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RESUMO 

 

No panorama artístico do início do século XXI o recurso à instalação como meio de 

expressão plástica pede a constante discussão da relação do objecto artístico com o 

papel do observador, num ininterrupto discurso sobre o visível/invisível, o 

interior/exterior. 

Este trabalho é uma proposta de reflexão que parte de um projecto prático que, mais 

do que delimitar o tema e a área de investigação, guia a discussão teórica da 

dissertação. Divide-se assim em duas vertentes: uma prática/artística da qual resulta 

um objecto de instalação e uma teórica.  

O segredo aparece como um momento de conflito entre visível e invisível: o segredo é 

um saber que se esconde do outro, é um saber que se oculta e dissimula. Essa 

dissimulação implica dois espaços, (tangíveis ou não): o dentro do segredo e o fora do 

segredo. Esta divisão exige movimentos entre um e outro, exige também um objecto 

que permita essa transição.   

A caixa perspéctica A Peepshow with viwes of the interior of a Dutch House de 

Samuel Hoogstraten, o peepshow Étant Donnés de Marcel Duchamp, o filme The 

Draughtman’s Contract de Peter Greenaway e a instalação Red Room (Child) de 

Louise Bourgeois, são quatro obras de carácter incontornável na reflexão sobre este 

trabalho, onde o segredo e a sua relação, tanto com o espaço do observador como com 

o espaço que habita, são colocados em cheque. Estas obras são contributos 

estruturantes, fazendo parte de uma cultura generalizada de referências artísticas sobre 

o segredo. 

Para terminar, é exposto o projecto de instalação prático: o peepshow que faz parte 

dos alicerces da construção desta dissertação: Sob o mesmo Telhado. Através da 

demonstração do projecto prático/artístico pretende-se trazer para o domínio desta 

discussão, a casa como espaço de segredo, entendido  como espaço de conflito entre o 

visível e o invisível. 

 

 

Palavras chave:  Segredo, Parede, Orifício, Peepshow, Casa 
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ABSTRACT 

 

In the art scene of the 21st century the use of installation as a mean of artistic 

expression seeks the constant discussion of the relation between the art object and the 

role of observer, in a continuous dialogue on the visible/invisible, the inside/outside.  

This work is a reflective proposal coming from a practical project, which guides us 

through the theoretical discussion of the dissertation, more than defining the issue of 

it. It is divided in two parts: a practice/artistic which shows an installation, and 

another theoretical part.  

This dissertation is a study about the secret and its relation with space. Secret is a 

certain knowledge hidden from someone, it’s a knowledge covered and concealed. 

The concealing of the secret involves two spaces (substantial spaces or not): the inside 

and the outside. This scission requires movements from one to the other, it also 

requires an object to allow the passage.  

The Hoogstraten’s perspective box A Peepshow with viwes of the interior of a Dutch 

House, the Duchamp’s peep-show Étant Donnés, the film The Draughtman’s 

Contract  by Greenaway and the Bourgeois’s installation Red Room (Child), were 

chosen as demonstrations where secrecy and its relations (both the space of the 

observer as the space of the secret) are challenged, where they are set under 

experience. The four works are compelling contributions as part of a widespread 

culture of artistic references on the secret. 

In conclusion is showed a practical installation, also proposed as an input, as 

experimentation and reflection on the subject secret (the peep-show, which is part of 

the building foundations of this thesis): Sob o mesmo telhado (Under the Same roof). 

Through the demonstration of the practical/artistic project, the aim is to bring to the 

field of this discussion the house as a place of secrets, understood as an area of 

conflict between the visible and the invisible. 

 

 

 

Key Words: Secret, Wall, Orifíce, PeepShow, Home 
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1. Introdução 

 

A escolha do tema desta dissertação está directamente ligada à pesquisa desenvolvida 

nas disciplinas de Projecto e Performance e Instalação, no último ano curricular da 

licenciatura em Arte Multimédia, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa, no ano lectivo de 2007/2008. 

Como enunciado, era proposto que nos debruçássemos sobre o binómio 

visível/invisível, e que o explorássemos conceptual e plasticamente. O interesse pelo 

domínio do segredo como um momento de conflito entre visível e invisível surgiu no 

início do projecto e, na apresentação da primeira instalação Procura e Esconde para a 

avaliação final de licenciatura, tornou-se claro que o trabalho de investigação e de 

pesquisa plástica tinha apenas começado.  

