação criativa nos elementos primordiais, 

presentes na cosmologia da Grécia antiga, impedem que se ignore a profunda relação referida 

por Bachelard entre a imaginação formal e a imaginação material. Na presente investigação, 

tentando determinar a cronologia da definição do tema, depara-se-nos uma situação 

dialéctica, em que aparentemente primeiro surgiu a imagem como síntese, definida como 

resultante de um puro devaneio poético, apresentando-se sob uma forma concreta, material, 

que organiza uma ou várias substâncias. Nessa imagem revê-se uma síntese de memórias dos 

poços da infância. 

No entanto, o percurso, por mais que inconsciente, até à organização da ideia em 

conteúdos formais de ordem poética, e no caso presente, de ordem plástica, permite 

especular sobre a eminência do conceito de abismo que advém da forma criada, o poço, como 

simbolizante que posteriormente se revela ou desvenda no seu significado, e sobre a 

possibilidade de o conceito de abismo ser prévio, ser intencional mesmo que inconsciente, e 

ser portanto determinante da imagem simbólica, muito embora esse significado se apresente 

posteriormente. Ou seja, o símbolo de abismo formulou-se e enformou num simbolizante que 

é a imagem imaginária do poço que lhe serviu de forma e revestimento. 

Assumindo assim, provisoriamente, que o conceito foi anterior à forma, ou 

esquecendo a forma e pensando apenas em termos de imagem no sentido fenomenológico, 

no seu carácter ante-predicativo, parte-se da emergência plástica da imagem do poço para o 

posterior amadurecimento das suas dimensões metapsicológicas. 

A partir da consciencialização do conceito de abismo como tema a explorar, a ligação 

estreita aos elementos primordiais, na origem da imaginação material, que se estabeleceu por 

inerência, redimensionou o próprio tema criando a apetência para se prolongar a partir do 

simbolizante inicial - o poço - para o seu oposto natural - o céu. A terra onde se enraíza o poço 

opõe-se e liga-se simultaneamente ao ar, e, no leque de elementos presentes, o ar apresenta-

se como o lado oposto e numa dimensão igualmente indefinida e enorme, um simbolizante 
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eficaz de abismo. Mas o ar é também o lugar da luz, uma das dimensões em que se interpreta 

o elemento fogo, por sua vez também presente no interior da terra, que alberga o elemento 

água no seu seio. Assim completa-se a formulação de um conjunto de pares de conceitos 

inerentes às relações entre os elementos primordiais: dentro - fora; interior – exterior; 

fechado - aberto; profundo - longínquo; sólido - etéreo; escuro - claro; que parecem 

determinar um paralelismo de extremos. Ainda reforçando este enraizamento dos símbolos 

nos elementos primordiais, faz-se uma interpretação do tema na sua vertente estética inicial, 

de acordo com Paul Ricoeur e a sua definição das três funções em que se gera a imagem 

simbólica: dimensão cósmica, onírica, e poética.   

A valorização de uma abordagem fenomenológica radica no fascínio estético exercido 

pela imagem inicial, nos seus aspectos formais, pelo minimalismo e simplicidade da forma, 

pelo seu carácter redondo e por isso centrado e centralizador da atenção (se acrescentarmos o 

dado da contemplação), pela sua qualidade mista de ocultar ou desvendar de acordo com a 

atitude do espectador (espreitar ou resguardar-se) a profundidade material. No suporte 

bidimensional da imagem isso implica um olhar suspenso, e uma espécie de paragem no 

tempo, que medeia a intenção determinada por uma expectativa, e a constatação de uma 

concretização materialmente impossível. Quando o olhar fica assim preso a um momento 

interminável, impedido de encontrar a consequência imaginada do espreitar para dentro, e 

contemplar o fundo do poço, fica por outro lado livre, podendo desviar-se para os motivos do 

fascínio e remeter-se para a profundidade metafísica do ser. Então, reabre a dimensão 

imaginária do devaneio poético. Aquilo que Bachelard chama “devaneios de infinito”3, e se 

refere à possibilidade de expansão do ser para além dos limites materiais da vida através do 

sonho ou do devaneio.  

Abordar-se-á também a ideia de abismo em Nietzsche, nomeadamente a imagem que 

recorrentemente utiliza, da águia como símbolo de força do homem que se supera a si próprio 

e ao medo, na medida em que traz o abismo dentro de si. Esta percepção do abismo como 

interior ao homem, alterna em Nietzsche com a de um abismo em que o homem se posiciona 

de fora, o contempla e se torna objecto de contemplação/prospecção por parte de um abismo 

personificado. 

De outros autores cuja obra contribuiu também para esta reflexão destaca-se a leitura 

de Foucault e as formas de similitude, apoiando-se também este trabalho, na sua noção de 

finitude, e ainda Freud, particularmente no seu ensaio sobre o sinistro, que acrescenta uma 

leitura de ordem psicológica à inquietação provocada pelo abismo.  

A estruturação da parte teórica do trabalho, faz-se em torno dos simbolizantes Céu – 

Poço – Abismo, e também de conceitos a estes associados como atributos largamente tratados 

no âmbito estético e artístico. Como tal, dedicou-se o CAPÍTULO I à delimitação do tema, 

começando por uma descrição de como a ideia, e nomeadamente o simbolizante Poço e o 

simbolizante Céu, como imagens simbólicas de abismo, se apresentam no início do trabalho e 

previamente à pesquisa, mas já definindo os conceitos correlacionados ao tema e como tal 

alguns caminhos a trilhar em termos de pesquisa quer teórica quer formal. Vários autores 

contribuíram nesta parte para a caracterização do tema, designadamente Gaston Bachelard, 

                                                           
3
 Gaston Bachelard, A Poética do espaço, São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 2008, p. 192. 
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Maurice Merleau-Ponty, Kant, Nietzsche, nos aspectos em que se reconheceu uma abordagem 

enriquecedora porque relacionada com o sentido intuído inicialmente e perseguido neste 

trabalho. 

O CAPÍTULO II foi dedicado a uma abordagem fenomenológica. De acordo com a 

estrutura definida, começou por tratar-se o tema através de leituras por autor, pretendendo 

numa primeira fase introduzir a tese respectiva nas vertentes que se entendeu serem 

necessárias a um correcto enquadramento do tema, e de seguida usar a sua força 

argumentativa para um exercício de especulação em torno de uma intuição mais pessoal, 

subjacente ao projecto de pintura que constitui a parte artística deste trabalho.  

Neste capítulo, desenvolve-se particularmente a fenomenologia da imaginação de 

Gaston Bachelard, relativamente à formulação dos símbolos, e uma leitura dos elementos 

primordiais: Água, Ar, Terra, Fogo; tal como algumas categorias inerentes aos simbolizantes, 

que eventualmente se podem encontrar na raiz da imaginação material: formas redondas, 

escuridão, luz, espelho, imensidão. Faz-se, a partir deste autor, uma interpretação da imagem 

‘poço’ nas suas diversas componentes, nomeadamente as relações entre imaginação e as 

matérias e formas presentes, ou associáveis a este. A identificação fenomenológica do 

redondo ao ser, descrita e ilustrada a partir da abordagem filosófica ou poética de vários 

autores, a oposição entre a imensidão do mundo e a infinidade do espaço íntimo conviventes 

no conceito de abismo, tal como a falsa oposição entre exterior e interior na definição 

ontológica, as interpretações de carácter predominantemente matricial ou narcísico da água, 

são algumas das áreas a desenvolver. 

Analisa-se posteriormente o tema de acordo com as três funções simbólicas definidas 

por Paul Ricoeur: na sua dimensão cósmica, na sua dimensão onírica e na sua dimensão 

poética. O poço como simbolizante, reúne condições ricas para traçar vestígios desses três 

campos: o da dimensão cósmica dado o seu enraizamento profundo na terra, a sua 

emergência abrindo para o ar, como espaço de respiração da própria terra, e encerrando ou 

desvendando o conteúdo de água, guardar como um segredo imerso na escuridão por 

oposição à luz e ao fogo, um mundo desconhecido de perigo e medo; o campo da dimensão 

onírica na medida em que produz ressonâncias de natureza psíquica, e o campo da dimensão 

poética em que se reconfigura artisticamente os dados das outras funções (que não são 

controláveis) produzindo a possibilidade de uma ordem, em que a elaboração plástica surge 

como resultado sintético das outras dimensões.  

Outras abordagens são matéria do CAPÍTULO III, em que se retoma a estética 

nietzschiana, e se reflecte sobre o sentimento de inquietante estranheza, descrito por Freud, 

no qual se identificou um possível fundamento a mobilização de uma memória 

suficientemente relevante para despoletar o interesse por este tema. 

No CAPÍTULO IV faz-se uma descrição do projecto de pintura, equacionando as 

metodologias de aproximação dos processos de opção estética e formal, à experiência 

fenomenológica da ideia de abismo, e às dimensões que a própria pesquisa teórica tal como a 

especulação daí resultante, abriram. Neste capítulo explora-se a relação entre algumas 

intuições iniciais - que fundamentaram as definições estéticas orientadoras de uma pesquisa 

formal que, dadas as limitações inerentes ao formato deste trabalho, resultavam necessárias a 
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uma delimitação prévia - e os resultados da própria experiência exterior, da visão enquanto 

percepção e enquanto veículo de incorporação de dados que desembocam eventualmente 

num devaneio poético, e a partir do qual se cria a necessidade de novas imagens. 

Também se procurou encontrar na obra de alguns artistas plásticos contemporâneos, 

pontos de convergência que permitissem, não só entender, como reforçar as opções formais, 

ajudando a fundamentar à luz de uma experiência sensível pessoal, a emergência de imagens 

simbolizantes de natureza universal e primordial.  

No CAPÍTULO V, faz-se uma análise da obra de dois artistas plásticos. O trabalho de 

Anish Kapoor, reflecte o interesse dominante pelas ideias de espaço e tempo, tratando o vazio 

como conceito central. A qualidade do espaço na sua obra remete facilmente para uma ideia 

de abismo. Para além deste paralelismo, também entre as soluções formais que enformam o 

universo de Kapoor - nomeadamente a predominância das formas redondas, a utilização de 

espelhos como forma de manipulação do espaço, as relações provocatórias entre espaço 

interior e exterior inter-permutáveis, e a própria transposição desta relação para o par: céu, 

amplo, exterior, vazio / objecto coisa material que reflectindo o céu o engole incorporando-o 

no seu interior – se encontram várias componentes que foram matéria de reflexão neste 

trabalho. 

O outro artista referido é Waltercio Caldas, artista plástico brasileiro que se tem 

ocupado sobretudo com a relação entre a obra e o espaço, e cujas instalações remetem 

facilmente para uma ideia de abismo, em que se encontra espelhada uma atitude convicta de 

exploração das relações entre os objectos na sua presença ou na sua quase ausência material, 

e um universo envolvente que se confunde no próprio objecto. É uma outra forma de 

trabalhar a ideia de abismo como vazio.         

A definição do projecto artístico enraizou-se na pesquisa plástica desenvolvida 

anteriormente a esta dissertação, e partiu da motivação de formas objectuais ou 

arquitectónicas de configuração minimalista, contentoras de água, nomeadamente de limites 

quadrangulares que evoluíram para simbolizantes redondos. A evocação através destas formas 

do significante POÇO, e as possibilidades de exploração de significados inerentes à vocação 

abismal deste significante, constituiu a motivação para o tema a desenvolver neste trabalho. 

As primeiras experiências plásticas, em torno deste simbolizante, sob a forma de desenhos a 

pastel de óleo sobre papel, constituíram assim o ponto de partida para as primeiras 

interrogações em torno da apetência estética pelos símbolos de abismo. A eventual 

especularidade - o ser reflectido ou o céu reflectido, o sentido vertical inerente ao olhar, e a 

profundidade como característica e como metáfora, são aspectos que associam a este 

simbolizante o seu oposto espacial – o céu. 

Em termos metodológicos, como foi referido anteriormente, centrou-se a reflexão 

alternadamente nos suportes plásticos, em ensaios exploratórios da representação do 

simbolizante e de variantes das possibilidades plásticas, equacionando as respostas sensíveis e 

perceptivas, assim como as questões de sentido que daí advinham, e na pesquisa teórica que, 

começando por ser encaminhada a partir da sistematização intuída na parte de exploração 

plástica, devolveu por vezes a esses ensaios uma maior clareza de intenções. 
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Estas tinham alguns limites prévios, cuja pertinência se tentou testar no decurso do 

trabalho. Assim, circunscreveu-se a pesquisa plástica em alguns aspectos prioritários, 

nomeadamente escala, orientação do espaço, limites de cor, limites à representação, 

sobrevalorização das relações luz-sombra, e expressão do discurso plástico. Depois de pré-

estabelecido esse enquadramento, os ensaios visaram: 

 A exploração de uma linguagem plástica de carácter pictórico com recurso a nítidas 

evidências matéricas na formulação das imagens, a nível de textura e cor. 

 

 A valorização de uma delimitação da forma e do espaço, potenciadores de um 

envolvimento directo do olhar do espectador, de acordo com as condições específicas 

da percepção visual, de modo a possibilitar leituras simbólicas próximas das que são 

defendidas neste trabalho. 

 

 A variação dos limites da representação da forma, em termos de evocação do real, e 

da definição dos seus próprios limites lineares (da completa autonomização da forma 

relativamente ao fundo, à contaminação recíproca), por oposição ao espaço 

circundante. 

 

 A Exploração ao nível significante, ainda no que diz respeito ao impacto sobre o 

observador, através da manipulação do enquadramento e da escala das imagens com 

que se pretende envolver o olhar. 

 

 A acentuação do potencial simbólico de abismo, nas formas, a partir da sugestão de 

profundidade e de imensidão, através da manipulação dos valores de claro-escuro, de 

uma forma expressiva, variando a extensão das escalas de valores lumínicos, 

acentuando ou atenuando contrastes. 

 

 Desenvolvimento do projecto incorporando aspectos próprios da produção artística 

que se baseiam não só na estruturação racional das ideias mas também na pesquisa 

intuitiva e numa reflexão em função da análise dos resultados obtidos na produção 

gráfica e plástica, que determinam algumas conclusões ou reformulam e 

redireccionam a pesquisa em função de uma metodologia parcialmente diferente das 

que guiam um trabalho teórico. Neste contexto, a função despoletadora do olhar e da 

análise constituem uma parte relevante da metodologia. 

 

Na sua forma final, o projecto, compõe-se de um conjunto de pinturas a óleo sobre 

tela, e um outro de ensaios a pastel de óleo sobre papel. Todos estes estudos constituem 

ensaios sobre os quais não se exerceu um juízo de valor comparativo, funcionando assim como 

objectos finais que compõem este projecto e que pretendem ser, se bem que afirmativos, não 

conclusões, mas hipóteses, que tendem a valorizar-se pelo conjunto que formam, revelando 

alguns sentidos da pesquisa feita. Embora se torne claro que se defende na concretização 

deste projecto, uma escala envolvente, podendo como tal os ensaios de pequeno formato ser 

tidos como possibilidades de concretização em tela de maior formato, também estes 
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possibilitem na sua escala alguma envolvência já que impõem a aproximação de um olhar mais 

intimista. Pode-se também encarar cada conjunto de experiências em papel como objecto 

único composto, uma espécie de objecto modular, em que justamente o seu formato reduzido 

permite por justaposição uma leitura rítmica, pontuada de repetições em pequenas variantes, 

abarcáveis por um único olhar. 
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I.  CAPÍTULO: Delimitação do tema 

 

1. O poço como abismo 

A relação entre o ser e a aparência, ou a relação entre o ser e a imagem redonda do 

poço, sendo este um reflexo do ser que o contempla e se contempla no reflexo produzido pela 

água no fundo, ou o poço como imagem, da forma possível do ser, são áreas de especulação 

que se pretende explorar na investigação. Retirando o aspecto da contemplação, que 

mediatiza o fenómeno, e da aparência que advém da contemplação da forma, resta a imagem 

pura e isolada em si, equiparável na sua concentricidade e densidade, ao ser em si mesmo, de 

acordo com a interpretação fenomenológica de Bachelard “O ser vivido do interior sem 

contemplação não podia deixar de ser redondo”4. Logo, o ser como abismo alarga as 

possibilidades de interpretação da imagem inicial do poço como abismo.  

Nietzsche utiliza a imagem ‘poço’ de modo a configurar o seu conceito de abismo 

interior, que ele refere no Homem como o seu abismo. Assim, poço é uma metáfora de 

abismo, e, por sua vez, abismo metáfora de abismo interior (ou de desafio interior?). Uma 

metáfora de outra metáfora: ”Pobre de mim! Para onde terá ido o tempo? Não caí eu em 

poços profundos?”5. 

 Essa identificação das formas redondas ao ser redondo, defendida por Bachelard, à 

qual procurou retirar a dicotomia entre ser e aparência presente na fórmula de ser 

contemplante e ser contemplado, permite-nos encarar o simbolizante poço, não como alvo 

exclusivo de contemplação mas também de identificação. Como diz Bachelard: “*…+ 

acreditamos que convém eliminar um termo da fórmula de Jaspers para torná-la mais pura 

fenomenologicamente. Diríamos então: «Das Dasein ist rund», o ser é redondo. Pois 

acrescentar que ele parece redondo é conservar uma dicotomia entre o ser e a aparência, 

quando na verdade o que se quer dizer é todo o ser em sua redondeza. Com efeito, não se 

trata de contemplar, mas de viver o ser em sua imediatez. A contemplação se desdobraria em 

ser contemplante e ser contemplado.”6.  

Por outro lado, encarando o simbolizante - poço – não só na sua associação ao ser, 
devido à sua forma redonda, mas também como abertura para o interior da terra, lembra, por 
um lado a interpelação de Nietzsche no sentido da prospecção interior: “Onde quer que 
estejas, cava profundamente; Em baixo fica a fonte; Deixa os homens sombrios gritar: ‘Em 
baixo fica sempre o inferno’.”7 

 Este rasgo feito na terra, que é o poço, visualmente, pode-se comparar a um olho, no 

qual se intui a presença da água. Mas de uma água que funciona como espelho, na acepção de 

Bachelard, para quem, na natureza, os espelhos de água são como olhos que a terra cria para 

se auto-representar.  

                                                           
4
 Ibidem, p. 237. 

5
 Friedrisch Nietzsche, Assim falou Zaratustra, Lisboa: Publicações Europa-América, 1978, p. 320.  

6
 Gaston Bachelard, A poética do espaço, op. cit., p. 237. 

7
 Friedrich Nietzsche, A gaia ciência, Lisboa: Guimarães Editores, 1977, p. 16. 
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Merleau-Ponty atribui ao olhar um papel de grande relevo, diferentemente de Platão, 

para quem o olhar era uma metáfora de conhecimento8, e assim, o órgão da visão um 

equivalente metafórico da faculdade da razão9. Reflectindo no seu ensaio L’ OEil et l’Esprit, a 

convicção de que todos os problemas da filosofia deveriam ser sujeitos ao exame da 

percepção, Merleau-Ponty vê o corpo e o olhar como veículos fundamentais da incorporação 

do mundo e do conhecimento, mesmo que não tratado pela razão. A inerência daquele que vê 

naquilo que vê10, preso nas coisas que são um prolongamento do seu ser, e das quais não se 

apropria, apenas acedendo a elas, ou deixando-se permeabilizar por elas. E o mundo das 

coisas visíveis está perante aquele que vê porque desperta no seu corpo um eco suscitando 

um outro visível, de segundo grau, ícone do primeiro. É como uma visão de dentro que tece 

interiormente a textura imaginária do real11 e a torna visível através do corpo, referindo-se à 

pintura, ou à expressão em geral. A esse fenómeno chama quasi-presença ou visibilidade 

imanente, e constitui todo o problema do imaginário. Há neste ser vidente e no visível por 

vezes alguma inversão de papéis, que é ilustrada pela conhecida afirmação de Paul Klee: “J’ai 

senti, certains jours, que c’étaient les arbres qui me regardaient, qui me parlaient. Moi j’étais 

lá, écoutant…”12 

Assim, tal como em Nietzsche, apreende-se aqui uma noção de reciprocidade, uma 

espécie de caminho que se abre do ser para o contemplado, que, depois de aberto, não 

poderia deixar de ter dois sentidos, imbuindo o que é contemplado da subjectividade inerente 

ao ser que olha. E é essa ‘inerência daquele que vê naquilo que vê’ que acrescenta ao 

simbolizante ‘poço’, o sentido de abismo, tornando-o mais forte e actuante na evocação de 

sentimentos. 

 

 

 

                                                           
8
 Margarida Medeiros, Fotografia e narcisismo – O auto-retrato contemporâneo, Lisboa: Assírio e Alvim, 2000, pp. 

72-73: “Toda a teoria do conhecimento está centrada na visão: o conceito de gnose, que significa acção de conhecer 
pela visão, está associado, particularmente na tradição racionalista, ao conhecimento verdadeiro; mas também na 
tradição mística, enquanto o conhecimento é “revelação interior” ou uma forma de “ver para dentro”, coincidente 
com uma ideia de comunicação não-verbal”.  
9 

Ibidem, p. 72: o acto de conhecer está associado à contemplação enquanto iluminação - aliás, ser, verdade e 
mundo das ideias, parece ser quase um conjunto de sinónimos. ”Em Platão os olhos em si mesmos não significam 
nada de bom ou de mau. O que importa é a direcção que toma o olhar: se se vira para o mundo dos sentidos, e 
permanece preso à cópia, ou, pior ainda ao simulacro (eikones); ou se, através de uma “ortopedia do olhar”, uma 
educação adequada (virada para a abstracção), ele chega a captar a luz (noesis) e a conhecer os “modelos” 
(noemata) das coisas.” 
10

 Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, France, Mayenne: Éditions Gallimard, 1989, p. 19: “L’énigme tient en ceci que 
mon corps est à la fois voyant et visible. Lui que regarde toutes les choses, il peut aissi se regarder, et reconnaître 
dans se quil voit alors l’ ”autre côté” de sa puissance voyant. Il se voit voyant, il se touche touchant, il est visible et 
sensible pour soi-même. C’est un soi, nom par transparence, comme la pensée, qui ne pense quoi que se soit qu’en 
l’assimilant, en le constituant, en le transformante n pensèe – mais en soi par confusion, narcisisme, inhérence de 
celui qui voit à ce qu’il voit, de celui qui touche à ce qu’il touche, du sentant au senti - un soi donc qui est pris entre 
les choses”.  
11

 Ibidem, p. 27: “Cette vision devorante, par-delà les”données visuelles”, ouvre sur une texture de l’Être dont les 
messages sensoriales discrets ne sont que les ponctuations ou les cesures, et que l’oeil habite comme l’homme sa 
maison”.  
12

 Ibidem, p. 31. 
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2. O céu como abismo 

O universo como abismo 

Ao contrário do que antes poderíamos imaginar – que desde a sua criação ou 

formação, o céu nos envolvia imutável, hoje sabemos que este se afasta de nós. Essa expansão 

torna-o um abismo ainda mais desmesurado, e, como diz Sócrates em A República: “*…+tudo o 

que é grandioso é perigoso*…+”. O céu negro nocturno com os astros como sinais físicos e 

concretos de infinitude (à escala humana, porque por outro lado, cientificamente também 

podemos acreditá-lo finito) parece, na sua transcendência, exemplificar uma espécie contrária, 

e igualmente vertiginosa, à do abismo interior. 

Relativamente a esse sentimento de transcendência e de desconhecimento abismal, 

próximo do sublime, do qual se pode dizer, como Kant o fez: 

“Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre novas e crescentes, 

quanto mais frequentemente e com maior assiduidade delas se ocupa a reflexão: O céu 

estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Não as hei-de procurar e simplesmente presumir a 

ambas como envoltas em obscuridades ou no transcendente, fora do meu horizonte; vejo-as 

perante mim e religo-as imediatamente com a consciência da minha existência.”
13 

A sua “forma “ aparentemente ilimitada centra-nos num ser que, face à imensidão, e 

rodando o olhar, circunscreve um movimento redondo, e, no limite da linha do horizonte (no 

limite do visível) também ela definida circularmente pelo movimento rotativo do olhar do 

indivíduo, abismal. Para lá da linha do horizonte, dada a redondeza da terra, tudo é 

tendencialmente abismal, porque se situa para baixo em todo o perímetro do universo 

atingível pelo olhar. Assim, o céu não é só o que está acima, mas também o que está à beira do 

abismo do horizonte, ou do horizonte como abismo. O ser é redondo, como afirma Bachelard, 

o limite do visível para o indivíduo, é redondo. Assim temos o indivíduo rodeado pelo abismo, 

no centro de um espaço delimitado pelo seu olhar, isto é, no centro daquilo que é a precária 

ausência dele. Ou seja, de acordo com este esquema visual do indivíduo circunscrevendo em 

seu torno um círculo que configura o limite do visível, concretiza ao mesmo tempo o espaço 

variável que representa o não abismo, em que o indivíduo se situa a cada momento, ao 

contrário da noção de Nietzsche de que o homem transporta o abismo dentro de si, esta ideia 

enforma-se na possibilidade de o abismo ser, no limite e invariavelmente por defeito, todo o 

espaço além do limiar do visível. Situando o indivíduo sempre à beira dele. E tendo como limite 

de segurança, aquilo que o seu olhar abrange. 

Em termos figurativos esta imagem remete para uma possibilidade de figuração 

oposta às concretizadas com o simbolizante poço. Neste a oposição dá-se entre o interior 

escuro e mais inacessível e como tal desconhecido, e o exterior claro, tangível e dominável. 

                                                           
13

 Kant, Crítica da Razão Prática, Lisboa: edições 70, s. d., p. 183: “A primeira começa no lugar que eu ocupo no 
mundo exterior dos sentidos e estende a conexão em que me encontro até ao imensamente grande, com mundos 
sobre mundos e sistemas de sistemas, nos tempos ilimitados do seu periódico movimento, do seu começo e da sua 
duração.” 
Ibidem: “A segunda começa no meu invisível eu, na minha personalidade, e expõe-me num mundo que tem a 

verdadeira infinidade, mas que só se revela ao entendimento, e com o qual (e assim também com todos esses 

mundos visíveis) me reconheço numa conexão, não simplesmente contingente, como além, mas universal e 

necessária.” 
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Nesta nova possibilidade de figuração do céu como abismo, obteríamos naturalmente um 

espaço exterior escuro e desconhecido porque permanentemente inacessível ao indivíduo, o 

eterno céu nocturno que existe do outro lado da terra quando é dia, por oposição à claridade 

do conhecido, o espaço de localização ou identificação do indivíduo.  

O temor provocado pelas coisas que ultrapassam a escala humana, tanto na sua 

grandeza como no seu desconhecimento, associado à estranheza do vazio, como inexistência 

de coordenadas que fenomenologicamente situem o Homem na sua existência, foi descrito 

por Pascal, que numa única frase reuniu três noções imensas e absolutas: “O silêncio eterno 

desses espaços infinitos apavora-me.”14Também Nietzsche se referiu a essa inquietação em 

termos veementes: “o abismo um silêncio de morte”15. Na realidade todos estes medos, 

naturais ao Homem16, parecem sublimar o medo maior, a angústia do Homem face à morte ou 

a qualquer evidência dela como inevitabilidade, e que, mesmo o confronto com algo 

semelhante à inexistência, como a ausência, a privação da visão, o silêncio etc., pode 

convocar. A maneira como Heidegger distingue “angústia” e “temor”, ajuda neste caso a 

determinar de algum modo a qualidade de desamparo patente neste sentimento: 

“A angústia é essencialmente diferente do temor. Se experimentamos o temor, é 

sempre perante este ou aquele existente determinado que nos ameaça sob este ou aquele 

aspecto determinado. O “temor perante…” qualquer coisa, teme também sempre por qualquer 

coisa de determinado. Porque aquilo que é próprio ao temor é que seja limitado àquilo perante 

o qual e o por que ele teme, o homem (…) temeroso encontra-se encadeado por aquilo em que 

se sente. No seu esforço para se salvar perante isso – perante tal objecto determinado, - falta-

lhe a segurança em relação ao que é Outro, ou seja “perde a cabeça” no seio desse conjunto. 

(…) A angústia “perante…” é sempre angústia “por…”, mas de modo algum por isto ou por 

aquilo. Portanto a indeterminação daquilo perante o que e por que nós nos angustiamos não é 

uma falta pura e simples de determinação; é a impossibilidade essencial de receber uma 

determinação qualquer.”
17

 

 

 

 

                                                           
14

 Pascal, Pensées, 201-206, Oeuvres, p. 528: “Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie.” 
15

 Friedrish Nietzsche, op. cit, p. 22. 
16

 José Miguel G. Cortés, Orden y cãos, Barcelona: Editorial Anagrama, 2003, p. 36-37: «El miedo es una emoción, 
quizás la primera entre las emociones humanas, simple, instintiva, que existe desde que se nace hasta que se 
muere.Miedo al desorden, a la inestabilidad, a la oscuridad, a lo desconocido. Román Gubern describe ele status del 
miedo en los seguientes términos: « El miedo es una reacción altamente funcional, saludable y adaptativa, ya que 
permite al organismo activar sus defesas y reaccionar de un modo autoprotector en situaciones de amenaza» 
17

 ”Martin Heidegger, Was ist Metaphysik mit Einleitung und Nachwort, tr. franc. Henry Courbin, Qu’est ce que la 
métaphysique?, inserido em Questions I, s.1, Paris: Éditions Gallimard, 1968, pp. 57, 58: “L’angoisse est 
foncièrement différente de la crainte. Si nous éprouvons de la crainte, c’est toujours devant tel ou tel existent 
déterminé. Qui nous menace sous tel ou tel aspect déterminé. La “crainte devant…” quelque chose, crainte toujours 
aussi pour quelque chose de déterminé. Parce que le propre de la crainte est que soit limite ce devant quoi elle 
craint, L’homme (…) craintif se trouve enchaîné par ce en quoi il se sent. Dans son effort pour se sauver devant 
cella, - devant tel objet determine, - il manqué de securité par rapport à ce Qui est Autre, c’est-à-dire “perd la tête” 
dans l’ensemble. (…) L’angoisse “devant…” est toujours angoisse “pour…”, mais non point pour ceci ou cela. 
Pourtant, l’indétermination de ce devant quoi nous nous angoissons n’est pas une manqué pur et simple de 
determination; c’est l’impossibilité essentielle de recevoir une determination quelconque.”  
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II.  CAPÍTULO: Abordagens fenomenológicas 

 

1. Análise do tema de acordo com Gaston Bachelard 

 

1.1.1. Imaginação e matéria 

De acordo com Gaston Bachelard, na sua reflexão sobre o devaneio poético, são os 

elementos materiais que lhe dão substância, regras e uma poética específica18. Na criação de 

uma imagem, seja ela poética no sentido estrito ou alargando o conceito de poética à 

formulação de imagens de ordem plástica, tendo todas elas frequentemente em comum o 

facto de constituírem um apelo ao sentido da visão ou a um banco activo de memórias visuais, 

já sem dúvida recobertas de uma aura afectiva, Bachelard considera que devemos desviar-nos 

de uma perspectiva psicológica ou psicanalítica, que procuraria interpretar a imagem como um 

sintoma, enraizada num passado, e encará-la como tendo um carácter primitivista desligado 

da memória voluntária, emergindo de uma “força imaginante”19 mas necessitando de forma e 

de substância, logo de uma matéria visual. Considera deste ponto de vista, a produção de uma 

imagem como um exercício mais criativo da mente. Nele faz a distinção entre um lado mais 

sombrio e um lado mais primaveril e alegre, embora reconhecendo que existem os dois lados 

potencialmente no acto criativo. O primeiro, seria aparentemente mais íntimo e auto-reflexivo 

e dirigido para o conhecimento de si, o segundo mais dirigido ao outro, mais compulsivo e 

imbuído da vontade de seduzir. Na arte em termos históricos verifica-se frequentemente a 

sobrevalorização deste desígnio, embora por vezes como armadilha para conduzir o 

espectador por percursos de interpretação mais dramáticos. O culto do belo artístico, a prática 

da grandiosidade em determinadas épocas, o desenvolvimento da perspectiva linear, 

nomeadamente, e outras formas de iludir o olhar, muitas vezes destinavam-se a comunicar 

realidades que não eram as imediatamente legíveis, mas sim a preparar determinadas 

condições de recepção da obra que permitiam uma pré-disposição para o sentido desta. 

 

1.1.2. Imaginação e devaneio poético – como nascem as imagens 

 

Sem a pretensão de vir a desvendar esse misterioso universo da imaginação, compete 

aqui reflectir sobre os mecanismos da sua construção, tanto no que diz respeito à origem das 

imagens mentais (uma espécie de acervo, na retaguarda da imaginação que Bachelard 

denomina de imaginação material20) que se traduzem em imagens plásticas, como 

questionando a substância dessas imagens como suporte metafórico ou como simbolizantes 

(na acepção de Bachelard este é o domínio da imaginação formal, ou devaneio poético, em 

que se faz corresponder aos dados constitutivos da imaginação, imagens concretas21), 

relativamente à sua consistência poética e veracidade material. Pretende-se assim, uma 

aproximação à possível origem das formas plásticas imaginadas e aos fundamentos estéticos 

                                                           
18

 Gaston Bachelard, A Água e os sonhos, op. cit., p. 4. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem, p. 1. 
21

 Ibidem. 
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para a sua concretização formal neste trabalho. As imagens reflectem o desejo do olhar, 

desejo de devaneio poético, que pretende dar a ver e corrigir de algum modo as falhas da 

realidade para realizar as metáforas. A substância das matérias e das formas torna-se mais real 

de acordo com a realidade da consciência imaginante. Assim “*…+a análise de um símbolo 

exige a separação entre o que se vê e o que se deseja.”22 Esta reflexão acaba por assumir uma 

forma circular. Como a consciência imaginante determinou as imagens, e como estas remetem 

para as imagens primordiais que constroem essa imaginação.  

Como foi anteriormente referido, na origem das imagens simbólicas que 

desencadearam o tema, está um conjunto impreciso de memórias de infância, provavelmente 

recobertas da tal aura afectiva, que associa sentimentos trabalhados a partir de episódios 

vivenciais, sobre uma imagem que é talvez produto da síntese de várias outras, assumindo 

características visuais particulares. Esta será talvez uma imagem de síntese, que não é 

objectivamente possível situar no tempo ou no espaço, e como tal, é mais imaginada do que 

recordada, e constitui o produto da imaginação formal. Mas as memórias sucederam à 

imagem desenhada. E a consciência dessas memórias parece ser já reelaborada. Para trás 

desta ficam as ‘imagens primordiais’, que constituem o ‘banco de dados’ da imaginação 

material, e que são por natureza difíceis de designar sem o recurso à elaboração que os 

reveste de forma, substância e lhes empresta uma imagem. Qualquer tentativa de 

presentificação desses dados da imaginação material, seria sempre já uma forma de 

representação, como tal consequência do acto imaginativo. 

 Quando Bachelard propõe a distinção entre imaginação material e formal, designa a 

primeira como uma espécie de “germinação inerente à consciência das matérias em estado 

puro”23, alicerçada nos quatro elementos primordiais, alheada das formas, mas necessitando 

delas para se revestir e tornar visível na criação poética ou artística. É a imaginação formal, 

que diz respeito a essa aquisição das formas. Mas considera-as duas “forças imaginantes”24 

difíceis de separar e que em algumas obras actuam juntas. O estudo das relações entre uma e 

outra são para Bachelard essenciais para uma doutrina filosófica da imaginação.25  

A sua doutrina da imaginação activa, que participa da vida das formas e das matérias 

de modo a encontrar nelas símbolos, constrói-se por via de uma reflexão sobre a matéria dos 

adjectivos com que se qualificam os elementos primordiais, da raiz substancial da qualidade 

poética das coisas, sobre as quais trabalha a imaginação material, e também a partir das quais 

as metáforas se desenvolvem naturalmente. Bachelard acredita existir na poesia, mas pode-se 

extrapolar para uma poética visual, e portanto para as imagens, aquilo que denomina como 

“Química poética”26 que permite aferir o seu peso de devaneio interno, a composição da sua 

matéria íntima, que advêm da ligação entre os valores sensuais e as substâncias.  

Assim, torna-se imprescindível analisar os elementos da cosmologia antiga, como 

dados da imaginação material, e como tal, prévios ao devaneio poético. Relativamente a estes, 

far-se-á em seguida, uma leitura apoiada naquele autor, visando encontrar fundamentos para 
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a emergência das imagens que deram origem à pesquisa consubstanciada neste trabalho, na 

sua parte artística, assim como, para o sentido adquirido pelo desenvolvimento racional, dessa 

mesma pesquisa estética. 

 
 

1.2.  Os elementos (fundamentos da imaginação material) 

 
“As forças imaginantes escavam o fundo do ser; querem encontrar no ser, ao mesmo tempo o primitivo e 

o eterno. Dominam a época e a história. Na natureza, em nós e fora de nós, elas produzem germes; 

germes em que a forma está encravada numa substância, em que a forma é interna.”
27

 

 

De acordo com Bachelard, a imaginação material tende naturalmente à combinação de 

elementos, diz no entanto, que essas combinações imaginárias naturais são sempre em pares 

de dois e não mais. No entanto, parecem existir associações mais amplas entre os elementos, 

por exemplo, na imagem do vulcão, em que pontualmente, a terra expele o seu interior para o 

ar, em forma de fogo e de água (a lava embora constituída por rocha fundida é um líquido 

viscoso, e de acordo com a filosofia dos elementos primordiais, a água é o líquido por 

excelência ao qual todos os outros são associáveis do ponto de vista simbólico).  

 

1.2.1. A água 

 

Já foi referida, a propósito do simbolizante POÇO, a eminente ligação directa ou 

fenomenológica aos quatro elementos primordiais. Nessa associação, entramos no domínio 

das associações intelectuais e como tal da imaginação formal. A água começa por ser o 

desígnio primitivo para a existência do poço como objecto. É o elemento que lhe dá sentido e 

funcionalidade, mas também um dos factores constitutivos do temor que este inspira. 

Bachelard, distingue claramente a força poética de dois tipos de águas. As águas 

límpidas e brilhantes, susceptíveis de corresponder a outros adjectivos de semelhante força 

evocativa alegre como: claras, cristalinas, risonhas, primaveris, cintilantes de imagens. A estes 

adjectivos de apelo visual liga-se a frescura como componente da sua poética representando o 

despertar.28Todos eles espelham uma visão juvenil da natureza, e assim também uma poesia 

mais superficial29, associada à própria superfície das águas, com os seus múltiplos reflexos. 

Essa capacidade de dar a ver, através dos reflexos (“A água como troca entre a visão e o visível, 

tudo o que faz ver, vê”30), para Bachelard imbui o cosmos de uma espécie de narcisismo que o 

leva a criar “olhos” para se contemplar e representar.31 Dando como exemplo a água de um 

lago, que ao imobilizar a imagem do céu, recriando-a no seu interior, funciona como um céu 

invertido, ou um olho gigante que vê e dá a ver, representando o mundo. Esta água devolve a 

quem a contempla, não só a sua duplicação mas também a do mundo em redor, e, não só 
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como imagem, mas envolvendo “o sonhador” numa nova experiência onírica. 32 Este olhar tem 

o fascínio de ser solitário e não um olhar partilhado. Talvez por esta razão Bachelard interpreta 

o olhar sobre o mundo reflectido como a “conquista da calma”,33 que abre caminho ao 

devaneio.  

Também Michel Foucault, na sua descrição dos elos ou relações de aproximação entre 

todas as coisas, de acordo com quatro formas de similitude34, (a conveniência, a emulação35, a 

analogia, e a simpatia), refere como o mundo se dobra sobre si próprio, duplicando-se ou 

reflectindo-se36. Foucault remete para uma espécie de capacidade de duplicação que as coisas 

têm nas suas semelhantes, mesmo que seja, até, por oposição ou ‘antipatia’, apresentando 

estas, contudo, marcas ou sinais que nos permitem descodificar o seu sentido: «O grande 

espelho calmo no fundo do qual as coisas se miravam e projectavam umas nas outras as suas 

imagens é, na realidade rumorejante de palavras»37. 

Retomando a capacidade de duplicação das coisas, ocorrem possibilidades de ligação 

quase visualizável entre os próprios elementos primordiais. Já se referiu a água que reflectindo 

o céu o duplica, tal como forja a luz do sol desmultiplicada em inúmeros reflexos, mas também 

o fogo interior da terra que se liga vectorialmente ao fogo protagonizado pelo sol38, ou a 

escuridão interior da terra que se liga por oposição à luz do sol difundida pela massa 

atmosférica que constitui o céu, e ainda, a solidez da terra em confronto com o carácter etéreo 

do ar acima de si, são algumas das ligações facilmente estabelecidas. 