O projecto Procura e Esconde tornou-se o propulsor decisivo para o início do trabalho 

da dissertação agora apresentada e, como principais pontos de partida surgem, o tema 

da invisibilidade, os domínios do segredo e a construção e manipulação de um espaço 

como meio de expressão artística. 

 

Procura e Esconde é um projecto para várias instalações filled-space que partilha com a 

dinâmica de um dispositivo peepshow pequenos orifícios abertos numa parede (fig.1), à 

altura do buraco de uma fechadura, que convidam o observador a espreitar para o que 

está do outro lado. A primeira instalação deste projecto, apresentada no final da 

licenciatura, era composta por três orifícios, dispostos horizontalmente lado a lado na 

parede, com um intervalo de sessenta centímetros entre eles. 

Ao espreitar por cada orifício, o observador acedia a um espaço interior, diferente do 

espaço exterior, onde a parede se encontrava. Os três espaços para os quais se abriam os 

três orifícios encerravam no seu conjunto um conhecimento, um saber. Ao observador, 

que desconhecia esse saber, abria-se a hipótese de o desvendar, observando os três 

espaços, relacionando-os, descobrindo-os. 

O saber que habita esses quartos escondidos atrás da parede, e que se predispõe à 

especulação do observador não é porém uma adivinha:  não é um quebra-cabeças à 

espera de ser resolvido; os signos deste saber não são pistas de um mistério de 

detectives, não dependem das capacidades intelectuais do observador para serem 

entendidos – este saber é simplesmente um saber que se quer manter invisível. Se existe 
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especulação deve-se apenas à situação de ignorância em que o observador se encontra e 

não à natureza do saber escondido.  

 

Esta dissertação é de natureza teórico-prática com duas vertentes de investigação e 

divide-se em três partes: a primeira parte – “Segredo: Etimologia e Semântica”, 

consistirá num enquadramento conceptual das questões que sustentam o projecto 

artístico; pretende-se, ao partir da análise etimológica da palavra, entender os 

movimentos opostos que o segredo implica: a transgressão a que está exposto, o dentro 

e fora de cena a que obriga, e, no plano espacial, o orifício como objecto dessa 

dualidade; a segunda parte – “Das caixas de Hoogstraten aos quartos de Bourgeois”, 

apresenta cronologicamente quatro obras de diferentes artistas que, de forma nem 

sempre intencional, reflectem, demonstram e/ou experienciam a relação do segredo com 

o espaço, com o orifício e, de forma mais alargada, com um projecto de instalação 

artística; a terceira parte – “Sob o mesmo Telhado”, apresenta o projecto prático como 

resposta às questões levantadas, quer na primeira parte quer na segunda, descrevendo o 

projecto de instalação realizada e desenvolvendo a noção de um espaço de segredo, da 

sua representação e percepção.  

 

Para compreender a natureza do segredo, a relação do saber escondido com aquele que 

está alheio ao saber e os seus mecanismos de invisibilidade a pesquisa será dirigida para 

uma literatura especializada no domínio do segredo.  

Como ponto de partida, e para uma contextualização e história da noção de segredo, 

iremos começar pelo capítulo sobre a “História do segredo”, presente do volume V da 

História da Vida Privada. A partir daí, e para uma melhor percepção daquilo que o  

segredo implica e da importância do binómio interior/exterior, será de extrema 

importância a edição dedicada ao segredo da Nouvelle Revue de Psychanalyse, em 

particular o texto Évaluation Étymologique et Sémantique du mot secret de Arnaud 

Lévy. Para a melhor delimitação das noções de dentro e fora de cena, e da dimensão 

íntima do segredo usaremos os textos Paradox of Secrecy de Beryl Bellman e O 

Segredo na Infância de Max van Manen e Bas Levering. 

São ainda de destacar dois ensaios de particular relevância para a construção desta 

dissertação: O Erotismo de Georges Bataille, essencial na compreensão das proibições, 

transgressões, do sagrado e do profano e A Poética do Espaço de Gaston Bachelard, 

imprescindível para questionar os espaços onde habita o segredo. 
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Durante todo o texto da dissertação serão mencionados várias obras artísticas, sobretudo 

peças de instalação e obras cinematográficas, para as quais serão consultados livros 

específicos sobre as obras artísticas referidas e respectivos autores. Para além dos textos 

científicos, artísticos, monografias e ensaios, este trabalho fará ainda diversas 

referências a obras de literatura.  