Esta infindável possibilidade de criar ou encontrar traços de relações entre coisas 

diferentes, levou a especular anteriormente sobre as duas imagens de abismo - aquele que é 

simbolizado pela profundeza de um poço, e o abismo do céu, como forma ilimitada - e a 

semelhança ou o carácter especular que uma poderá ter relativamente à outra, assim como a 

eventual reversibilidade. A similitude do olhar para baixo e para dentro, ou, pelo contrário, 

para cima e para fora, permutáveis se substituída a noção de olhar físico para uma realidade 

palpável, por um olhar interior, metafórico ou psicológico, para a profundeza íntima, também 
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ela sem limites e sem forma que não a do ser. No entanto, não conseguimos encarar 

simultaneamente das duas formas, estes movimentos psíquicos, da mesma maneira que não é 

possível olhar simultaneamente para cima e para baixo, para dentro e para fora. Talvez por 

isso Foucault diz que apesar de todas as similitudes «O mesmo permanece o mesmo e fechado 

sobre si». 39Referindo a categoria do microcosmo como uma espécie de visão do mundo que 

no séc. XVI desempenhou duas funções importantes na configuração epistemológica:  

“Como categoria do pensamento, aplica a todos os domínios da natureza o jogo das 

semelhanças redobradas; garante à investigação que cada coisa encontrará numa escala mais vasta o seu 

espelho e a sua abonação macroscópica; afirma, em troca, que a ordem visível das esferas mais altas virá 

mirar-se na profundeza mais sombria da terra. Mas entendida como configuração geral da natureza, exige 

limites reais e, por assim dizer, tangíveis, ao infatigável curso das similitudes que se permutam e indica 

que existe um vasto mundo e que o seu perímetro traça o limite de todas as coisas criadas; que, na outra 

extremidade, existe uma criatura privilegiada que reproduz, em dimensões restritas, a ordem imensa do 

céu, dos astros, das montanhas, dos rios e das tempestades; e que é entre os limites efectivos dessa 

analogia constitutiva que se desenrola o jogo das semelhanças. Por isso é que, por imensa que seja a 

distância do microcosmo ao macrocosmo, ela não é infinita”.
40

 

Dir-se-ia que essa distância é tornada finita devido às ligações, que funcionam como 

mecanismo regulador, na medida em que funcionam alternadamente nos dois sentidos, num 

eterno retorno, a partir do facto de que existe nesse jogo de semelhanças reciprocidade. 

Assim, também na experiência da contemplação do abismo, quer este se situe nos limites 

físicos do visível, a saber, virado para o interior da terra e protagonizado pelo simbolizante 

poço, ou dirigido para cima e representado pelo simbolizante céu, quer ele remeta para um 

olhar interior e portanto metafórico, essa distância que Foucault diz não ser infinita é presa de 

um laço, que é comparável a um elástico. O olhar, literal ou metafórico, desprende-se da sua 

origem, vagueia incorporando sentidos de leitura, e retorna pelo caminho inverso, 

mergulhando no oposto, que espelha o mesmo espaço imaginário. Assim, a ínfima escala que 

se pode imputar ao ser humano, na densa concentricidade e unidade que em que se constitui, 

face ao amplo vazio do cosmos, ou de qualquer outro símbolo de abismo, e a sua capacidade 

para no devaneio poético, ou na reflexão sobre si, ‘sair’ dos seus limites sensíveis, 

mergulhando num espaço metafórico que o transcende e amplia a sua ‘esfera’ limítrofe (ou se 

simplesmente imaginar fazê-lo e, como tal sentir temor), dão uma imagem dessa relação 

especular equacionada por Foucault, entre microcosmo e macrocosmo. 

De qualquer modo há ainda que referir, que mesmo atendendo às suas múltiplas 

referências a uma relação especular entre as coisas, a uma certa forma de reciprocidade que 

essa relação nomeadamente nos termos da emulação, também parece implicar, as duas 

imagens mutuamente reflectidas nem sempre agem passivamente uma em relação à outra41, o  
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que remete para a ideia de “espelho negro”42, nas suas implicações de reflexo imperfeito, 

insatisfatório que coloca questões que opõem verdade e fantasia, em que o lado reflector 

parece exercer um juízo repressivo sobre o lado reflectido, retendo parte da imagem, o que 

trás a lume a questão da cegueira, e mesmo da cegueira voluntária, e obrigando o que nele se 

reflecte a analisar e criticar o próprio espelho nas suas condicionantes. Poder-se-ia dizer que 

existe por vezes neste acto de reflectir/ser reflectido, um jogo de forças que envolvem a 

sedução mas também a decepção43, e, de algum modo, ao formar-se entre um e o outro uma 

imagem esteticamente mais subjectiva, remete-se para o reflexo uma necessidade mais 

efectiva de auto-análise. Como se o reflexo obtido num espelho negro fosse mais rico de 

especulação, abrindo espaço à inquietude e mesmo por vezes à melancolia44. Esta ideia dos 

espelhos negros remete para o tipo de reflexos que as águas, como Bachelard as distinguiu, 

podem produzir: mais superficiais, crus e literais (mais civilizados são os espelhos, segundo nos 

diz o autor), quando nos referimos às águas límpidas e cintilantes, ou mais dramáticos e 

profundos, quando produzidos por águas densas e lodosas. A possibilidade de reflexo que 

oferece o simbolizante poço, tratado neste trabalho, e as águas intuídas ou observadas no 

fundo, pode admitir as duas versões dependendo aqui tanto da sua natureza estética 

enquanto espelho, como do céu como reflexo. A luz neste caso é a figura forte que doseia a 

limpidez dos reflexos forçando o espelho negro mais passivo aqui, a tornar-se branco. Mas 

quem nele se reflecte é também uma figura fantasmagórica, que se interpõe entre as duas que 

competem na afirmação da sua força, e que, em contraluz, afinal se reflecte ainda, e somente 

ela num espelho negro e como tal plena de subjectividade. 

E assim, volta-se aos dois tipos de águas distinguidos por Bachelard, para referir a 

outra espécie de água: a água parada, profunda, pesada, morta, sonolenta, dormente, que se 

presta mais a uma visão metafísica da natureza, que contém em si meios de contemplação. “O 

lago, o tanque, a água dormente nos detêm em suas margens. Ele diz ao querer: não irás mais 

longe: tens o dever de contemplar as coisas distantes, coisas além!”45. Esta água densa e 

profunda, pesada e que se materializa provoca devaneios também estes mais profundos, 

provocados pela consistência sensual que envolve o nosso íntimo, menos móveis e mais 

sensuais, por oposição às águas límpidas, brilhantes e atractivas na sua superfície, mais 

apelativas à sensação da visão, (Bachelard opõe valores sensuais a valores sensíveis46).  

Resulta da sua análise de textos de Edgar Alan Poe, que nestes toda a água é escura ou 

tende a escurecer incorporando o “negro sofrimento”47, tendo como destino, tornar-se pesada 

e entorpecida. Ou seja, toda a água viva está prestes a morrer. Assim as imagens da água 

espelham o destino do devaneio de morte subjacente à obra de Poe: “*…+ a água fornece o 

símbolo de uma vida especial atraída por uma morte especial.”48. Este é um tipo de água que é 
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mais matéria do que aquela que se reduz a uma superfície fugaz e como tal mais capaz de ser 

impressionada, como uma matriz, de sentimentos. 

São estas as águas que se associam ao elemento misterioso que se entrevê na 

profundidade dos poços, remoto e obscurecido pela distância à superfície e pelo 

encerramento paralisante entre superfícies curvas e desgastadas, por vezes elas próprias 

lodosas de musgos e fungos variados. Mas é essa mesma condição que as torna escuras e 

desconhecidas, que também as transforma no espelho perfeito do céu que se lhe sobrepõe, 

claro, liso e intangível. 

 

1.2.2. O ar 

De entre os elementos primordiais o ar parece ser o mais vocacionado para as imagens 

de devaneio, ou o que mais ilustra a dinâmica imaginativa. Bachelard, no seu estudo sobre o ar 

define-o como encarnando um espírito ascensional e vertical, o menos matérico de todos e 

portanto mais ligado à acção ou ao movimento do que preso à materialidade das coisas físicas. 

Portanto, ilustra mais a imaginação dinâmica do que a imaginação material. O ar está 

intimamente ligado à ideia de altura, e parece sempre evocá-la. 

Por outro lado, precisamente devido ao seu carácter desligado da vertente material, 

tem uma forte implicação nas imagens de liberdade máxima do espírito, para divagar, sonhar 

ou imaginar. Assim, tudo o que associamos ao ar de algum modo reflecte essa qualidade de 

liberdade de movimentos, as nuvens no seu movimento veiculado pelo vento, muito altas ou 

opressivas na sua proximidade relativa, o próprio vento como entidade autónoma da ideia de 

ar, como uma matéria diferente deste e que nele se movesse, o voo ou mesmo as asas,  

matéria de tantos sonhos, de elevadas leituras simbólicas, e que são usados como símbolo de 

liberdade e de imaginação, e de liberdade imaginativa, de transcendência das limitações da 

escala normal do ser humano, ou de qualidades intelectuais de relevo. Mas a imagem mais 

coincidente com este elemento primordial, a que sempre se sobrepõe à sua realidade, a que 

todo o ser humano imagina como sendo a sua forma, é o céu. Há uma espécie de troca de 

valores, em que aquele que é o mais real, o ar, toma permanentemente a forma e o nome de 

algo repleto de fantasia e de simbologias, o céu, não tendo nessa dimensão substância física. O 

ar é, até na sua dimensão física, livre. E até mesmo a liberdade invisível das moléculas parece 

imbuir este elemento de um cunho simbólico de liberdade. Mas neste trabalho a acepção mais 

aérea de céu é a que se pretende focar. Ou seja, o sentido ascencional, que, na já referida 

tentativa de espacialização da dinâmica psíquica, representa a tentativa irreprimível de o ser 

humano, expandir o seu espaço fisicamente experienciável. 

A relação estabelecida entre este carácter de mobilidade do ar e a imaginação, deve-se 

ao facto ser por via da imaginação, que nos é permitido abandonar o curso ordinário das coisas 

e ausentarmo-nos. E, nesse sentido, o ar é como um convite à viagem, às dimensões 

longínquas do imaginário, a que Bachelard chama “país do infinito”: “Enfim a viagem pelos 

mundos longínquos do imaginário não conduz um psiquismo dinâmico senão quando toma a 

forma de uma viagem ao país do infinito. No reino da imaginação, a toda a imanência junta-se 
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uma transcendência.”49(tradução livre da autora). E refere ainda que a qualidade do infinito de 

cada um, nos dá o sentido do seu universo. Mas o infinito que se formula à custa de imagens 

aéreas é, por vezes, um infinito vazio, “*…+o ar não dá nada, não traz nada, traduz a imensa 

glória de um nada*…+”50 (tradução livre da autora). 

As viagens imaginárias e infinitas, têm percursos mais regulares do que se poderia 

imaginar. As viagens imaginárias pelo infinito, mais evasivas, flutuantes inconsistentes, sem 

estarem presas a coordenadas, não deixam de poder significar uma vida imaginária regular 

regrada, coerente pela mobilidade. Os fenómenos aéreos estão ligados à altura, à ascensão e à 

sublimação. Estes propiciam um aligeiramento e uma sensação de realidade íntima e de 

verticalidade em relação à qual Bachelard refere mesmo um eixo vertical51.  

Não será por certo, forçado enquadrar nesta a leitura que se fez da imagem 

simbolizante que serviu de ponto de partida a este trabalho e que, em si parece prefigurar 

estas imagens de forma literal. A imagem de verticalidade inerente à estrutura do poço, mas 

também à tentativa de dar uma forma ao olhar, para dentro e para baixo, ou para fora e para 

cima, nos sentidos mais literais, ou de acordo com uma dinâmica psíquica mais metafórica. 

“D’abord, l’objet n’est pas réel, mais un bom conductor de réel.”
52

 

A frase com que aqui se conclui esta parte, é o pretexto para reafirmar aquilo que 

tanto se tenta demonstrar, a saber: as imagens simbolizantes do poço como abismo, não são 

reais, mas espera-se que sejam boas a conduzir a uma experiência real no mundo imaginário. 

Mas, por outro lado, remetem para um objecto real, que se espera ser um veículo eficaz para 

conduzir um devaneio poético ou imaginativo e resultar num discurso rico em imagens 

mentais. 

 

1.2.3. O fogo  

“Si tout ce qui change lentement s’explique par la vie, tout ce qui change vite s’explique par le feu.”
53

 

De todos os elementos primordiais, este é o mais misterioso, de mais difícil definição, 

mas é também o que aparece sempre imbuído de uma pesadíssima carga simbólica. Até hoje 

parecem subsistir traços da primitiva idolatria do fogo, como uma espécie de resistência à 

evolução psicológica. O fogo é vivo de uma forma exacerbada, é íntimo mas também universal, 

“*…+Vive no nosso coração. Vive no céu. Ascende das profundezas da substância, e oferece-se 
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como um amor. Ele rescende da matéria e oculta-se, latente, contido como a aversão e a 

vingança.”54(tradução livre da autora). 

Nas duas formas de valorização completamente contrárias, de bem e de mal, patentes 

nas diferentes formas em como é referido, o brilho e a luminosidade, com valoração positiva, e 

a acepção ígnea, aquela que queima e portanto está ligada ao seu poder destrutivo, se 

encontram fundamentos que permitem ajudar à leitura que se faz dos simbolizantes poço e 

céu no âmbito deste trabalho. No que diz respeito à sua componente lumínica, devido à 

presença constante, pela positiva ou pela ausência no céu, e na componente ígnea pelo seu 

carácter mais terreno, já que se encontra implícita como matéria incandescente que constitui 

o interior da terra, aparece de novo o confronto de opostos, que neste caso se encontram de 

forma mais física e não só como imagem espacializante de um fenómeno psíquico, como 

extremidades de um fio condutor do olhar, para cima, na direcção do céu e para o interior 

profundo da terra. 

Mas o fogo tem também a virtude de induzir sensações de conforto e calma, que 

induzem a uma atenção muito particular e prolongada e a uma contemplação sem objectivo, 

mas é para quem um contempla um exemplo do devir, sugere o desejo de mudar de levar a 

vida ao seu limite. Nesse sentido o devaneio em torno do fogo é bastante impregnado de 

dramatismo, parecendo ampliar o destino humano. Parece mesmo aliar um forte desejo de 

viver a um igualmente nítido desejo de morrer.55 Sendo menos monótono e menos abstracto 

do que a água que corre 

O fogo tem para Bachelard um ser social e um ser natural. Para ele o respeito por este 

elemento fogo é predominantemente ensinado e não natural. É objecto de uma permanente 

interdição social que funciona como a primeira forma de conhecimento do fogo. Em virtude 

disso, esse conhecimento pessoal começa por adquirir a forma de desobediência secreta e 

hábil. Existem diversas componentes sexuais relacionados com o devaneio onírico sobre o 

fogo. 

 

1.2.4. A terra 

Este elemento, que vem completar o conjunto dos elementos primordiais de que se 

fez uma muito breve leitura em função das reflexões de Bachelard, tem como se imaginava 

várias ligações a imagens de energia e resistência, já que, o duro e o mole constituem “*…+ a 

primeira existência dinâmica do mundo resistente.” A afirmação de que não temos imagens da 

matéria sem a dialéctica de convite e de exclusão, que estão simbolizados nessas qualidades 

da resistência, permite uma aproximação, neste contexto da fenomenologia da imaginação, 

aos aspectos em que este elemento, parecendo ser o que menos se presta a devaneios 

íntimos, é por outro lado aquele que permite ao homem aferir as suas potencialidades 

dinâmicas, na sua variedade e nas suas contradições. Diz Bachelard que é o mundo resistente 
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que nos impulsiona “para fora do ser estático”, e como tal “para fora do ser”56.  Mas esta 

postura dinâmica do homem em face das imagens de resistência, ligadas à terra, cria uma 

relação de confronto ‘contra’ algo que não deixa nunca de resistir, que possui uma marca 

defensiva ou mesmo de hostilidade e deriva naturalmente para uma análise das imagens 

ligadas à ideia de ‘dentro’, de profundidade. Até porque as imagens de profundeza têm o 

outro lado diferente desse antagonismo, e aspectos mais acolhedores e ligados a uma 

dinâmica de atracção e sedução57. Por outro lado é nítido que a imaginação permanentemente 

tem a curiosidade de esquadrinhar a matéria. 

Para além das metáforas da dureza, e de um carácter de certo modo agressivo patente 

na vontade incisiva, que também encontra imagens nas matérias duras e sólidas,  também há 

algumas leituras relativas ao carácter mole da lama, que remete para matérias sujas e cujas 

implicações psicanalíticas são inúmeras. Mas esta vertente não é tão relevante aqui.  

As imagens das matérias terrestres que se apresentam aos nossos olhos, têm também 

uma simbologia ligada à sua estabilidade natural, à sua solidez, constância e tranquilidade. É 

de facto, dos quatro elementos o mais imóvel e imutável, aquele de que mais facilmente 

apercebemos uma substância cuja forma é evidente e real, e que se presta a experiências 

estéticas ligadas quer à pose quer à modelação de materiais, e por isso a uma imaginação 

ligada à passividade da sua imanência. Por isso mesmo se torna mais difícil dar corpo a 

devaneios relativos à intimidade da matéria.58 Sonhos de acção precisa que são os devaneios 

de vontade. 

 

1.3. A imagem do poço - Forma/aparência, ou a fenomenologia do redondo 

Considerando o surgimento da imagem inicial a partir da qual se desenvolve esta tese, 

o poço, ainda na sua elementaridade de imagem em busca de uma leitura como experiência 

fenomenológica, parece aplicar-se a convicção de Bachelard, de que as imagens não são 

transportáveis para a consciência nem provêm de uma experiência anterior, “Nascem de 

chofre e já estão concluídas”.59 Na medida da convicção com que a consciência imaginante as 

formula a partir das imagens primordiais. 

Concluída na sua forma redonda comum e tradicional, a imagem de poço pode ser 

associada à identificação defendida por Bachelard da forma redonda como forma do ser. 

Citando Carl Jaspers no seu livro Von der wahrheit, este extrai o fragmento “Todo o ser parece 

em si redondo”,60 cita ainda Van Gogh e Joë Bousquet que definem a vida como redonda. Estas 

imagens são entendidas por Bachelard como imagens metapsicológicas, recebendo dados do 
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mundo exterior como ilustrações, “Estas imagens apagam o mundo e não têm passado. Não 

procedem de qualquer experiência anterior. Estamos certos de que são metapsicológicas. Dão-

-nos uma lição de solidão *…+. Se nos submetermos à força hipnótica de tais expressões vemos 

que cabemos por inteiro na redondeza do ser, que vivemos na redondeza da vida como a noz 

que se arredonda em sua casca.”61 

No entanto o que Bachelard defende é aquilo que designa como “redondeza plena”,62 

por oposição ao ponto de vista da geometria que esvazia as formas planas e mesmo as 

esféricas (que vistas desse ângulo perdem consistência e densidade) de toda a profundidade 

inerente à sua utilização enquanto símbolos. E também prefere renunciar à dicotomia entre o 

ser e a aparência, pelo que pretende excluir os aspectos ligados à contemplação ou à visão da 

forma, para ele subentendidos na frase de Jaspers, pela utilização da palavra “parece”, ao 

invés de este assumir positivamente o carácter redondo do ser. Quer remontar a uma origem 

mais pura ou arquetípica das imagens. Também no exemplo de Michelet evocado por 

Bachelard, definindo o pássaro como “quase totalmente esférico”63, o aparecimento da 

palavra “quase” é considerado por este uma concessão à visão da forma. Estes exemplos do 

ser redondo reportam à vida redonda como modelo do ser e concentração viva, pelo elevado 

grau de unidade e encerramento que dá a força pessoal mas que simultaneamente implica um 

elevado grau de isolamento e individualidade. As formas redondas, pelo seu carácter centrado 

ou centralizador por uma espécie de força centrípeta e por inerência isoladas assumem “*…+a 

figura do ser que se concentra em si *…+” ,64 aproximando-se de  uma representação do ser 

que se vê a si próprio como uno e coeso, centrado e redondo (“Todo o ser parece em si 

redondo” 65). O ser enquanto ente absoluto e enquanto espectador de si.  

Veja-se o exemplo geométrico para o Uno em Plotino nas suas “Ennéades”, ao 

denominar como tal o supremo princípio da unidade de acordo com o qual um ente o é,66 

concebendo esse UNO como infinito e com uma dimensão imaterial, mas uma ilimitada 

potência criadora, define-o como causa de si mesmo, e simultaneamente o que se transcende 

a si mesmo.67A necessidade de ilustrar a partir de imagens a hipóstase do ser como UNO e a 

procedência de todas as coisas a partir dele, levou-o a recorrer entre outras, à mais famosa: a 

da luz, que representa a procedência de todas as coisas a partir do UNO como irradiação de luz 

em forma de círculos sucessivos: “Existe sí, algo que podriá llamar-se un centro: en torno a 

este,un círculo que irradia el esplendor que emana de aquel centro; en torno a ambos (centro 

y primer círculo) outro círculo: İ luz que da luz!”68 

Assim, independentemente de vários outros aspectos que se podem analisar, 

nomeadamente a existência de água no fundo dos poços e a analogia desta com o espelho e a 

sua dimensão simbólica de auto-análise, atentando só no carácter redondo da imagem de 
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poço, podemos associá-la a uma imagem do ser nas suas múltiplas dimensões em termos 

fenomenológicos. Ancorando esta especulação na actividade imaginária dos vários autores 

referidos por Bachelard que utilizam esta imagem que não é de ordem geométrica, pode-se 

dizer que a imagem de características visuais que constitui o poço, pode ter surgido como 

símbolo elaborado de ser. Senão mesmo como ilustração do símbolo de ser. 

 

1.4. A imagem do céu - forma 

A presença misteriosa do céu sobre rigorosamente todos os seres humanos, não podia 

deixar de se prestar desde sempre a inúmeras especulações, quer filosóficas, quer científicas, e 

também necessariamente a muitas elaborações poéticas. Ao conhecimento do céu como uma 

parte visível, mas só uma parte, de um todo mais vasto que é o Universo, tem-se acrescentado 

imenso saber e aumentado a discussão cientifíco-teológica. A sua forma, a sua função física e 

metafísica, foram cenário de interpretações também de ordem moral.  

Na tradição grega, particularmente em Parménides nos seus textos órficos, duas 

esferas concêntricas representavam o mundo terrestre e o “outro mundo”, fazendo a morte a 

passagem entre uma esfera e a outra69. Também em Platão, no Fedro70, encontramos uma 

imagem das almas que circulam no céu, formando o séquito dos deuses e voluteando pelos 

caminhos celestiais com o objectivo de ascender ao cume do céu, o céu supra-celeste71, para 

contemplar o mundo das ideias ou a verdade plena, em que se inclui a contemplação do ser. A 

descrição da alma como revestindo-se de uma forma perfeita e alada72, parece remeter para 

uma imagem redonda, centrada, sem acidentes, como um pássaro. 

Também em relação ao céu, que se define como oposto natural ao poço enraizado na 

terra, do ponto de vista dos elementos materiais primordiais, Bachelard sustenta o seu 

carácter redondo evocando o exemplo de R. Maria Rilke quando escreve ”*…+ o gorjeio 

redondo do ser redondo arredonda o céu em cúpula *…+”. Neste caso continua a encarar-se o 

carácter redondo, não como forma física e de natureza geométrica mas como imagem meta-

psicológica, fruto de uma elaboração poética por parte de Rilke. Acresce o facto de o céu ser 

fisicamente redondo, se nos limitarmos a pensar no céu mais próximo, a atmosfera. Esta 

figuração do céu como envolvente em forma de cúpula redonda que cobre um mundo 

redondo onde se representa uma vida redonda do ser também ele redondo, sugere uma série 

de camadas concêntricas sucessivamente envolventes, que no âmbito da fenomenologia se 

poderiam analisar como progressivamente maiores no sentido em que o ser se despe e sai de 

si, alargando o espectro da sua consciência de si, ou menores no sentido em que o ser 

mergulha no seu próprio interior, definindo uma espécie de movimento em espiral num e 

noutro sentido. Voltar-se-á a esta ideia da espiral como tentativa de ilustração da dinâmica do 

                                                           
69

 Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dictionaire des symboles, Paris: Éditions Robert Laffont S.A. et Éditios Jupiter, 
1991, p. 905. 
70

 Platão, Fedro, Lisboa: Guimarães Editores, 1989, pp. 60-61. 
71

 Giovanni Reale e Dazio Antiseri, op. cit., p. 148. 
72

 Platão, op. cit., p. 57: “Quando é perfeita e alada, paira nos céus e governa o universo, e quando perde as asas, 
precipita-se no espaço, tombando em qualquer corpo sólido, onde se estabelece e se reveste com a forma de um 
corpo terrestre.” 



32 
 

pensamento, no Capítulo II, 1.6. A dialéctica do interior/exterior, e também no Capítulo IV, já 

que se explorou plasticamente esta forma. 

O poço, o céu e o abismo funcionam como imagens ou projecções do ser. Permutáveis 

ou mesmo reversíveis, já que umas podem conter outras no seu interior, escondendo ou 

revelando-as. 

O universo é redondo. Esta é uma afirmação que tem como base uma intuição 

fenomenológica, mas que corresponde às convicções manifestadas desde a antiguidade (já 

Platão acreditava que o dodecaedro e outras figuras geométricas semelhantes representavam 

a forma do universo). A teoria geral da relatividade de Einstein, baseia-se num universo de 

forma esférica, ou Universo de Riemann. Na realidade, só em 2003, um matemático russo, 

Gregori Perelman, ao demonstrar como verdadeira a Conjectura de Poincaré (que foi 

formulada em 1904 por Henri Poincaré, e afirma que todo o espaço tridimensional fechado 

tem uma forma essencialmente esférica), provou que o universo é redondo, fechado e finito.73 

 No entanto, dada a sua imensidão, a dificuldade de apreendermos a finitude do 

universo e a dimensão de desconhecido para lá deste, ou seja, para além do espaço e do 

tempo, leva a aceitar mais facilmente a noção de um universo plano e como tal aberto, circular 

e infinito. Até porque a noção de infinito para além do universo conhecido mantém-se, como 

uma espécie de recurso conceptual, representando do único modo possível, a imensa 

incompreensão que nos oprime (mesmo que todas as questões físicas venham a ser 

progressivamente desvendadas, sobra sempre a questão do porquê, “*…+ porque é que o 

Universo se dá ao trabalho de existir?”74, porque para ela não temos uma resposta natural, ou 

seja, de acordo com as nossas referências estruturantes de espaço e tempo75. Fora destas 

coordenadas sobra um desconhecimento, e uma impressão de abismo, a maior de todas, para 

lá da imensidão abismal do universo.  

 

1.5.  Imensidão como atributo ou a fenomenologia do imenso. o poço e a imensidão 

em profundidade, o céu e a imensidão em altura, ou o apelo do abismo 

Outro atributo ligado às imagens opostas de poço e de céu, e que lhes associa a ideia 

de abismo caracterizando-os como símbolos do mesmo, é a imensidão. Essa imensidão em que 

se pode tentar concretizar a desmesura das imagens do ser, e que é comum também às 

imagens de poço, de céu e de abismo, parece colocá-los numa condição em que, como 

projecções daquele ou como ilustrações dessa imensidão que transcende qualquer memória 

de contemplação de espaços amplos, se podem inter-permutar. Diz Bachelard, que a 

imensidão é uma espécie de ânsia natural do ser, reprimido pelos contornos materiais da 

existência, mas que retorna no acto do devaneio. É a capacidade de imaginar que lhe permite 

exceder os seus limites físicos. “A imensidão é uma categoria filosófica do devaneio. (…) a 

contemplação da grandeza determina uma atitude tão especial, um estado de alma tão 
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particular que o devaneio coloca o sonhador fora do mundo próximo, diante de um mundo 

que traz o signo do infinito.” 76  

Essa imensidão no sentido da dimensão da profundidade íntima e também no sentido 

de expansão para fora de si próprio, em que se distingue o espaço-substância do espaço como 

conquista íntima, em consonância com a imensidade do mundo, referida por Bachelard 

enquanto apetência, pode dar origem ao apelo exercido pelo abismo. A vertigem como 

figuração do movimento do ser imóvel à beira do abismo, em direcção ao sonho de um mundo 

imenso. “Quando estamos imóveis, estamos algures; sonhamos num mundo imenso. A 

imensidão é o movimento do homem imóvel”77, talvez nesta frase Bachelard oponha o homem 

nas suas possibilidades psicomotoras ao homem sensível, fazendo contrastar as limitações 

físicas da escala humana, com as imensas faculdades ao nível do devaneio, em que o homem 

se transcende e, no qual se transporta para muito longe ou para muito fundo no seu interior, 

com “a intensidade de um ser que se desenvolve numa vasta perspectiva de imensidão 

íntima”78. Relativamente a este anseio do homem diz Baudelaire:  

“Porque é que o espectáculo do mar é tão infinitamente e tão eternamente agradável?  

Porque o mar oferece ao mesmo tempo a ideia da imensidade e do movimento. Seis 

ou sete léguas representam para o homem o raio do infinito. Eis um infinito diminutivo. Que 

importa, se chega para sugerir a ideia do infinito total? Doze ou catorze léguas de líquido em 

movimento bastam para dar a mais elevada ideia de beleza que oferecida seja ao homem no 

seu habitáculo transitório.”
 79 

Do ponto de vista adoptado por Baudelaire infere-se que a experiência concreta da 

existência oferece estímulos, neste caso pela simples contemplação da natureza, que por seu 

turno são suficientemente activos para criar no homem a possibilidade de transcendência dos 

seus limites a que ele chama “habitáculo transitório”. Poder-se-ia especular sobre a 

legitimidade de acreditar que também a arte possui esse imenso poder de mobilizar a 

designada  “consciência imaginante”80, o que parece não ser a convicção de Bachelard quando 

diz que “*…+ a imensidão é uma categoria da imaginação poética e não uma ideia geral 

produzida a partir da experiência empírica *…+”81. Esta perspectiva algo platónica é a que lhe 

permite dizer, que qualquer tentativa de concretização de uma categoria como a de 

imensidão, nomeadamente através da obra de arte, reverteria em ”subprodutos desse 

existencialismo de ser imaginante”82. Quando Bachelard se divide entre a designação de 

‘imensidão’ como categoria filosófica ou como categoria da imaginação poética, resta a dúvida 

de que meios sobram ao ser para se expressar nos seus anseios. De algum modo pode 

perguntar-se: a ânsia de imensidão e dada a associação da ideia de imensidão à de infinito, 
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permite-nos concluir que o apelo pelo abismo, dado o seu carácter de grandeza, terá como 

fundamento a tentativa do ser, em contrariar a finitude? Ou, em expandir no espaço 

geográfico a sua excessiva delimitação, enquanto ser enclausurado na sua profundidade 

íntima? 

Estas questões relacionadas com a imensidão ligam-se sem nenhum hiato às da 

dialéctica entre interior e exterior.  

 

1.6.  A dialéctica do interior/exterior 

 
  “Longe de mim em mim existo 

  À parte de quem sou,  

  A sombra e o movimento em que consisto […]”
83

 

 

A espacialização do pensamento traduz a necessidade de a metafísica e a filosofia se 

escudarem em realidades geométricas, desenháveis e palpáveis, para denominar entidades 

subjectivas. A dialéctica do interior e do exterior, espelha a necessidade de situar, identificar o 

ser em termos espaciais, que, na alternância entre o sair de si, e o voltar a si, desenham 

movimentos que se complementam na tentativa de o delimitar. O movimento em espiral (fig. 

10) ilustra outra tentativa de, pelo desenho, exprimir esse dinamismo, em que o indivíduo 

ambiguamente, tanto pode centrar-se como evadir-se. 84 Mas como se sabe, nunca se pode ter 

a certeza de estar mais perto de si ao mergulhar na direcção desse centro ou desse âmago, 

pois é aí que, diz-nos Bachelard, o ser do homem se encontra mais errante. Como tal, a 

oposição dentro-fora, traduz por vezes aquela que menos se espera: a oposição errância-

consistência do ser. E ainda contrariando a lógica, nas suas palavras, ‘interior’ corresponde a 

liberdade, tal como ‘exterior’, corresponde à impressão de encerramento. Na geometria os 

limites das formas constituem barreiras, no homem esse limite é uma fronteira imprecisa, que 

parece simbolicamente redonda. 

A oposição que antes se referiu entre os dois simbolizantes tratados neste trabalho, e 

que numa primeira reflexão aparecem imbuídos dessa relação que os relaciona mas em 

virtude de um posicionamento mútuo, um exterior ao outro, pode facilmente ser contrariada 

por qualquer leitura superficial de algumas mitologias e respectivos significados simbólicos 

atribuídos neste ao simbolizante céu. Assim, na alquimia chinesa, o Céu é transferido para o 

interior do microcosmo humano, tal como no esoterismo islâmico o Céu está no interior da 

alma e não o contrário.85 

No entanto, há que distinguir aquilo que Bachelard definiu como “espaço - 

substância”, em contraste com o”espaço - conquista íntima”, mas esta classificação traz uma 

aparente dedução do primeiro como espaço exterior, real palco de experiência através do 

corpo e da percepção, e do segundo como espaço de devaneio e, como tal interior. No 

entanto, no que diz respeito ao espaço poético, que vai da intimidade profunda à extensão 

indefinida, em ambos os sentidos adquire valores de expansão O autor sistematiza esta 
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aparente oposição à custa de uma imagem geométrica: “Cada objeto investido de espaço 

íntimo transforma-se, nesse coexistencialismo, em centro de todo o espaço. Para cada objeto, 

o distante é o presente, o horizonte tem tanta existência quanto o centro.”86 Assim, nessa 

dialéctica do centro e do horizonte não há contradição.  

 

2. Análise do tema de acordo com as funções simbólicas em Paul Ricoeur 

É necessário referir de início que Ricoeur não estendeu as suas reflexões ao universo 

da expressão plástica. Assim, a utilização de símbolos na arte (ou as possibilidades de a 

representação funcionar como a apresentação de um simbolizante que catalisa um conjunto 

de sensações, evoca memórias e desencadeia sentimentos que se traduzam em imagens 

mentais não necessariamente expressas verbalmente), parece não ter sido contemplada por 

Ricoeur quando diz: “*…+sem dúvida que não existe outra expressão do símbolo que não seja a 

palavra, mas a raiz de onde brota perde-se nas regiões involuntárias e energéticas da nossa 

existência *…+”87, ou, “[..]a experiência simbólica exige sempre a sua expressão verbal *…+”88. 

No entanto pareceu possível, neste âmbito, adaptar a sua linha de pensamento a uma leitura 

do tema a tratar, de acordo com as funções simbólicas, transpondo-o para as imagens visuais.  

2.1.  Dimensão cósmica 

 

2.1.1. Carácter transcendente ou carácter concêntrico das representações 

imagéticas 

O simbolizante “poço”, que remete para uma leitura simbólica de abismo, e a partir 

daí, por oposição ao simbolizante cósmico, “céu”, parece enquadrar-se na distinção, feita por 

M. Eliade - que está na base do conceito de símbolo em Ricoeur89- entre as dimensões 

uraniana e ctónica das imagens simbólicas. O primeiro, no simbolismo telúrico, na sua vertente 

concêntrica, e o segundo no simbolismo celeste, na sua vertente transcendente. Aquilo a que 

chamou, as funções “matriciais” e “ascensionais” do simbolismo. 

Mesmo atendendo à noção de limite, no que diz respeito ao poço, objecto físico, 

redondo e como tal concêntrico, por oposição ao universo, de forma aparentemente 

exponencial, indelimitável e assim inapropriável, é curioso o paralelismo possível entre estes 

dois simbolizantes e as duas categorias definidas pelo autor. Parecem remeter para o carácter 

concreto do olhar, mecanismo de apropriação sensível, no seu movimento em direcção ao 

interior, concêntrico, direccionado, incisivo e desbravador em direcção à profundeza das 

trevas, cumprindo a função matricial, e simbolizando o abismo interior ao ser, e o movimento 

contrário para fora, em altura, dispersante porque divergente, sem referentes matéricos, 

desamparado e consciente da sua ínfima dimensão no todo universal, nessa função 

ascensional, simbolizando o céu como abismo transcendente. Ambos vertiginosos e 
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assemelháveis no seu papel relativamente à tomada de consciência de si por parte do 

indivíduo. Talvez, na sua semelhança e contraste, representem um binómio simbolizante dos 

“elementos psicológicos antagónicos”. Como símbolos parecem ter a função de veículos que 

complementam a consciência nas suas limitações, nas palavras de Ricoeur: “*…+guia do «devir 

si mesmo»*…+”.90  

A questão que se coloca é: o que há de arquetípico nestes símbolos, que parecem ser 

comparáveis a atavismos, e como chega o indivíduo à utilização dos mesmos? Ou, pelo 

contrário, este cria-os para seu próprio uso, recriando a partir de um “sedimento mnésico”, 

comum a toda a humanidade? “Mais do que uma reflexão premeditada sobre a dimensão 

finita da nossa existência, o símbolo brota espontaneamente na nossa linguagem e na nossa 

consciência.”91 

 

2.1.2. Carácter cósmico dos simbolizantes de abismo, como sucessão de 

camadas 

Das “*…+três funções simbólicas que dimensionam a linguagem criativa do 

homem*…+”92, esta parece ser a mais primitiva, porque se enraíza na mais remota e simples 

relação do indivíduo com o mundo, através dos quatro elementos naturais que estruturam o 

seu desejo de ordem e de sistematização: fogo, água, terra e ar. Encontram-se vestígios da sua 

relação com os símbolos por vezes mesmo por defeito. Relativamente à imagem simbolizante 

‘poço’, o seu enraizamento profundo na terra como uma profanação ou cicatriz, ou como 

desvendamento do que se esconde abaixo da superfície, é literal. Mas as formas que podemos 

encontrar para explicar esse facto, num simples processo narrativo (enraizamento, ferida, 

abertura, etc.) envolvem já uma elaboração no domínio das outras duas funções simbólicas, 

onírica e poética, a partir das quais estabelecemos uma relação existencial de 

amadurecimento do dado objectivo. Atendendo a que o poço se abre da terra para o ar como 

numa respiração, mas é, simultaneamente, uma abertura no ar para o interior da terra, ao 

encontro de um lençol de água e, muito para além dele, na direcção do fogo no seu interior, 

podemos encontrar aqui, por camadas os quatro elementos. Construído pelo homem, parece 

providenciar uma imagem da tentativa de trazer à luz o seu interior desconhecido, ou de 

transcendência da sua natureza física. Como se, atravessando todos os elementos e situando-

se fisicamente como elemento de ligação, funcionasse como ponte entre a dimensão humana 

e a cósmica. 

Na imagem simbolizante ‘céu’, a relação da sua imaterialidade com o elemento ar é 

mais evidente, em confronto com os outros elementos. O fogo, neste caso na sua dimensão 

lumínica, transforma ao ritmo da alternância dia - noite, este céu, que encarna a própria 

essência da luz ou da ausência desta. A presença da água sob a forma de vapor, que por vezes 

assume o estado líquido e, como se o céu se abrisse, cai sobre a terra, também lhe é inerente.  
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Como envolvente natural dos elementos, o céu, é onde tudo se dramatiza e situa, o 

espaço por excelência, o lado de fora de todas as coisas, como negação delas ou afirmação 

absoluta das suas fronteiras, mas, contendo-as, é no seu interior que as situa. O céu como 

exterior, é o lugar dentro do qual as coisas se encontram. 