 

De referir que os critérios utilizados para a escolha das obras de literatura científica e 

artística, será limitada, em primeiro lugar, à disponibilidade de consulta nacional e 

disponibilidade de consulta ou aquisição através da internet ou correio e à língua em 

que estas se encontram. Serão apenas consultadas obras escritas ou traduzidas em 

português, inglês, francês e espanhol. 

As citações presentes na dissertação serão usadas em português, quando a obra 

consultada é uma edição traduzida; ou usadas na língua original e traduzidas por nós em 

nota de rodapé. 
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2. Segredo 

 

Segredo é aquilo a que ninguém deve ser revelado, que é secreto, sigiloso; o que há de 

mais escondido, o que se oculta à vista e o que se oculta ao conhecimento; é o 

sentimento íntimo que não se comunica; é o que se diz ao ouvido, em voz baixa, é a 

confidência, a confissão; é aquilo que não foi divulgado; é um lugar retirado e oculto, 

recluso, é o esconderijo; é a prisão rigorosa na qual o prisioneiro se encontra 

incomunicável, é o compartimento usado para esse fim, é a solitária; é um dispositivo 

oculto ou disfarçado, manejável apenas de determinada maneira.1 

 

2.1. Etimologia e Semântica 

 

De modo a compreender o que está em questão quando se fala de segredo, considerou-

se necessário uma análise da palavra, recuando à sua etimologia, para compreender o 

que poderá estar na raiz dos seus vários sentidos. Sabemos que a palavra segredo 

aparece, nas línguas latinas2, no final da Idade Média e que tem mantido, ao longo da 

História, um significado semelhante. 

Etimologicamente, o termo segredo deriva do latim secretu, particípio passado do verbo 

irregular secerno, que significa pôr de parte, separar. Secerno é composto pelo verbo 

cerno e pelo prefixo se-. Se o latim cerno designa o acto de joeirar, peneirar, passar pelo 

crivo, separar o comestível do não comestível, o prefixo de separação se-, em secerno, 

sublinha e enfatiza o acto da separação.  

De cerno deriva ainda excerno, que recorre ao prefixo de exclusão ex- para designar a 

matéria não aproveitada do joeiro, ou seja, o produto não comestível, o objecto não 

crivado, o desperdício. De excerno deriva excrementum que originou excremento. 

 

Secerno e excerno, opostos semanticamente mas com a mesma raiz etimológica, 

constroem uma relação peculiar: se o primeiro se refere ao que pomos de parte, ao que 

guardamos, às substâncias nobres, fisiologicamente úteis, o segundo designa a 

elaboração e a rejeição de substâncias inúteis ou tóxicas, aquelas que não guardamos, 

que separamos das primeiras.  

                                            
1 Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2002. 
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O objecto separador dos dois tipos de substâncias é o orifício: um minúsculo buraco  

(ou uma trama de ínfimos buracos) cuja tarefa é deixar passar uma e reter a outra, em 

função da conformidade ou da não conformidade da matéria ao orifício. Cerno, ou 

joeirar, constitui assim uma representação metafórica da função anal (Lévy, 1976:129). 

Seja ao agitar o trigo numa joeira, para separá-lo do joio; ao coar o leite, separando as 

natas; ou na a absorção do intestino humano, expelindo as substâncias tóxicas; secerno 

e excerno estão directamente relacionados, em função desse orifício, desse crivo, desse 

obstáculo. 

O uso quotidiano que fazemos da palavra segredo está, então, intrinsecamente ligado ao 

sentido do verbo que lhe deu origem, cerno, e os sentidos figurativos que daí decorrem 

estão ligados ao sentido inicial, conservando ainda a ideia de separação, a noção de 

triagem. 

 

Segundo Arnaud Lévy (1976:18), os dicionários e enciclopédias generalistas tendem a 

dar ao segredo significados de naturezas muito diferentes, e os exemplos literários 

apresentados assim como as expressões do quotidianos são numerosos: os segredos de 

justiça, os segredos de profissão ou os segredos do artesão, os segredos de confissão, os 

segredos religiosos, o segredo como metáfora para algo íntimo e precioso, o segredo 

como algo difícil de adquirir, o segredo nas brincadeiras e nos jogos, os segredos de 

família, os segredos inconfessáveis e os segredos escandalosos, o segredo como 

mecanismo de um cofre, como mensagem escrita, como palavra, imagem ou som. 

Porém, apesar da palavra segredo assumir diferentes formas (objecto, espaço, verbo), 

segredo pode deferir-se, de forma sintética, como um saber escondido (retido, separado) 

do outro. Este conceito pode dividir-se em três objectos semânticos: o saber, a 

dissimulação desse saber e o outro (que organiza a sua relação em função da rejeição do 

acesso ao saber). 