 

2.2.  Dimensão onírica. Vertente onírica na linguagem simbólica, ou as duas 

imagens de abismo como contradição virtual de opostos 

A constituição do sentido, (para Ricoeur, “*…+ indissociável da auto-constituição do 

sujeito*…+”93) destas duas figurações de abismo, o poço-abismo enraizado na terra como um 

movimento de implosão, de retorno à origem, e neste caso a uma memória de infância, e o 

céu-abismo, como potencial de fragmentação ou de transcendência, pode ser explicada de 

maneira quase literal, à luz das duas hipóteses por ele definidas para “narrar *…+ a 

historicidade fundamental da ipseidade”, a primeira (poço-abismo) pela hipótese 

hermenêutica designada por “regressiva” ou “arqueológica” referente à relação do sujeito com 

a infância, e ao fundo arcaico em que se enraíza a sua tomada de consciência do mundo e de 

si, a segunda (céu - abismo), pela outra hipótese, interpretativa, “progressiva”, ou 

“escatológica”, que representa a dimensão prospectiva da maturação do indivíduo. Ambas, 

para Ricoeur, são indissociáveis e representam os dois lados da mesma expressão simbólica. 

Assim, “Retornar à nossa própria génese é reconstituir o caminho da nossa progressão”.94 Por 

isso os dois simbolizantes são só aparentemente opostos (embora não tanto se atendermos à 

coincidência de evocarem imagens simbólicas da mesma natureza).  

O fascínio exercido pelo abismo, se encarado como simbolizante, tal como do ponto de 

vista psíquico a vertigem (falta de equilíbrio; tontura; tentação súbita; desejo irresistível; 

redemoinho), engloba as duas vertentes, medo e pulsão da morte. Como símbolo remete para 

a reflexão e o conhecimento de si. Na acepção mais material de poço como abismo, parece 

encerrar-se a finitude delimitável do passado (não tão delimitável assim, se tivermos em conta 

as possibilidades exploratórias da psicanálise). Este simbolizante é circunscrito, completo, e 

encerrado (um olhar para dentro e para baixo), enquanto na dimensão mais imaterial, ampla e 

não confinada, de céu como abismo, se abrem as múltiplas possibilidades de futuro (um olhar 

para fora e para cima). No entanto, enquanto nesta última podemos ver também o ser 

direccionado para a morte, ou seja para o limite inerente à consciência de si, ou mesmo a 

inexistência que é o que ainda não se revelou, na primeira, podemos pressentir os infinitos 

interstícios do real que lhe prolongam a dimensão transversalmente, não longitudinalmente 

até ao limite anterior, do nascimento, antes do qual nada era, mas em todas as outras 

direcções divergentes. Assim a abordagem dos simbolizantes ‘poço’ e ‘céu’, antes de qualquer 

interpretação, situa-nos no meio das duas situações como num eterno presente. 
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2.3. Dimensão poética. Vertente poética ou força simbólica e ramificações do 

sentido 

 

A utilização do simbolizante “poço” como metáfora de abismo (atendendo à diferença 

dos níveis de sentido presentes, ou sobretudo como símbolo, que para existir implica a 

assimilação de todos eles e uma dimensão existencial com a evocação de experiências 

arquetípicas que ressoam na existência onírica, cósmica e poética) desdobra-se entre o 

referente imediato do objecto representado - que supostamente se conhece e domina, na sua 

imagem como nos seus limites estritamente físicos, forma, conteúdo, contornos vagamente 

imaginados, a sua relação com o interior da forma, função, noção de perigo real a ele 

associada - e um plano diferente da interpretação, o “referente de segundo grau” a que se 

adicionam memórias, às vezes transviadas, de outros referentes que se cruzam com este, 

sensações anteriores ao significado construído, associações de ideias relativas a cada um dos 

elementos constitutivos (o desconhecido, a escuridão, a água, a profundidade, o hermetismo, 

o perigo, a curiosidade, um espelho, o céu reflectido tornando-o uma abertura para o espaço e 

não o fechamento deste, o som, a frescura), e que desmultiplicam as possibilidade de sentido 

(“extensão do sentido”). É na dimensão poética, como modelo operativo e funcional, que se 

reconstrói artisticamente o real.  

Os dois níveis de abordagem, narrativo e metafórico, do mesmo significante, podem 

ser analisados do ponto de vista psicanalítico como “sintomas de conflitos psíquicos internos”, 

já que a “*…+actividade simbólica é um fenómeno de fronteira. Fronteira entre o desejo e a 

cultura. Fronteira, entre a pulsão e os seus delegados representativos ou afectivos [..]”95, ou do 

ponto de vista da análise poética que valoriza a força evocativa da imagem criativa, e como tal 

o poder evocativo que esta transporta a partir dos elementos arquetípicos, recombinados a 

partir das características distintivas de cada sujeito receptor.96 O que a torna eventualmente 

um “símbolo” vivo, na medida em que lhe é inerente uma margem criativa de interpretações. 

No entanto, parecem ser determináveis algumas constantes estruturais do imaginário humano 

baseadas em contradições de opostos: puro e impuro, luz e trevas, cume e abismo. Os 

significantes “poço” e “céu”, mais do que metáforas podem ser símbolos de abismo. O abismo 

como simbolizante, por sua vez, pode desencadear atitudes psíquicas associadas à vertigem, e 

como tal, simbolizar  atitudes intelectuais também elas contraditórias, de busca e passividade, 

curiosidade e repúdio, medo e fascínio indissociáveis do conhecimento de si. 
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III. CAPÍTULO: Outras abordagens filosóficas 

1. O abismo na estética nietzschiana, ou o voo sobre o abismo interior 

 

Em Nietzsche é a rapidez e o primitivismo da imagem que induz ao pensamento, por 

vezes mais poético, do que filosófico. O cosmos de Nietzsche é um cosmo de alturas.97 E na 

acepção de liberdade máxima do espírito para divagar. A imagem da águia espelha essa visão 

em altura, nas referências ao abismo, recorrentes em Nietzsche, e aparece como símbolo de 

força, do homem que se supera a si próprio e ao medo, na medida em traz o abismo dentro de 

si incorporado como elemento de coragem e de domínio, e o olha sem medo, mas sim com 

arrogância. “Tem coração aquele que conhece o medo, mas o domina; aquele que vê o 

abismo, mas altivamente. *…+ Aquele que vê o abismo, mas com olhos de águia – aquele que 

agarra o abismo com garras de águia: esse é corajoso.”98 

Este olhar, quer seja interrogativo, quer orgulhoso, ou, sobretudo, uma mistura 

corajosa de ambas as coisas, produz um eco, que pode funcionar como uma espécie de alter-

ego que responde e se revela. Quando Nietzsche diz: “*…+ chamo-te, a ti, o meu mais profundo 

pensamento! *…+ O meu abismo fala, voltei para a luz a minha última profundidade”99, 

evocando numa imagem o gesto de virar do avesso e devolver à luz aquilo que no seu estado 

natural vive imerso na escuridão da profundidade, ou do desconhecimento, parece pressupor 

a distanciação do homem face à profundidade do abismo, que Nietzsche diz habitar dentro de 

si, mas que aqui parece ter-se exteriorizado, e que, em virtude da força interrogativa do olhar 

se desvenda e ilumina ao invés de se manter indecifrável e mergulhado nas profundezas, 

implicando o mergulho vertiginoso e atemorizante no desconhecido. Esta percepção do 

abismo como interior ao homem, alterna em Nietzsche com a de um abismo em que o homem 

se posiciona de fora, o contempla e se torna, por sua vez, objecto de 

contemplação/prospecção por parte de um abismo personificado. Ou que encarna, 

juntamente com o homem, um jogo de espelhos que se reflectem reflectindo.   

Na filosofia de Nietzsche é central a importância dos contrários (“Gegensatz” que 

designa mais de que oposto ou contraditório)100. Torna-se nítida a dificuldade de separar as 

duas noções por viverem conceptualmente, uma da existência inerente da outra. Aliás diz-nos 

Nietzsche curiosamente: “Para mim, como haveria um fora-de-mim? Não há fora!”101. Toda a 

realidade depende da formulação que dela se faz, ou seja, é mais interior do que exterior, 

necessita de transitar através do filtro sensível ou intelectual de um exterior, que é uma 

espécie de pré-existência menos real do que a elaboração produzida a partir dela. 
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E assim, também o olhar, quer na sua dimensão objectiva e sensorial, quer na sua 

acepção simbólica (o olhar para o interior de si, o pensar em si, o modo de pensar algo), é o 

meio e o veículo que reverte nos dois sentidos as noções de interior e exterior, incorpora o 

exterior no interior e lança o interior no abismo exterior. 

 

2. O poço e a inquietante estranheza, uma leitura com base em Freud 

A psicanálise encara o símbolo como máscara e sintoma da situação psíquica do 

indivíduo. Esta acepção é de algum modo “doentia” porque apela à interpretação de aspectos 

da vida emocional que estão na origem da actividade simbólica, como tendentes a camuflar-

se, e aparentemente desviantes relativamente a um padrão.  

Tentando descartar pressupostos que edificam esta ciência, demasiadamente clínicos 

para servirem os objectivos desta dissertação, é tentador reflectir num texto de Freud, que 

aborda um domínio particular da estética, não como teoria do belo, mas enquanto “ciência das 

qualidades do nosso sentir”102: o sentimento do «unheimlich»103, palavra de variadas 

traduções, que designa o carácter de algo inquietantemente estranho, ou ameaçadoramente 

estranho, ou ainda, sinistro, lúgubre, contrário ao que nos é íntimo, familiar e confortável. 

Pertence à esfera do assustador, das emoções de medo, mas é um sentimento particular que 

pode ocorrer no seio daquilo que é angustiante. De um modo geral, é um sentimento contrário 

ao de belo e atraente, e pertence ao núcleo das emoções negativas, remontando no entanto, 

àquilo que é há muito tempo familiar, e sob determinadas condições se torna 

ameaçadoramente estranho, ou a uma experiência nova, à qual se acrescenta algo que a torna 

assustadoramente estranha.  

O contrário desse conceito, o “heimlich”, foi analisado por Freud em numerosos 

escritos literários, no sentido de melhor descodificar o seu antónimo, encontrando extensões 

de sentido, tanto positivas como pejorativas. Enquanto em algumas acepções é sinónimo de 

intimidade, noutras surge como secretismo ou dissimulação. Ou seja, nalguns casos o 

significado coincide com o seu antónimo.104 Exemplos como: “agradável repouso e segura 

protecção *…+ proporcionada pelo interior da casa habitada”, “numa tranquila intimidade, 

rodeados por fronteiras próximas”, são por isso contrariados por este diálogo: “«Os Zecks ( 

apelido) são pessoas dissimuladas (‘heimlish’).» «Heimlish?» «Que é que entende por 

‘heimlish?’» «Bom, junto deles sinto-me como se estivesse próximo de um poço tapado ou de 

um tanque seco. Não se pode passar por cima sem ter a sensação de que a água pode voltar a 

brotar.» Designamos isso por ‘unheimlich’.Você qualifica-o como sendo ‘heimlish’. Que o leva a 

crer que nesta família há algo de oculto, não digno de confiança?» “105. 

                                                           
102

 Sigmund Freud, Textos essenciais sobre literatura, arte e psicanálise, Lisboa: Publicações Europa-América, 1994, 
p. 209. 
103

 Ibidem, p. 210. 
104

 Ibidem, p. 215: «a palavra «heimlich» não tem um único significado mas pertence a duas esferas de ideias que, 
não sendo opostas entre si, se encontram bastante distantes uma da outra – a do que é familiar, aconchegado, e a 
do que está escondido, do que permanece dissimulado. A palavra «unheimlich» será apenas usada como antónimo 
do primeiro significado, não o sendo do segundo.» 
105

 Ibidem, p. 213. 



41 
 

O exemplo serve aqui tanto para explicitar a dualidade de sentidos na língua original, 

como, por coincidência, alguma da inquietante estranheza provocada pelo poço, o objecto e o 

sentimento reelaborados a partir de uma memória de infância, referida na INTRODUÇÃO deste 

trabalho, que originou o interesse pelo tema. Das sensações descritas, poder-se-ia destacar 

alguma semelhança com a inquietante estranheza, e que não se pode confundir com o que é 

simples e linearmente assustador, de que nos fala Freud.  

São condições que transformam o que é angustiante em algo ameaçadoramente 

estranho (descartando aquelas que são oriundas de complexos infantis recalcados 

nomeadamente o complexo de castração, e relativamente às quais a questão da realidade 

material não se coloca, já que a realidade psíquica ocupa o seu lugar): a tendência animista, a 

omnipotência dos pensamentos, a repetição involuntária do que é semelhante, (que evoca 

sentimentos de desamparo como o que é produzido pela experiência de certos lugares e que 

acompanha muitos estados oníricos106) e que serve para intensificar por exemplo o silêncio, a 

solidão, a obscuridade, que são condições ante as quais se observa frequentemente o medo 

infantil, nunca completamente extinto, também relacionadas com o perigo, que por vezes está 

na origem da ameaçadora estranheza, e a «incerteza intelectual» ligada a tudo aquilo que se 

associa à morte individual, para a qual o inconsciente parece ter, desde sempre, pouco espaço. 

Ferir ou perder os olhos, constitui um terrível medo infantil (que permanece por vezes 

nos adultos: àquilo que se estima particularmente designa-se como ‘a menina-dos-olhos’). 

Talvez se possa afirmar que o terror infantil, que na realidade encobre essa nuance particular 

que é a ‘inquietante estranheza’ descrita por Freud, e é exercido pela existência próxima de 

um poço, pode encobrir o receio da queda, que entre outros factores assustadores inclui o da 

escuridão e privação da visão do mundo exterior107.  

Na referida memória de infância, o poço aparece exercendo por si mesmo, com a sua 

presença concreta, e pela simples proximidade, uma espécie de fascínio misturado com um 

receio que é comparável ao sentimento de ameaçadora estranheza, devido a possibilidades de 

ordem animista108. Como se, ao invés de constituir o perigo passivo - só concretizado como tal 

dependendo de uma acção, de abeirar-se dele, debruçar-se e cair - tivesse a capacidade 

mágica da sedução, da atracção activa e perversa para o seu perímetro, uma espécie de aura 

mágica, e depois para o interior, constituído de perigo real. É ameaçadoramente estranho, 

aquilo que deveria ter permanecido oculto e se tornou evidente. Assim, também a visão de um 

céu nocturno, denso no seu vazio, escuro tendente a provocar um enorme sentimento de 

solidão no universo, provoca um nítido sentimento de inquietante e ameaçadora estranheza.  
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IV. CAPÍTULO: Abordagem artística - o projecto de pintura  

1.Enquadramento 

 

O conjunto de trabalhos que constitui a parte artística da presente dissertação, vem na 

sequência do fascínio exercido por espaços despojados e minimalistas, nomeadamente os 

estabelecimentos de banhos antigos, as piscinas, e posteriormente os tanques de água 

(sobretudo os tanques de rega, cinzentos de cal carcomida e esverdeados de musgos, com a 

sua água espessa e escura cheia de brilhos, que reflectem o predomínio de potencialidades 

poéticas ligadas a devaneios mais profundos, referidas por Gaston Bachelard,109 que retêm o 

olhar e dão azo a uma certa visão abismal do exercício de contemplação, ou meditação sobre a 

existência. Este imaginário foi anteriormente explorado em outros projectos de pintura 

(Figuras 1, 2 e 3), em que as formas quadrangulares, depuradas, sugerindo o rigor e frieza da 

pedra, eram parciais sugerindo continuidade fora dos limites do enquadramento. A presença 

da água, tendia a captar um olhar perscrutador com uma presença de sugestão envolvente 

mas lodosa e perturbadora. Esse olhar vertiginoso sobre o lado mais profundo, eventualmente 

negro e imperscrutável, encontrou uma representação no simbolizante “poço”, memória 

assustadora de infância, que pareceu reunir em si as características de forma e relação com o 

universo, adequadas a um simbolismo do olhar de retorno sobre si próprio, ou que mergulha 

em si próprio, que deriva como o avesso do olhar que se estende sobre os grandes abismos 

físicos ou simbólicos, cujas formas servem de referência figurativa, e que simboliza mais do 

que representa o acto de reflexão.  

As anteriores formas quadrangulares evoluíram assim para limites redondos, 

completos, elípticos, o que através do mecanismo corrector do olhar e do pensamento, e por 

convocação do olhar a mergulhar na centralidade das formas, se traduz em formas circulares. 

A capacidade de sugestão destas formas relativamente ao significante POÇO, e as 

possibilidades de exploração de significados inerentes à vocação abismal deste significante, 

constituiu a motivação e permitiu a definição do tema a desenvolver nesta dissertação. 

Constituiu-se assim o ponto de partida, documentado sob a forma de desenhos, que 

expressam o interesse pela exploração de formas que começaram por ser simples buracos 

plenos de escuridão, e posteriormente, de pinturas em tela, com uma escala maior e mais 

envolvente, que cria a ilusão de relação espacial com o espectador e se torna mais actuante 

como imagem simbólica.  

Pretendeu-se equacionar e desenvolver algumas questões de ordem plástica, em 

função das possibilidades de leitura, introduzindo ao longo do processo, pequenas variantes 

em cada uma das categorias estéticas trabalhadas nomeadamente composição e 

enquadramento. A caracterização expressiva do espaço e da forma redonda do simbolizante 

“poço” suscitou a necessidade de vários ensaios, com os quais se estudaram as possibilidades 

e limites na evocação de percepções ou sensações, de ordem mais táctil ou de ordem mais 

abstracta, ou os limites da representação, experimentando, desde imagens mais estruturadas 

com uma clara definição de forma, volume e limites muito definidos entre interior e exterior, 

do poço como simbolizante, até ao limite de legibilidade de formas e superfícies abstractas, 
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sem uma definida caracterização do interior e do exterior, mantendo o essencial da geometria 

da forma, mas nem sempre das relações de claro-escuro. Foram experimentadas diferentes 

relações entre a luz e a obscuridade, nomeadamente pelas suas implicações na percepção da 

forma e do espaço, e na leitura fenomenológica das imagens, fez-se também uma reflexão 

sobre as possibilidades expressivas e simbólicas da progressiva supressão da cor.  

Assim, nas imagens concretizadas, embora em diferentes graus, resulta em comum um 

conjunto de regras que, mais do que representar a forma real, a simbolizam, actuando de 

acordo com a percepção visual ou com as regras da geometria, sobre a visão do espectador. A 

imagem ensaiada a partir de uma linha única negra sobre o fundo indistinto branco (Figs. 10, 

11, 12, e 20 a 25), mesmo sabendo que esta por si só não possui a capacidade de circunscrever 

um espaço, na medida em que o plano branco parece permanecer contínuo por detrás dela, 

pode no entanto simbolizar, pela força centralizadora da forma redonda, o abismo, já que o 

vazio do branco é tão abismal como o vazio do negro, mesmo sem a distinção entre interior e 

exterior. 

Relativamente ao céu como simbolizante de abismo no sentido oposto, foi explorada a 

possibilidade de o configurar como abertura para o espaço vazio, (pressupondo por isso a 

figuração de uma forma arquitectónica parcialmente fechada, veja-se o exemplo da Fig. 34), 

por oposição à densidade e encerramento terreno, e acima destes, provocando um 

movimento ascensional. Também a possibilidade de o intuir como abismo em forma de 

profundeza circundante, ou seja para baixo e para lá do horizonte, linha imaginária redonda 

cujo centro é cada indivíduo (Figs. 13, 35 e 37). Estas duas possibilidades, associadas à 

mecânica do movimento terrestre que faz alternar noite e dia, escuridão e claridade, realizam 

em simultâneo para cada indivíduo, a presença de dois abismos prefigurados pelo céu, aquele 

que se desenvolve acima, escuro e infinito, completando-se através daquele que se situa 

abaixo, onde há a luz mas que não é visível nunca, e portanto, ainda mais desconhecido, ou 

vice - versa. Do ponto de vista formal, face às imagens do poço – abismo tentou-se atrair o 

olhar do espectador para a concavidade deste, e face ao céu – abismo situá-lo na convexidade 

terrestre, envolto numa enorme segunda calote esférica, do céu, ou então face a um 

espaço/abismo circundante como anel ou coroa circular de perímetro infinitamente grande. 

Qualquer destas imagens mentais constitui um desafio aos limites bidimensionais da pintura. 

 

2. Definição física do projecto de pintura e delimitações estéticas como ponto de 

partida. 

O projecto é constituído por um conjunto de cinco ensaios iniciais a pastel de óleo 

sobre papel, com dimensões de 65x50 cm (Figs.15 a 19), dez pinturas a óleo sobre tela com 

1,70m de altura e 1,40 m de largura, (Figs. 4 a 13) e um conjunto de 18 ensaios de pequeno 

formato (Figs.20 a 37), elaborados a pastel de óleo sobre papel de 35x25 cm. As imagens 

constituem uma série de variações sobre a forma redonda do simbolizante “poço” no espaço, 

e sobre a forma igualmente intuída como redonda, se bem que imensa, do simbolizante “céu”, 

para o qual se ensaiou a possibilidade da forma, tal como a eficácia conceptual ou simbólica da 

ausência de forma. 
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 Como ponto de partida criaram-se alguns limites entre os quais havia que 

circunscrever os ensaios. A escala grande, à imagem da estatura do homem, que possibilita 

alguma envolvência, ocupando uma área significativa do campo de visão do espectador a curta 

distância, e pretende simular aproximadamente a escala de um poço real, a proporção do 

“campo”, um rectângulo ao alto, mas pouco alongado, para conter o olhar e direccioná-lo 

preferencialmente de acordo com movimentos verticais, ascensionais e descendentes, a 

centralização e simetria das formas, a importância da claridade e da obscuridade, e ainda uma 

paleta reduzida e pouco saturada, foram os principais elementos orientadores do projecto de 

pintura desde o início. 

  

3. Um olhar sobre as imagens – forma - a camada plana e o abismo virtual 

  3.1. Espaço – Estrutura / Composição.  

Na composição destes ensaios é central a forma elíptica, visão perspéctica da forma 

circular do poço, subentendendo-se nessa deformação o olhar e o ponto de vista particular de 

um espectador. Pressupondo ainda a existência de um olhar exterior, a composição é centrada 

no sentido longitudinal, e simétrica, em função de um eixo vertical. De modo a fazer convergir 

o olhar para o centro geométrico do rectângulo onde se encontra o interior do poço, definido 

pelos duplos contornos elípticos, e cuja superfície é trabalhada com ritmos concêntricos 

definidos pela pincelada larga e por vezes de carácter vertical que conduzem o olhar em 

profundidade, como exemplificam as figuras 5, e 15 a 19, e mais radicalmente a figura 12. 

Pretendeu-se criar esta ilusão (dada a planitude da pintura) utilizando a dinâmica da imagem e 

os mecanismos da percepção visual, que em conjunto com a colocação da forma ligeiramente 

abaixo do centro ajudam a afundar o olhar. Quando R. Arnheim 110diz: ”Um objecto de certo 

tamanho, forma ou cor, visualmente terá mais peso quando colocado mais alto *…+”,111 

permite concluir que, quando o que se pretende é aliviar o objecto de peso e de densidade no 

seu interior, se consegue acentuar a sua concavidade vertiginosa, deslocando-o para baixo 

(Figs. 15 a 19). Este autor refere ainda o contributo da experiência com objectos físicos que faz 

com que as formas redondas delimitadas sejam apercebidas como objectos substanciais 

porque são mais densas no interior do que fora dos seus limites, espaço este encarado como 

fundo vazio, amplo e ilimitado. Esta noção de densidade produzida dentro dos limites da 

forma, como quantidade de peso visual, trabalhada com nítidos contrastes de luz e sombra, 

modelados em gradações, pode agudizar a sensação de um espaço violentamente recuado em 

profundidade. Os factores como a regularidade da elipse como forma geométrica simples, o 

seu isolamento na imagem, destituída de outras referências, e sugestão de grande 

profundidade espacial, são para Arnheim, factores que acentuam o peso visual, tendo sido 

aqui exploradas de forma a intensificar a imagem.  

A forma redonda é estruturada solidamente num ponto próximo do centro geométrico 

do rectângulo, cruzamento das diagonais e das medianas, embora ligeiramente descaído de 

forma a acentuar a possibilidade de evocação de um olhar de cima para baixo, um olhar 
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dirigido em profundidade. Esta sensação é acentuada pela predominância dos tons escuros, 

que sugerem reentrância de acordo com a definição de Itten de “Contraste de quantidade ou 

extensão”112, no centro das composições, delimitado pelas formas elípticas, em oposição aos 

tons claros do espaço exterior (Fig. 5, 8 e 33 e várias outras). Nas imagens das Figs. 13, 35 e 37, 

explorou-se exactamente o efeito oposto, entre a densidade da cor clara central e o vazio 

abismal exterior à forma. A simetria torna a composição equilibrada e estática, de acordo com 

as noções de percepção da forma e do campo definidas por Arnheim, em função das quais a 

forma situada nos eixos estruturantes do campo se apreende como estática, já que o 

movimento é sugerido pela ‘deslocação’ das formas a partir desses eixos, atraídas por uma das 

margens ou pelos vértices do rectângulo113.  

A localização centrada relativamente às margens laterais suporta mais peso e torna a 

composição mais sólida e actuante. Nestas composições o único movimento pretendido é de 

cima para baixo. O estatismo da composição simula uma paragem no tempo, e como tal uma 

certa abstracção do real.  

 

  3.2. Espaço - Forma  

No desenvolvimento do projecto oscilou-se entre a procura da pureza geométrica e 

como tal abstracta, minimalista e simples, que se traduz em peso visual, e como tal em 

veemência estética (de acordo com a definição de peso visual de R.Arnheim, “A regularidade 

das figuras geométricas simples fá-las parecer mais pesadas *…+”114), e algum realismo na 

representação do simbolizante poço e das matérias representantes do contexto envolvente, 

mais apelativo pelo seu potencial sensorial táctil. 

Por outro lado experimentou-se a dissolução da forma no espaço circundante, até ao 

limite das possibilidades de percepção da mesma, atenuando os contastes de claro-escuro, e 

as referências concretas ao volume cilíndrico do poço, dada a constatação de que a geometria 

da forma só por si, valorizada pela acentuação expressiva do traço, é suficiente na sua 

dinâmica e na sua força simbólica, para centrar o olhar (Figs. 10 a 12, 20 a 23 e 25). 

Quer a nível da relação de claro-escuro, quer na caracterização matérica das 

superfícies, experimentou-se uma progressiva supressão das diferenças entre o espaço interior 

e o espaço exterior da forma elíptica, enfatizando o carácter abstracto geométrico desta e a 

sua força simbólica, reduzida a uma linha (Fig.23), por si só capaz de delimitar a fronteira 

interior/exterior, a que se tentou dar um carácter expressivo, e tendendo para se fragmentar e 

dissolver no fundo.  
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A progressiva diluição dos próprios limites geométricos da elipse, pretende acentuar o 

facto de a contemplação interior (do abismo interior) não ser formalmente concreta, ou literal, 

e portanto, de acordo com a dinâmica ou a ordem da geometria das formas e do espaço, mas 

da ordem do simbólico, implicar a abstracção das características do espaço real, ou espaço-

substância, embora podendo ser simbolizada por este, enquanto devaneio poético. Só assim 

se forma uma imagem possível do olhar como dimensão íntima, que não é espacial mas sim 

conceptual.  

Tentando levar ao limite a experiência da indiferenciação entre a forma do 

simbolizante e o espaço, criaram-se, como foi referido, situações de definição da forma a partir 

de uma linha única de contorno, explícita e espessa, a negro sobre branco ou tonalidades 

muito claras, que representa a evolução para uma representação mais conceptual, em que se 

valoriza a qualidade abstracta da geometria da forma (Figs.10, 11, e 12), que Kant defende na 

sua teoria sobre o sublime, como “*…+ uma espécie de representação, cuja característica é a de 

representar, não por semelhança da figura, mas por semelhança de regras. Ou seja o ” *…+ 

processo que a imaginação segue para justamente representar o irrepresentável *…+” (António 

Marques, na sua Introdução geral115).   

Constatando-se que, como refere Arnheim,116 não é possível criar mesmo assim, uma 

imagem absolutamente plana, na medida em que a linha é apercebida como entidade exterior 

ao plano, estando colocada por cima de um fundo ininterrupto. No entanto, este tipo de linha, 

que Arnheim caracteriza como linha-objecto 117dá origem a um efeito tridimensional reduzido 

ao mínimo, já que aqui a profundidade não é discernível. O contorno único parece ser 

alternadamente disputado tanto pela superfície interior como pela exterior (que parece 

contínua por baixo da linha), criando uma percepção ambígua e portanto incómoda. Esta 

desmaterialização do objecto que produz uma sensação de pouco peso visual, e a duplicidade 

com que é percepcionada poderá eventualmente conduzir a pequenas sensações de vertigem 

na medida em que o espaço deixa de ser firmemente estabelecido e estável, fazendo variar a 

percepção de distância ao plano de fundo, que alternando com a forma, avança e recua por 

tempo indefinido. Assim, a opção de introduzir tonalidades de claro-escuro, embora mais 

localizadas no interior da linha (Figs. 8, 9, 11, 22 e 24) permitiu estabilizar a relação forma-

fundo, e também contrariar a tendência natural à percepção, de ver como mais densa na 

imagem, a superfície definida pelo interior de uma linha. “*…+ as linhas de contorno *…+ 

representam descontinuidades espaciais, quer de profundidade ou direcção de inclinação, ou 

de textura, claridade ou cor *…+ um pulo espacial do primeiro plano para o plano de fundo, 

uma diferença na densidade das superfícies – às quais um pintor pode acrescentar diferenças 

de cor ou de textura e portanto reforçar a ação da linha *…+”118. O obscurecimento do espaço 

interior amplia o efeito tridimensional até uma distância indeterminada, evocando a sensação 

de abismo, quer por via dos dados da percepção visual, quer por via simbólica.  

Por outro lado, a descaracterização da diferença entre figura e fundo, ou, neste caso 

entre interior e exterior, recorrendo a uma única linha de contorno a negro (Fig. 11), remete 
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para a descrição que Bachelard faz das águas lacustres que reflectem o céu, como a terra que 

cria olhos para se auto-representar119, na medida em que o simbolizante poço possibilita 

imaginariamente a contemplação de um céu luminoso nele reflectido, deixando de se verificar 

a oposição entre um exterior luminoso e um interior de misteriosas trevas. Esta relação, entre 

a luz e as trevas, é explorada pelo racionalismo como relação entre o bem e o mal, sendo-lhe 

atribuída uma valoração de ordem moral120. Derivando por simplificação ou depuração das 

imagens do simbolizante inicial – Poço – de facto esta imagem aproxima-se mais de uma 

espécie de olho, que reflecte o céu, e eventualmente o espectador. Por essa razão, em todas 

as imagens formuladas se optou por formas elípticas relativamente abertas, já que o contrário 

não resultaria num apelo sensível ao olhar para o interior, funcionando como uma forma que 

se fecha progressivamente, ou, voltando à imagem do olho, como um olho que, semicerrado 

não vê nem dá a ver. 

Relembrando a expressão já aqui citada “tudo o que faz ver, vê”121, e atendendo ao 

facto de os olhos terem sido sempre objecto de uma forte incidência nas especulações sobre a 

alma122, nomeadamente na tradição racionalista, mas também na tradição mística (“ver para 

dentro” ou “revelação interior”), poder-se ia dizer que esta imagem funciona como um 

espelho (o tradicional espelho da alma), em que o espectador eventualmente se auto-

representa.  

Essa espécie de devolução do olhar a partir de um espaço interior, de um reflexo ou 

aqui tão simplesmente de um espaço tenuemente confinado por uma linha (ainda 

relativamente à Fig. 11),123 em que a imagem reflecte, abolindo a profundidade, e 

aproximando aquilo que era esperado ser espaço profundo, o movimento de virar do avesso 

expondo assim um abismo que era interior, tornando-o claro porque iluminado, e assim uma 

espécie de página em branco em que todo o esforço de auto-representação se pode inscrever, 

acessível, e como tal dominável. Ou, pelo contrário talvez o excesso de branco, que produz a 

indiferenciação das coisas tanto como a escuridão, confronte o espectador com um reflexo 

(de) vazio. 

O ensaio de um abismo sem forma definida por uma objectiva separação entre espaço 

interior ou exterior, apenas caracterizado por uma linha em espiral (Fig. 10) que se desenvolve 

num plano de fundo único, mas cujas regras geométricas obrigam a uma acomodação do olhar 

à sua forma e a uma aparente imersão em profundidade (tal como à possibilidade do retorno), 

uma profundidade escavada forçosamente na sua solidez, define um universo espacial que se 
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molda a essa dinâmica sem contudo se deformar definitivamente, permanecendo aberto e 

ilimitado.  

Esta forma, sugere um abismo como vertigem do olhar, em que a vorticidade da linha 

substitui as qualidades estéticas e sensitivas do claro-escuro, e vai ao encontro do que 

Nietzsche define como versão dionisíaca da criação estética: “*…+uma espécie de 

esquematismo simbólico que, de algum modo, representa o que é irrepresentável.” 124 em que 

se aposta na dissolução da individualidade das formas, como aparência de verdade.125. A 

própria dissolução parcial da estrutura da linha através da interpenetração da imensidão 

branca do espaço, que age nesta como elemento corrosivo - o branco como excesso de luz que 

tanto dá a ver como oculta - tende a sugerir a recusa da forma por ela própria. Aqui 

lembramos a categoria do sublime, já que se pretendeu, criar nas imagens um forte impacto, 

senão mesmo uma vaga sensação de temor. 

 

3.3. Espaço - Cor 

Há nas imagens uma tentativa de despojamento do apelo sensitivo e da beleza óbvia 

da presença das cores. Esta experiência da não cor pretendeu pôr em evidência possibilidades 

operativas de carácter psicomotor, a nível da percepção visual, da forma e do espaço, que são 

categorias mais próximas dos fenómenos psíquicos ligados à vertigem, à possibilidade de 

mergulho no interior de uma forma que simula um buraco profundo. 

A utilização do “*…+ preto como cor, ao mesmo nível das outras cores *…+”126, foi 

sempre discutível na pintura, é uma opção de rigor, só suportada esteticamente com a 

presença de branco ou outras cores igualmente duras ou cruas. Ou para provocar um 

dramático recuo visual. Neste trabalho tornou-se estruturante no que diz respeito à forma e à 

definição do espaço, primeiramente em termos da utilização de ambos os extremos da escala 

de valores de claro-escuro, em que se mantiveram as gamas de cinzentos, e, posteriormente 

assumindo no alto-contraste o papel do preto e do branco como cores auto-suficientes na 

definição dessas qualidades espaciais. 

 A combinação textural (Figs. 12, 20 21, 23), entre as duas cores pareceu ser necessária 

porque, mesmo quando contaminadas cromaticamente uma pela outra criando cinzentos 

locais, que pelo seu carácter aleatório e informal pretendem restituir alguma realidade 

afastando as formas e composições da pureza abstracta da sua geometria pura, devolveu-lhes 

materialidade. 
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As variações de branco e de negro, embora por vezes ligeiramente coloridos, 

constituem simultaneamente a síntese aditiva, e a síntese subtractiva. O carácter de síntese 

completa de ambas as cores, se as opõe, também lhes tráz em comum a dialéctica inerente ao 

facto de ambas as misturas implicarem que da junção de todas obtemos o nada, a não cor que 

é o branco, e a não cor que é o negro. Essa dialéctica, também presente na oposição entre 

interior e exterior, conhecido e desconhecido, é a que se pretende explorar na relação 

simbólica entre o poço como abismo, mergulhado nas suas trevas, e o céu diurno como 

abismo em altura. A luz de um e a escuridão de outro, também associadas às mesmas 

possibilidades de leitura. 

Com base na teoria da cor127de Johannes itten, estruturada em sete contrastes de cor, 

elegeu-se os contrastes de qualidade ou saturação e sobretudo de claro-escuro como 

predominantes, dada a quase total supressão da utilização da cor neste conjunto de trabalhos. 

Quando se utiliza a cor, é-lhe de um modo geral retirada grande parte da sua saturação, 

através da mistura subtractiva com o branco, com o preto ou com o cinzento, perdendo as 

suas qualidades sensitivas e acentuando a presença mais evidente do contraste de claro-

escuro bastante exacerbado.  

O projecto evoluiu cromaticamente a partir da experimentação de cores pouco 

saturadas como os azuis degradados com o preto e o branco, os cinzentos frios ou 

ligeiramente quentes, e os brancos, ligeiramente coloridos com ocre, cinzentos e preto,  

A utilização de cores como o ocre (Figs. 4 e 27 a 29) no espaço/superfície exterior ao 

poço, prende-se com a memória das terras nuas e secas. O que simbolicamente se pode 

associar à esterilidade deprimente de qualquer vazio, pode por outro lado constituir-se em 

fascínio estético e desafio fenomenológico. Estes tons associados aos brancos pretendem 

evocar a crueza cortante da luz branca, nas zonas em que se faz sentir a densidade do calor, 

que parece conter e comprimir os corpos, impedindo o ser/indivíduo de transcender em 

subjectividade os seus limites físicos, e relacionam-se com memórias remotas. O efeito 

procurado nestes ensaios era de alguma sensação de opressão, ligada ao carácter quente, 

silencioso e amplo da planície do sul.  

A opção pelos tons azulados na caracterização do interior do simbolizante poço, 

relaciona-se com o potencial expressivo destes tons, na sugestão de espaço reentrante e 

distância, permitindo, associados à forma redonda centrada, uma simulação de interior 

profundo em que o olhar mergulha. As opões de cor foram-se reduzindo até à completa 

supressão da sua utilização e sendo substituídas pelo uso do preto, dos cinzentos e do branco, 

embora por vezes subtilmente trabalhados com tonalidades quentes no que diz respeito aos 

espaços exteriores circundantes à forma do poço. No interior optou-se por sugestões de cor 

que detêm uma função mais simbólica do que figurativa, nomeadamente o vermelho e o seu 

apelo ao fogo interior da terra (Figs. 4 e 5).  

As cores neutras e claras (associada à indefinição de volumes) que definem o exterior 

das formas elípticas (Fig. 9), contribuem para uma noção de espacialidade pura, sem 

referências concretas a qualquer espaço em particular, permitindo assim alguma abstracção 
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de pendor introspectivo, mesmo que a matéria plástica com que é tratado esse espaço simule 

a partir da utilização de texturas fortes, o aspecto matérico táctil e como tal espacial, 

remetendo para a percepção sensorial do espaço físico.  

 

4. A luz e as trevas 

Mais do que o claro e o escuro como dados da percepção visual, ou a luz e a sombra, 

no seu apelo à existência física do fenómeno, interessou neste projecto a acepção mais 

filosófica de claridade e obscuridade. 

No que diz respeito à relação luz - sombra, é neste projecto mais relevante quer do 

ponto de vista expressivo quer simbólico o contraste nítido entre as duas categorias, 

acentuando a relação de contrários: interior-exterior, profundo-superficial, claro e indecifrável, 

com recurso progressivo à oposição quase extrema preto-branco. Johannes Itten definiu este 

contraste como fundamental para a vida humana: “La lumière et les ténèbres, le claire et 

l’obscur sont des contrastes polaires et ont une importance fundamentale pour la vie humaine 

et la nature entière. Pour les peintres, le blanc et le noire sont les plus forts moyens 

d’expression pour le claire et l’obscur. Le blanc et le noire sont, du point de vue de leurs effets, 

totalement opposés; entre cês deux extremes s’étend tout le domaine dês tons gris et des tons 

colorés.” 128  

A luz e a sombra, o que permite dar a ver ou ocultar, ou seja duas realidades que 

podem, por excesso, produzir do mesmo modo a anulação do objecto. 

Foram explorados estes contrastes em vários graus de intensidade na tentativa de 

aferir limites para a percepção de profundidade e de concentração do olhar, pretendida com 

estas imagens. Teve-se em consideração o facto de as cores claras serem percepcionadas 

como salientes e as cores escuras como reentrantes. De acordo com Arnheim, é relevante para 

uma leitura destas imagens, a dimensão simbólica que as relações e oposições entre luz e 

sombra (ou melhor dizendo, entre claridade e escuridão) culturalmente adquiriram, e que 

associa sempre à escuridão um carácter negativo e assustador, até porque desconhecido: “A 

assustadora existência das coisas que se encontram além do alcance dos nossos sentidos e 

que, não obstante exercem seu poder sobre nós, é representada pela escuridão.”129 

Assim, ao acentuar a presença dos contrastes muito nítidos e extremados entre a 

claridade exterior e a escuridão interior no simbolizante “poço”(Figs. 8 e 33) e entre a 

claridade em que se situa o domínio do conhecido, e a escuridão para além do sólido terreno 

do conhecido no simbolizante “céu”(Figs. 13, 35 e 37) pretendeu-se um exagero expressivo 

que acrescentasse tanto quanto possível o efeito dramático. O símbolo do assustador 

desconhecimento do espaço sugerido na escuridão (espaço interior, no primeiro exemplo e 

exterior no segundo exemplo) por um lado, e por outro, simbolicamente da dimensão 

introspectiva figurada pelo mergulho no abismo como representação do interior do indivíduo – 
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imagem que remete para a profundidade do autoconhecimento ou da consciência de si - com 

todas as implicações que se pressupõem de um mergulho sem possibilidade de retorno, 

ilustram a reversibilidades destas noções. Interior e exterior opõem-se, mas dialecticamente 

trocam de posição. 