Como saber, o segredo entende elementos psíquicos (como pensamentos, desejos, 

sentimentos, desígnios, traumas), elementos do comportamento (negociações, intrigas, 

modos de fazer, técnicas) e objectos materiais (lugares, objectos quotidianos, 

mecanismos). Por muitos sentidos que a palavra segredo possa assumir, todos eles, em 

última instância, remetem para o saber. É o saber sobre o objecto e não o objecto em si 

                                                                                                                                
2 A raiz etimológica da palavra segredo é comum ao francês, ao catalão, ao inglês e ao romeno: secret; ao castelhano: 
secreto; ao italiano: segreto; ao polaco: sekret; e ao português. 



 6

que constitui o segredo. “Tout secret est un savoir et rien qu’un savoir”3 (Lévy, 

1976:120).  

Mas como saber, o segredo não é um saber qualquer. Não é um saber banal, não é um 

saber com uma natureza idêntica à dos outros saberes. Ele ocupa um espaço especial: é 

um saber escondido, dissimulado, invisível, um saber recusado ao outro. É esta a 

essência do segundo objecto do segredo: a separação presente na etimologia da palavra, 

a oposição entre secerno e excerno. É o orifício, o obstáculo que separa os dois tipos de 

saber: ao revelar um, esconde o outro. Qualquer tipo de saber pode ser transformado em 

segredo, o que é importante é a compreensão da realidade que acompanha esse saber. O 

secretismo consiste mais na forma como a comunicação do saber é manipulada, 

efectuada, controlada e menos no conteúdo efectivo desse saber (Bellman, 1981:2). É 

pela necessidade de dissimulação, pela obrigatoriedade de recusa, que um saber banal, 

um saber qualquer, se transforma num segredo, num saber secreto. 

É a partir dessa dissimulação que se cria a relação com o outro. A presença do outro é 

sempre necessária para activar o obstáculo ao saber que se quer esconder. A relação do 

saber com o outro é o aspecto essencial da semântica do segredo. Este outro é um 

suposto interessado, um curioso, do qual é preciso esconder o saber. É o segredo que 

confere o poder sobre o outro, o segredo assume o papel de instrumento de poder. É um 

meio de proibição sobre o outro (e o outro, o curioso, esforça-se por desvalorizar a 

recusa a esse saber). 

O segredo é um meio de obter prazer e um meio de proibição de prazer. É tanto um 

produto como um processo, a mensagem e o meio dessa mensagem. O segredo torna-se 

o bem mais precioso, o saber mais pessoal, o mais íntimo; é o saber que está sempre sob 

ameaça, é a coisa que tem de se esconder e salvaguardar.  

 

2.2. Transgressão 

 

Se a existência de um segredo implica uma separação, uma negação de algo a alguém, 

se implica uma divisão dos implicados, entre os que sabem o segredo e os que não o 

sabem, então, a natureza do segredo é obrigatoriamente desconfortável, tanto para uns 

como para outros. Para quem está fora do segredo, este torna-se, tanto o motivo da sua 

exclusão, como o objecto alvo do seu desejo. O segredo é a coisa negada, a coisa 

proibida. Estar fora significa ficar à margem, não pertencer ao grupo daqueles que 

                                            
3 “Todo o Segredo é um saber e nada mais que saber”, traduzido do original. 
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partilham o saber precioso. Significa ser-se excluído. Para aquele que está fora, 

desconhecer o conteúdo do segredo é motivo de angústia. 

 

A regra aplicada ao segredo, a sua interdição, o obstáculo que o seu detentor cria ao 

outro, é uma proibição que prevê possíveis transgressões. Para compreender a natureza 

de uma proibição é necessário admitir potenciais transgressões, e as transgressões à 

proibição do segredo são parte integrante da sua semântica de relações. 

A transgressão não se define como uma oposição à proibição, mas como parte 

integrante desta; a transgressão é a violação organizada da proibição. Bataille (1957:56) 

entende o mundo dividido em dois: o mundo profano, ao qual pertence o trabalho e o 

quotidiano, as leis e as proibições e o mundo sagrado, que é o objecto das proibições do 

mundo profano, e no qual as excepções e transgressões são permitidas. As mais 

flagrantes transgressões ferem exactamente as primeiras e mais importantes proibições4, 

mas fazem-no de forma organizada, metódica, e apenas no espaço confinado e restrito 

do sagrado.  