De qualquer modo não se pode falar em termos de iluminação na medida em que 

quando há claridade no espaço do quadro, ela provém de uma luz que emana do interior dele 

próprio sem uma direcção definida. Na superfície do poço ela parece vir de trás do observador, 

mas longínqua como se fosse luz natural. As gradações são utilizadas para produzir o efeito de 

curvatura130. Deve intuir-se sempre a presença do céu oposto ao poço. 

 

5. Matéria plástica como elemento primordial da pintura  

5.1. A monotonia da matéria 

A informalidade das superfícies plásticas trabalhadas nas imagens que compõem este 

projecto, nomeadamente nas superfícies de fundo, que traduzem o universo pictórico, 

enquadra-se naquilo que Gaston Bachelard refere como a “monotonia da matéria”131, uma 

força germinante, alvo de ressonâncias no devaneio imaginativo. Essa monotonia, neste caso, 

da matéria pictórica, traduz-se em grandes áreas de mancha gestual aleatória, que poderiam 

reproduzir-se infinitamente ampliando o espaço à medida do anseio imaginativo do 

espectador. O gesto concreto intuído no rasto da matéria física das tintas, na área restrita do 

quadro, insinua a continuidade livre dos constrangimentos da referência directa à realidade 

física das formas. 

Mesmo na representação cilíndrica do poço, o tratamento da superfície com texturas 

visualmente rudes e evidentes (Figs. 6 e 7), lembra o aspecto táctil das matérias físicas, mas 

pretende sobrepor à referência redutora de uma interpretação visual, específica de uma 

matéria real e plausível, uma sugestão de matéria em abstracto, puramente pictórica. Esta não 

representa directamente, ou substitui visualmente como ilusão, uma outra, tridimensional e 

concreta. Pretende preencher e seduzir os sentidos com uma imagem matérica única em si, 

real na imagem, mas não realista no sentido imitativo. Ou melhor dizendo, real e imitativa da 

realidade, na medida em que em tudo encontramos similitudes, mas não de um aspecto 

específico dessa realidade. Sendo genérica e sintética. Tem o carácter concreto da abstracção.  

E assim, quando Bachelard diz: “*…+ toda a obra poética que mergulha muito 

profundamente no germe do ser para encontrar a sólida constância e a bela monotonia da 

matéria, toda obra poética que adquire suas forças na acção vigilante de uma causa 

substancial deve, mesmo assim, florescer, adornar-se. Deve acolher, para a primeira sedução 

do leitor, as exuberâncias da beleza formal.”132, e estabelecendo o paralelismo entre a obra 

poética com as suas respectivas imagens, e a obra artística, pode extrapolar-se o papel do 
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espectador e a procura de beleza como meio de o seduzir, a partir do papel subentendido por 

Bachelard, desempenhado pelo leitor, e assim ao contrário da leitura que se faz deste excerto, 

tentar entender até que ponto na elaboração estética destas imagens está subjacente o desejo 

de sedução, ou este é indissociável da harmonia estética inerente à produção artística na sua 

raiz imaginativa. A questão de saber de onde vem essa impressão de beleza da matéria que a 

torna cativante e sedutora, talvez se situe ao nível da imaginação material, lugar de 

reconhecimento ou de reserva afectiva. 

 

5.2 Textura 

Em termos de matéria pictórica, optou-se também pela exploração dos limites, desde 

uma caracterização do espaço exterior claramente sugerido como superfície recuada, por 

oposição à superfície do poço, diferenciada por valores de claro - escuro de maneira a sugerir a 

forma cilíndrica do poço, com a sua superfície interna também definida por gradações de tons 

(Fig.6), até uma maior indefinição tanto do interior como do exterior, com uniformização do 

padrão textural e maior indefinição de planos espaciais (Fig. 9), criando uma matéria texturada 

sugestiva da solidez concreta das matérias, a pedra, e a terra, mas sem aproximar muito da 

representação de algum aspecto particular do real. No que diz respeito ao espaço circundante 

ao objecto representado, o poço, ou simbolizado, o abismo, seria necessário definir critérios 

de realidade que situem o indivíduo na sua dimensão de espectador, concretizando o seu caso 

particular e as suas possibilidades de identificação com a imagem. O que se pretendeu foi 

tender para criar situações genéricas de carácter quase abstracto e como tal universais e 

susceptíveis de evocar a vertigem face ao abismo, simbolizada pelo apelo irresistível ao olhar 

exercido por formas redondas e com sugestão de profundidade. Relativamente ao espaço 

vazio interior, nomeadamente a ilusória superfície interna do poço, a indefinição pretende 

remeter para os aspectos de desconhecimento e imperscrutabilidade, associados à escuridão e 

à imensidão em profundidade. 

 

6. O branco o negro, aproximação ao sublime  

Poder-se-ia talvez circunscrever este trabalho na sua pesquisa e nas suas conclusões à 

análise de três das imagens produzidas: as que constam nas figuras 7, 10 e 11. Nelas se 

sintetizam algumas das oposições de ordem plástica que se pretendeu experimentar. Ilustram 

um breve percurso entre a abstracção (que as torna mais livres, abertas a possibilidades de 

abordagem mais amplas, e leituras eventualmente menos literais), que se aproxima mais dos 

conceitos que se tentou trabalhar, que os sintetiza na sua raiz – particularmente a espiral que 

domina a imagem da figura 10, como representação da dinâmica psíquica ou intelectual, na 

base da experiência fenomenológica que constitui o tema do trabalho - e uma representação 

de carácter expressionista, apelativa de sentimentos de inquietação, e desconforto. Do 

conceito, à sensação, vai uma enorme distância. 

 Por outro lado, essa ilusória contradição aproxima-as, na mesma tentativa de 

aproximação da categoria estética do sublime. Pelo excesso de claridade, em que se anulam 
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todas as referências, por um efeito de inundação, ou pelo predomínio de um ambiente 

tenebroso que pretende convocar algum desconforto, elas situam-se nos opostos que se 

tocam. Kant utiliza a expressão ‘prazer negativo’133 para qualificar o tipo de sentimento que se 

tem face à ‘seriedade’ do sublime, por oposição ao sentimento ou jogo lúdico provocado pela 

contemplação de algo belo. As imagens apresentadas nas figuras 6 e 7 são exemplo de um 

ambiente de carácter mais dramático e inquietante. Mas, o uso exclusivo, em algumas 

composições, do preto e do branco, na sua ‘dureza’ crua e estéril, onde o olhar não encontra o 

conforto sensitivo das cores, pelo seu carácter estimulante ou pela suavidade, é também o 

agudizar de condições estéticas, na tentativa de remeter para o mesmo sentimento. 

Também a definição das matérias pictóricas, por oposição a uma representação de 

matérias do mundo real, remetem para a distinção elaborada por Edmund Burke entre o belo 

e o sublime. Depois da sua explanação sobre as características que fazem emergir o belo, 

Burke, tenta distingui-lo do sublime do seguinte modo:  

“Encerrando este olhar genérico sobre a beleza, naturalmente ocorre que a deveríamos comparar com o sublime; e 

nesta comparação aparece um notável contraste. Já que os objectos sublimes são vastos nas suas dimensões, os belos 

comparativamente pequenos; a beleza deve ser suave, e polida; o imenso, rugoso e negligente; a beleza deve evitar a 

linha recta mesmo divergindo dela insensivelmente; o imenso em muitos casos adora a linha recta, e quando dela se 

afasta, faz frequentemente um forte desvio; a beleza não deve ser obscura; o imenso tem que ser escuro e depressivo; 

a beleza deve ser clara e delicada; o imenso tem que ser sólido, e mesmo maciço. São efectivamente ideias de uma 

natureza muito diferente, uma fundada na dor, a outra no prazer; e mesmo que elas possam variar de acordo com a 

natureza das suas causas, mesmo assim essas causas mantêm uma eterna distinção entre elas, uma distinção a nunca 

esquecer por todos aqueles cuja actividade seja provocar paixões.” (tradução livre da autora.) 134 

 

7. A repetição / As imagens 

Uma abordagem psicológica 

Pretendeu-se desde o início que os vários ensaios para este projecto pudessem 

constituir, mais do que o testemunho da evolução de um raciocínio ou as fases da tentativa de 

resposta plástica às questões levantadas, um conjunto que funcionasse como tal (Fig. 14). E, 

podendo as imagens apresentar-se agrupadas, embora não necessariamente por um critério 

cronológico ou rigidamente testemunhando um processo linear. E embora comparativamente 

elas espelhem um processo, como conjunto devem constituir um objecto múltiplo, em que as 

diferenças sejam atenuadas pela imposição das semelhanças entre as partes e principalmente 

sobressaia por um processo de síntese por nivelamento, o carácter repetitivo. Este mecanismo 

psicológico, chamado pelos psicólogos da Gestalt “lei da prägnanz”135, é constituído pela 
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tendência a tornar a estrutura perceptiva o mais nítida, simples e clara possível substituindo 

alguns dados da percepção por outros idênticos mas que acentuam ou simplificam alguns 

pormenores: “O nivelamento caracteriza-se por alguns artifícios como unificação, realce da 

simetria, redução das características estruturais, repetição, omissão de detalhes não 

integrados *…+ O nivelamento envolve também uma redução da tensão inerente ao padrão 

visual”136.  

A repetição exaustiva de uma imagem pode ser ilustrativa de uma espécie de 

comportamento obsessivo compulsivo no que diz respeito ao acto de pintar e no que diz 

respeito à focagem numa, e sempre a mesma, ideia. Na infância a repetição dos temas e das 

formas reflecte tentativa de apuramento mas também uma atenção centrada repetidamente 

nas mesmas situações. A expressão acompanha a vida e deriva desta. Nunca se resolvem as 

formas ou os temas em definitivo. Por isso se volta a eles. Tal como os medos são recorrentes 

e repetitivos, as obsessões são recorrentes e repetitivas.  

“No inconsciente é possível reconhecer o domínio da compulsão à repetição, que provém dos 

movimentos pulsionais. Essa compulsão depende provavelmente da natureza mais íntima das próprias 

pulsões, sendo suficientemente intensa para se sobrepor ao princípio do prazer. Confere um carácter 

demoníaco a dados aspectos da vida psíquica, manifesta-se ainda claramente nas aspirações da criança 

pequena *…+ Estamos preparados para aceitar, partindo das ideias atrás expostas, que aquilo que evoca 

essa compulsão interna à repetição seja sentido como ameaçadoramente estranho.”
137

 

Estas manifestações em termos comportamentais são simultaneamente libertadoras e 

limitadoras. Nos comportamentos obsessivos compulsivos, se por um lado o indivíduo fica 

refém da sua obsessão e repete indefinidamente os gestos que a consubstanciam não se 

conseguindo libertar ou controlar e interromper os gestos, estes são por outro lado a forma de 

exteriorizar um distúrbio e como tal um desabafo ou uma catarse relativamente a este. Um 

pretexto ou a ilusão de ordenar a realidade que de um determinado ponto de vista 

indeterminado (com uma relação indirecta com os gestos específicos em que se centra a 

obsessão) para ele aparece perturbadora.  

A mesma imagem com as inerentes variações expressivas decorrentes da sua 

elaboração experimental, repete o tema, a forma, o ambiente de cor, a composição etc. Todos 

os elementos que a compõem recriam repetindo sem querer ser rigorosos a mesma ideia 

como uma obsessão. Mas também cada uma das imagens é como uma second chance de dizer 

com mais veemência o que já foi dito. Também como reforço rítmico expressivo e opressivo. 

Como um refrão a que se volta com prazer ou que não se consegue esquecer num dado 

período de tempo. O minimalismo repetitivo na música tal como os minimalismos nas artes 

visuais são fortes pelo seu lado obsessivo eventualmente doentio e/ou pelo seu lado 

acalentador e embalador. 
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V. CAPÍTULO: Outras abordagens artísticas 

1. Anish Kapoor, Um abismo com a forma de vazio, ou o vazio como lugar do abismo 

 

“[…] the presence of an object can render a space more 

empty than mere vacancy could ever envisage.”
138

 

Nesta pesquisa, que focou algumas questões universais, do ser enquanto ente que se 

interroga e se confronta com questões incontornáveis da sua natureza contraditória, que por 

um lado procura conhecer-se, mas que por vezes, por outro lado, prefere manter uma aura de 

mistério sobre esta, surge Anish Kapoor, artista que tem dedicado a sua obra a questões em 

que se aproxima da filosofia heideggeriana, no que diz respeito ao ser, e ao tempo, no sentido 

de devir ou de temporalidade, e cujo trabalho reflecte o fascínio pelas ideias sempre presentes 

de tempo e lugar. Nesse sentido há uma raiz romântica (onto-fenomenológica ?) na sua obra, 

mas as questões da paixão, do sentir ou do ‘eu’ são remetidas para uma esfera exterior ao 

autor, que diz, sempre ter achado, que se hiper-valoriza a marca da mão do artista. O seu 

trabalho é uma mistura de técnicas absolutamente contemporâneas, recorrendo aos meios 

tecnológicos e científicos, estéreis em termos de vestígios do humano, mas através dos quais, 

Kapoor quer chegar ao seu oposto, ou seja o íntimo e o sublime. Ao querer trabalhar sobre 

estas experiências emocionais, Kapoor diz que elas se situam por fora daquilo que diz respeito 

à esfera material139, e como tal o lado físico da arte representa um veículo para o mundo das 

ideias ou metafórico. Interessa-lhe o lado misterioso das coisas, porque, (diz, numa forma 

curiosa de o definir) “algo mais anda por ali”, e esse “algo mais”, refere-se a um acréscimo de 

significado, que depende daquilo que o observador da obra ou mesmo o “observado” (já que o 

espectador é muitas vezes reflectido nos objectos), lhe traz, ou lhe acrescenta, numa 

“narrativa de encontros”140.  

Uma das vertentes do seu trabalho, patente nos seus múltiplos objectos espelhados, 

executados em aço inoxidável, ilustra essa enorme tentação humana para procurar no reflexo, 

por um lado o conhecimento, por outro lado a auto-ilusão ou uma dimensão imaginativa que 

corrija ou substitua a realidade. Os espelhos sempre ofereceram essa dupla possibilidade, de 

reflectir a nossa natureza contraditória, de acordo com a qual “*…+por um lado queremos ver 

as coisas como realmente são*…+”, e a nós próprios, “*…+e pesquisar os mistérios da vida, e por 

outro lado queremos que os mistérios permaneçam mistérios*…+”141. O processo de criação de 

Kapoor, associa permanentemente contrários, mesmo quando correlacionados. Move forças 

simultaneamente de enclausuramento e de revelação, e nelas espelha as contradições do 
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 Homi Bhabha, Making emptiness, www.anishkapoor.com: “*…+ It may be the most valuable insight into Anish 

Kapoor's work to suggest that the presence of an object can render a space more empty than mere vacancy could 

ever envisage. This quality of an excessive, engendering emptiness is everywhere visible in his work. It is a process 

that he associates with the contrary, yet correlated, forces of withdrawal and disclosure, 'drawing in towards a 

depth that marks and makes a new surface, that keeps open the whole issue of the surface, the surface tension'.” 
139

 David Anfam, To fathom the abyss, in David Anfan, Anish Kapoor, London: Phaidon Press Limited, 2009, p. 91: “I 

wish to make scupture about belief, or about passion, about experience that is outside of material concern”.  
140

 Ibidem. 
141

 Ibidem, trad. livre, da autora. 

http://www.anishkapoor.com/
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homem. Sobre estas contradições já se reflectiu anteriormente, no âmbito deste trabalho142. 

Assim esses vastos espelhos, de forma côncava, como o SKY MIRROR, de 2001, em que alarga 

ao próprio cosmos a vertente narcísica de busca de reflexos, (Fig. 44) ou como TURNING THE 

WORD INSIDE OUT, de 1995, em que o próprio título indicia essa mesma reversibilidade que 

Nietzsche exprimiu (Fig. 46), são sempre animados, no sentido em que, em vão, nos 

procuramos neles intactos. Eles invertem, deformam, ou desfocam, atenuam ou fragmentam 

os reflexos produzidos, ou mesmo quando combinados produzem de determinados ângulos a 

ausência de reflexos. Algumas destas obras da última década parecem perseguir o desígnio de 

provocar a desorientação do observador. Sobretudo os referidos e acutilantes objectos 

espelhados.143  

Nos objectos de forma mais volumosa, como Turning the Word inside out, ou Cloud 

Gate, de 2004 (Fig. 47), e que oferecem uma superfície contínua convexa, que se expõe 

abrindo-se sobre o espaço, de modo expansivo, mas que, sem transição se transforma em 

zonas côncavas, nas quais o espaço em redor e o próprio céu144, parece ser engolido ou 

absorvido por meio de uma espécie de autofagia do próprio objecto. Cria-se a ilusão de um 

movimento em forma de remoinho, no qual, as formas que nessa superfície se reflectem, 

perdem as coordenadas sendo simultaneamente engolidas pelo objecto e catapultadas para o 

espaço desabrigado e tumultuoso que nele se reflecte. O universo em redor é sugado para o 

abismo virtual criado pelo objecto de Kapoor. Este efeito é particularmente expressivo na 

enorme peça Cloud Gate, que dada a sua escala pode envolver o observador, e ser observada 

no seu interior. Estas formas, produzem uma impressão de expansão, parecendo tender a 

ocupar o espaço progressivamente de dentro para fora.145Mas, quanto mais nítida é essa 

afirmação da forma no espaço, maior é também a impressão contrária, de o espaço exterior a 

ser violentamente absorvido pela superfície do objecto. Esta confusão deliberada da 

percepção no que diz respeito ao interior e exterior, em que aquilo que é espaço exterior 

envolvendo a forma passa a ser envolvido por ela sem transição, faz parte da linguagem de 

Kapoor, e da sua abordagem às aparentes contradições que, neste caso remetem para as 

coordenadas que mais o fascinam, espaço, mais especificamente lugar e tempo. 

“*…+Kapoor's voids force us to recognise that making art out of emptiness is not a process of the 

figuration of absence or presence, the image of the empty or the full. To fulfill its destiny, without 

pandering to what Greenberg called 'the look of the void', the work must repeatedly renounce and restore 

its density through the sign of emptiness that lives in between those contrastive or contradictory states: 'It 

is on the basis of this fabricated signifier, this vase, that emptiness and fullness as such enter the world, 

neither more nor less… And such interstitial spaces can only be represented in the movement of quality 

and quantity within the work's representational core which is displaced by a mode of repetition that 

circulates at its periphery, disturbing the dimensions of negative or affirmative space, the framed and the 

free, what is inside and outside. “ 
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 Capítulo II desta dissertação, p. 34-35. 
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 David Anfam, op. cit., p. 91: “Those in stainless steel shone with such a high polish that not only were they ever 

changeable, responding to the slightest shift of the viewer oro f others in the gallery, but also this volatility gave 

them an intense fleetness”.  
144

 Ibidem, p. 104: “*…+ bring the heavens down to earth and catapult us into an airborn virtual realm.” 
145

 Homi Bhabha refere uma premissa definida pelo trabalho de Kapoor de acordo com a qual a presença do objecto 

pode tornar o espaço mais vazio do que o mero vazio pode revelar, e é nessa concretização do vazio, por 

acentuação, e também por contraste, que o objecto se instala, na sua vocação de tornar veemente aquilo a que se 

opõe, e de que naturalmente se esperaria, que duplamente se anulasse. Homi Bhabha, Making emptiness, op. cit.. 
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De outra forma, que não só através das superfícies espelhadas, que evidenciam ainda 

mais do que outras obras a intenção de renunciar à objectividade das matérias, como forma de 

libertação de contingências simbólicas ou perceptivas, existe muitas vezes a tensão entre as 

formas plenas e cheias, mesmo que planas, e alguma espécie de vazio146. Este é por vezes 

induzido por oposição ao objecto, portanto no seu exterior, ou então através de uma 

misteriosa sugestão de desconhecido interior, já que muitos possuem aberturas, rasgos ou 

entradas, que permitem olhar para o seu interior ou imaginá-lo, e que criam uma 

interpenetração entre espaço e objecto, entre exterior e interior. Homi Bhabha descreve-os 

como “*…+ espaços descontínuos com continuidades tácteis.”147 (Fig. 42). Esse efeito é criado 

mesmo a partir de formas planas em superfícies planas (Figs. 40, 41 e 43). Mas a sugestão é 

conceptualmente quase tão vigorosa como quando se trata de instalações tridimensionais.  

Este domínio da vertigem do vazio – diria - é na obra de Kapoor, a sua abordagem à 

profundidade do abismo. Quando diz “*…+ the more I empty out, the more there is. Emptying 

out is filling up *…+”148, de algum modo, refere-se a algo de impreciso que se acrescenta ao 

objecto artístico a partir do momento em que nele se aprofunda um olhar exterior, e que é tão 

mais rico de possibilidades, quanto mais se lhe retiram referências demasiado concretas – 

nomeadamente as que se referem à objectividade das matérias ou do cunho pessoal 

imprimido pelo artista - e condicionadoras da interpretação.  

Em síntese, de muitas afirmações do próprio artista, emerge a constante referência ao 

espaço, ao tempo e ao vazio, e, como consequência a constante perceptiva de desorientação. 

O jogo de sentidos inerente à frase do artista: “*…+not a empty dark space, but a space full of 

darkness*…+”149 remete-nos para um vazio com forma, mas sem fronteiras, ou mais ainda, um 

vazio cuja existência se tenta tornar concreta e sensível, ou de algum modo experienciável, 

donde se pode inferir, que se trata de uma evidência de abismo sob a forma de vazio. Sendo a 

emergência desse vazio consequência do objecto, que assim cria uma representação do 

abismo, não em si, mas por oposição a si. Como uma revelação.  
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 Ibidem, “*…+The truly made work find its balance in the fragility of vacillation. It is the recognition of this 

ambivalent movement of force, this 'doubleness' or 'otherness' of the literal and the metaphoric, the empty and the 

void, their side-by-side proximity, that inhabits Kapoor's work. Such an articulation through displacement allows us 

to decipher emptiness as a 'sign', 'where we have really an exteriority of the inward'12, rather than to pander to the 

look of the void as it signals its need to be fulfilled” 
147

 Ibidem 
148

 David Anfam, op. cit., p. 98: “Quanto mais eu esvazio, mais lá está. Esvaziar, é, na realidade, preencher.” 

(tadução livre da autora). Kapoor remete-nos aqui para a sua concepção de forma física para a experiência 

fenomenológica do vazio ou da ausência. 
149

 Ibidem, p. 100: quando se diz que “um espaço vazio e escuro, não é afinal mais do que um espaço cheio de um 

vazio negro” *tradução livre da autora+, tal como quando se sente, relativamente à ausência de alguém, a forma 

física e delimitada dessa ausência, que se manifesta como recorte no espaço real de uma forma vazia, da qual, 

sobra o espaço circundante, que não absorve nem se completa nesse espaço positivo de ausência, correspondente 

à anterior existência, dá-se entidade positiva a algo que fenomenologicamente se pode configurar como a 

‘existência do ausente’. Neste caso, o vazio existe não como esvaziamento de algo, mas como entidade positiva, ou 

como objecto dessa inexistência. 
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Waltercio Caldas: O espaço só por si abismal 

O artista brasileiro Waltercio Caldas, privilegiou ao longo da sua carreira a instalação, 

dando ênfase à forma como a obra se apresenta ao olhar do espectador, e evoluindo para a 

transformação do próprio ambiente em escultura. Foi editado recentemente um livro 

intitulado Salas e abismos que reúne 25 instalações do artista a que este prefere chamar salas. 

No início da sua careira, nos anos sessenta, acondicionava os objectos em caixas. Mas as salas, 

vêm a subtituir as caixas, sobrepondo à obra a sua própria exposição. Utiliza frequentemente 

limites quase invisíveis, substituindo a moldura criada pelas anteriores caixas de fundo negro, 

para desmaterializar ao máximo por um lado os objectos, por outro dissolvendo as fronteiras 

destes com o espaço.  As peças deixaram de estar "dentro" de alguma coisa para estar "entre", 

suspensas, abrindo-se para uma forma de ocupar o espaço que provoca perturbação e 

instabilidade. As peças do artista, têm de facto, predominantemente uma fragilidade visual, 

que as coloca numa situação de difícil categorização. As esculturas, por vezes reduzidas a uma 

linearidade sem superfície, parecem desenhos desamparados e solitários no ar. Jorge Molder, 

que comissariou a recente exposição Horizontes no Centro de Arte Moderna, em 2008, refere 

essa dificuldade no seu texto de apresentação: “Entre a escultura, a instalação e o desenho, a 

obra de Waltercio Caldas não é fácil de incluir em categorias claras, de tal forma o seu carácter 

multiforme lhe é constante, como se os desenhos quisessem estar num espaço tridimensional, 

as esculturas quisessem tornar-se formas arquetípicas e as instalações viver em outros 

mundos para lá do da arte *…+150. 

Os objectos de Caldas, há muito retirados das caixas, perdem os vestígios alegóricos ou 

ilustrativos, ganhando uma tal desmaterialização produzem no espectador a sensação de 

vertigem, e é assim que a sala se torna abismo. Essa preocupação relativamente ao espaço tal 

como as possibilidades de configuração do mesmo como representação do abismo, encontra-

se também expressa em algumas obras singulares de Caldas, nomeadamente, quando explora 

a sua ideia de espaço com a utilização de espelhos (Fig. 52), ou quando assume ser esta a 

matéria mais próxima da imaterialidade da transparência (Fig. 51). O espaço é a matéria 

central na obra deste autor, existindo a priori, servindo-lhe de ponto de partida, como 

aconteceu na referida exposição no CAM, em que foram criadas algumas peças para aquele 

espaço específico, usando-o em abundância na envolvência dos seus objectos e criando 

sempre um diálogo tenso entre estes. 

Encontrou-se um curioso paralelismo entre uma peça deste autor, A emoção estética, 

de 1977 (Fig. 49), que, de uma forma bastante literal poderia ilustrar a ideia de vertigem 

perante o mergulho na forma centralizadora que é a circunferência e, de acordo com o que se 

pretende desenvolver neste trabalho, poder-se-ia interpretá-la como uma representação do 

abismo simbolizado pelo aro metálico redondo. 
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 Jorge Molder in Horizontes – Waltercio Caldas, Lisboa: CAM-Fundação Calouste Gulbenkian (Coordenação 
editorial de Waltercio Caldas e Jorge Molder), 2008. 
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CONCLUSÃO 

A atracção estética pelo abismo ou a superação/negação da finitude 

 

“A finitude do homem anuncia-se – de uma maneira 

imperiosa – na positividade do saber […]”
151

 

Deixando logo à partida muitas opções em aberto, este trabalho desenvolveu-se 

partindo de uma intuição particular, que se enriqueceu progressivamente a partir das leituras 

efectuadas, tendo-se insinuado em toda a pesquisa, plástica e teórica, outras ramificações, que 

não foi possível perseguir e incluir no âmbito restrito deste trabalho. Nomeadamente a análise 

iconográfica que se prestava a um estudo e uma leitura simbólica dos elementos e das formas, 

revelou-se rica e exponencial, pelo que se sentiu necessidade de a deixar fora dos limites deste 

trabalho assumindo a ênfase dada à leitura fenomenológica, e ainda o sublime na estética 

kantiana, levemente aflorado dada a sua inevitabilidade mas que se abdicou de estudar na sua 

complexidade e riqueza. 

Elaborar uma conclusão, no âmbito de um trabalho misto de reflexão teórica de 

expressão escrita e plástica, coloca algumas questões prévias. Se, por um lado, se desenvolveu 

um projecto artístico que, por natureza, é ensaístico e como tal dificilmente definitivo nos seus 

limites, é também o resultado visível de uma experiência sobre a qual imperam fronteiras 

artificiais, nomeadamente a sua delimitação temporal. Observando noutra vertente, enquanto 

veículo expressivo, objecto presentativo ou representação simbólica, que se autonomiza da 

consciência imaginante onde teve origem, estabelece uma relação exterior não só a esta, 

como também às suas leis interiores, com o observador, que lhe acrescenta sentidos não 

inteiramente domináveis no uso de uma linguagem verbal.  

Como objecto exterior, o projecto em virtude da sua expressão específica, é de alguma 

forma simplesmente afirmativo em si e com leis próprias que lhe dão um carácter de entidade, 

sendo no entanto, do ponto de vista do autor, experimental e assumindo a forma de um 

levantamento de interrogações. A representação ensaiada passa a ser uma aparência, ou mais 

ainda um fenómeno, de uma ordem que pertence agora às próprias coisas e à lei interior 

delas.152Do confronto do espectador com a representação resulta um sistema de sentidos que 

se estabelece a partir de uma relação exterior com o ser humano. De qualquer modo falta 

sempre, a título de conclusão, a dimensão expositiva do trabalho. 

Por outro lado, não parece ser legítimo que um discurso de ordem verbal tenda a 

ocupar de forma competitiva ou a substituir-se a este, o espaço que é de outra natureza e 

auto-suficiente, o discurso inerente ao universo das imagens, que gera sentidos que não 
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 Michel Foucault, op. cit., p. 353. 
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 Ibidem, p. 352: “À representação que se tem das coisas já não cabe desdobrar, num espaço soberano, o quadro 
de uma ordenação; ela é, do lado do indivíduo empírico que é o homem, o fenómeno - menos ainda talvez, a 
aparência - de uma ordem que pertence agora às próprias coisas e à lei interior delas. Na representação, os seres já 
não manifestam a sua identidade mas a relação exterior que estabelecem com o ser humano. Este, com o seu ser 
próprio, com o seu poder de se atribuir representações, surge num recôncavo preparado pelos vivos, pelos objectos 
de troca e pelas palavras, quando, abandonando a representação que fora até aí o seu lugar natural, elas se retiram 
para a profundidade das coisas e se enrolam sobre si segundo as leis da vida, da produção e da linguagem.”  
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deveriam ser necessariamente traduzidos noutra linguagem. Deste modo, quanto muito, 

poder-se-ia apresentar como conclusão assumindo um lado afirmativo, todas ou qualquer uma 

das imagens elaboradas no âmbito deste projecto.  

Da reflexão sobre o tema, emerge o carácter de verdade inquestionável das imagens 

primordiais, como origem das ideias e das formas, como tal das imagens enquanto simulacro 

ou símbolo, a descoberta de alguma pertinência nos símbolos de abismo trabalhados, que 

ultrapassa o âmbito pessoal, e o reconhecimento de que estes reflectem a familiaridade com 

que o ser humano convive com idênticas questões. Um sentimento de que inevitavelmente o 

ser se confronta com uma dimensão interior de si que é abismal, em paralelo com uma visão 

do que é exterior a si – o universo – igualmente abismal, e como tal assustadora, e com a 

atracção para mergulhar nessas dimensões que o transcendem, que é compulsiva, e parece 

espelhar a absoluta consciência da sua finitude153. 

 Em Foucault, a finitude154 é apresentada como um sentimento incontornável mas não 

desesperado155, na medida em promete o mesmo infinito que recusa. Assim, se por um lado o 

saber revela ao homem dados que lhe são de algum modo exteriores e anteriores, que o 

parecem situar como nada mais do que um “objecto da natureza” ou “um rasto que deve 

desvanecer-se na história”, por outro lado é no conjunto das positividades empíricas do 

homem e limitações concretas à existência humana - o corpo na sua espacialidade, como 

modo de ser da vida, o desejo enquanto “abertura” como modo de ser da produção, e a 

linguagem, veículo do pensamento suportada no tempo - que simultaneamente se revela a sua 

finitude mas também a esperança ou a superação desta mesma finitude. O corpo, porque na 

sua inexorável relação diária com a morte, que imperceptivelmente o consome, precisamente 

se apresenta como o veículo para a vida empírica, o desejo porque através dele o homem se 

relaciona com os outros e com sistemas de produção, mas também é através dele que as 

coisas se tornam desejáveis, a linguagem, porque é suportada pelo tempo, que 

simultaneamente a corrói e desgasta, mas também a estende para lá do dominável. Nestes 

fundamentos enraíza-se o sentimento de finitude, mas é também neles que o homem se 

transcende. 

Este sentimento, incontornável enquanto contingência existencial, não poderia ser 

ignorado pela reflexão humana, sendo muitos os que sobre ele se debruçaram e reflectiram. 

Nas palavras de Merleau-Ponty, aliás pode inferir-se ser inerente à natureza do próprio 

pensamento filosófico, ter sempre presente, ou subjacente o problema da finitude: “Nenhuma 
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 Ibidem, pp. 353-354: “*…] à experiência do homem, é dado um corpo que é o seu próprio corpo – fragmento de 

espaço ambíguo, cuja espacialidade própria e irredutível se articula, no entanto, com o espaço das coisas; a esta 

mesma experiência é dado o desejo como apetite primordial a partir do qual todas as coisas ganham valor, e valor 

relativo; a essa mesma experiência é dada uma linguagem no fio da qual todos os discursos de todos os tempos, 

todas as sucessões e todas as simultaneidades podem ser dadas. O mesmo é dizer que cada uma dessas formas 

positivas em que o homem pode aprender que é finito não lhe é dada senão mediante o fundo da sua própria 

finitude *…+” 
154

 Ibidem. 
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Ibidem, p. 353: ”Anunciada na positividade, a finitude do homem desenha-se sob a forma paradoxal do 

indefinido; ela indica, mais do que o rigor do limite, a monotonia de uma marcha que não tem por certo meta, mas 

que não é destituída de esperança. No entanto, todos esses conteúdos, com o que eles encobrem e o que deixam 

também apontar aos confins do tempo, não têm positividade no espaço do saber, não se oferecem à tarefa de um 

conhecimento possível senão ligados, de alto a baixo, à finitude.” 
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filosofia pode ignorar o problema da finitude sob pena de se ignorar a si própria como filosofia, 

nenhuma análise da percepção pode ignorar a percepção como fenómeno original sob pena de 

se ignorar a ela própria como análise *…+”156 (tradução livre da autora). 

 Por que terá o homem atracção pelo que é profundo, e imenso ou mesmo infinito, é a 

questão que se coloca neste trabalho - em que é central a intenção de apresentar de forma 

fundamentada a simbologia do abismo como estrutura de localização (no sentido de se situar 

e definir claramente o seu lugar) do eu individual, ou uma espécie de topografia do ser auto-

consciente. Os filósofos da angústia centram-se no desconforto ontológico face às 

coordenadas espaço-tempo com que o ser se debate: onde habitar, como se situar, onde se 

refugiar. 

Porque, no que é profundo dentro de si, no que é imenso dentro e fora de si, encontra 

os fundamentos da sua angústia fundamental, da sua finitude. E porque no que é assustador 

encontra neste caso também a única via de superação da angústia. Mascarada de domínio, 

coragem, ou somente de inevitabilidade, a atracção pelo abismo manifesta a possibilidade do 

homem, através dos seus mecanismos conscientes ou inconscientes, de se esquecer 

momentaneamente os seus limites e pela mesma lógica com que os apercebe, deles se 

libertar.  

 Tal como tem consciência da finitude, possui também uma enorme vontade de 

superar essa finitude ou, de se superar nessa finitude, mesmo que seja através do discurso, de 

qualquer discurso como alienação. Esta constatação remete para o facto de que parece fazer 

parte da sua natureza sensível e intelectual exprimir e partilhar esses sentimentos traduzindo-

os em diferentes linguagens, reelaborando os dados da sua imaginação material, e imbuindo-

os de uma forma que os torna parcialmente comunicáveis. Onde se funda afinal a mais simples 

conclusão deste trabalho. 
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 M. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, Paris: Gallimard, 1945, p. 48: “Aucune philosophie ne peut 
ignorer le problème de la finitude sous peine de s’ignorer elle-même comme philosophie, aucune anlyse de la 
perception ne peut ignorer la perception comme  phénomène original sous peine de s’ignorer elle-même comme 
analyse *…+”. 
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Fig.1 – S/ título, Óleo sobre tela, 200x170 cm, 2009 
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Fig. 2 – S/ título. Pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm, 2010 

Fig. 3 – S/ título. Pastel de óleo sobre papel, 25x35 cm, 2010 
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Fig. 4  -  Sobre o abismo II, #1, 2010, óleo sobre tela,170x140 cm  
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Fig. 5 - Sobre o abismo II, #2, 2010, óleo sobre tela, 170x140 cm  
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Fig. 6 - Sobre o abismo II, #3, 2010, óleo sobre tela,170x140 cm  
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Fig. 7 - Sobre o abismo II, #4, 2010, óleo sobre tela, 170x140 cm  
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 Fig. 8 - Sobre o abismo II, #5, 2010, óleo sobre tela, 170x140 cm  
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Fig. 9 - Sobre o abismo II, #6, 2010, óleo sobre tela, 170x140 cm  
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Fig. 10 - Sobre o abismo II, #7, 2010, óleo sobre tela, 170x140 cm  
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Fig. 11 - Sobre o abismo II, #8, 2010, óleo sobre tela, 170x140 cm  
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Fig. 12 - Sobre o abismo II, #9, 2010, óleo sobre tela, 170x140 cm  
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 Fig. 13 - Sobre o abismo II, #10, 2010, óleo sobre tela, 170x140 cm  
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Fig. 14 – Sobre o abismo III, Objecto múltiplo, 105x125 cm, 2010 
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Fig. 15 - Sobre o abismo I, #1, 2009, pastel de oleo sobre papel, 65x50 cm 

Fig. 16 - Sobre o abismo I, #2, 2009, pastel de oleo sobre papel, 65x50 cm 
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Fig. 17 - Sobre o abismo I, #3, 2009, pastel de oleo sobre papel, 65x50 cm 

Fig. 18 - Sobre o abismo I, #4, 2009, pastel de oleo sobre papel, 65x50 cm 
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Fig. 19 - Sobre o abismo I, #5, 2009, pastel de oleo sobre papel, 65x50 cm 
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Fig. 20 - Sobre o abismo III, # 16, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 21 - Sobre o abismo III, #17, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 
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Fig. 22 - Sobre o abismo III, # 18, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 23 - Sobre o abismo III, # 19, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 24- Sobre o abismo III, # 20, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 25 - Sobre o abismo III, # 21, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 
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Fig. 26 - Sobre o abismo III,  #22, 2010, pastel de óleo sobre papal, 35x25 cm 

Fig. 27 - Sobre o abismo III, # 23, 2010, pastel de óleo sobre papal, 35x25 cm 

Fig. 28 - Sobre o abismo III, # 24, 2010, pastel de óleo sobre papal, 35x25 cm 

Fig. 29 - Sobre o abismo III, # 25, 2010, pastel de óleo sobre papal, 35x25 cm 
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Fig. 30 - Sobre o abismo III, # 26, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 31 - Sobre o abismo III, # 27, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 32 - Sobre o abismo III, # 28, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 33 - Sobre o abismo III, # 29, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 
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Fig. 34 - Sobre o abismo III, # 30, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 35 - Sobre o abismo III, # 31, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 36 - Sobre o abismo III, # 32, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm 

Fig. 37 - Sobre o abismo III, # 33, 2010, pastel de óleo sobre papel, 35x25 cm  
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Fig. 40 – Anish Kapoor, Untitled, 1992                                                                                      Fig. 41 – Origine of the world, 2004 
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               Fig. 44 – Anish Kapoor, Sky mirror, 2001 

   Fig. 45 – Turning water into mirror blood into sky 

Fig. 46 – Turning the world inside out, 1995 

Fig. 47 - Cloud gate, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

XXV 



WALTERCIO CALDAS 

 

                                                                                               

Fig. 48 – Waltercio  Caldas, Desenho grego, 1994 

 

Fig. 49 – A emoção estética, 1977 
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Fig. 50 – Espelho, 1975 

Fig. 51 - Escultura para todos os materiais não transparentes, 1985 

Fig. 52 – Espelho com luz, 1984 
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 Fig. 38 – Autor desconhecido, fotografia 

Fig. 39 – Autor desconhecido, fotografia 
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