Os Homens estão simultaneamente submetidos a dois movimentos: o do terror, do 

medo, da proibição, e o da atracção, da sedução, da transgressão, do sagrado. “A 

proibição e o tabu só se opõem ao divino num sentido, mas o divino é o aspecto 

fascinante da proibição, é a proibição transfigurada” (Bataille, 1957:59). 

 

Se o segredo confere àquele que o detém um poder sobre aquele que o desconhece, 

então é seguro afirmar que aquele que desconhece o segredo é movido por um 

movimento violento em relação ao segredo.  Porque o segredo, como instrumento de 

poder, pode ser uma arma e uma ameaça: pode ser um elemento desastroso nas mãos do 

inimigo, pode ser um passado a apagar ou um plano para um futuro revolucionário. O 

controle sobre a extensão do segredo é um dos fundamentos da estabilidade social e em 

particular a condição da existência das relações interpessoais. Se tudo se soubesse, 

dificilmente se manteria a ordem social ou o fascínio sobre o outro. O mundo é 

dominado por aqueles que controlam informação, por aqueles que manipulam os 

saberes importantes, por aqueles que sabem descobri-los, extorqui-los e guardá-los. 

Em Nineteen Eighty-Four, de George Orwell (1949), o mundo está infectado por ecrãs 

indiscretos, instalados por todo o lado (espaços públicos, locais de trabalho e 
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residências particulares), que espiam os cidadãos, tendo acesso a todas as suas acções. 

Numa caça aberta a possíveis segredos, observando e analisando compulsivamente, não 

apenas os actos e as palavras, mas sobretudo os comportamentos involuntários (olhares, 

trejeitos, hesitações, ou qualquer outra pequeno detalhe que saia da norma estipulada), 

as câmaras, os microfones, a vigilância desse outro mundo imaginado por Orwell, são 

detectores, praticamente omnipresentes, de sinais de segredo. O “Big Brother”5 procura 

pequenos sinais denunciadores da existência de uma potencial  traição, de saberes 

ocultos, descortinando obsessivamente a individualidade de cada cidadão, perseguindo 

(e proibindo) a existência de secretismos. 

A ideia de um segredo é insuportável e insustentável e se quem estiver de fora do saber 

tiver forma de o forçar, fá-lo-á, recorrendo a todos os meios, ameaçando e exigindo uma 

confissão. O outro pode desconhecer a natureza do saber que lhe é escondido, mas sente 

o peso da exclusão, da não pertença ao grupo daqueles que partilham o saber do 

segredo. O saber proibido torna-se uma suspeita, um saber necessário e essencial, que 

poderá de algum modo fazer falta, ser-lhe útil e que potencialmente pode apresentar 

uma ameaça. A extorsão, a violação desse segredo, a transgressão da proibição que 

sobre ele recai torna-se o objectivo maior, aquele cujos meios justificam sempre os fins 

absolutos6.  

 

Ao forçar o secretismo de um saber, sublinha-se o valor secreto desse saber. Forçá-lo é 

transgredir essas proibições num acto que se assume paradoxalmente como único. O 

violador assume entrar no espaço sagrado do segredo e reconhece o acto como 

excepcional, uma transgressão exclusiva, que se aplica apenas àquele segredo e não a 

todos os segredos,  e apenas a si, e não a todos os violadores de segredos, já que depois 

de desvendar o saber desse segredo, também ele irá querer, muito possivelmente, 

escondê-lo.  

 

Mas violar um segredo pode ser considerado um acto com dois sentidos: aquele que está 

fora pode violar a proibição e aceder ao saber escondido, mas, muitas vezes, é quem 

esconde o segredo que decide violar a sua proibição e contar o seu saber ao outro. Um 

                                                                                                                                
4 Para o autor, as primeiras proibições, essenciais para regrar o mundo e para o construir, aparecem associadas à 
morte e à sexualidade (não matarás, a proibição do incesto, etc) e as primeiras transgressões recaem exactamente 
sobre estas proibições, como excepções permitidas à norma (a guerra, a caça, o sacrifício ou a orgia). 
5 “Big Brother” é o nome da entidade mandatária no livro de George Orwell (1949). 
6 Recorrendo muitas vezes à tortura, à extorsão, à espionagem, ou ao roubo. A história do segredo está directamente 
ligada à história da tortura e da espionagem. 
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violador de segredos é tanto aquele que consegue extorqui-lo como aquele que o 

entrega.   

Quando o detentor de um segredo decide desrespeitá-lo, partilhando o saber com 

alguém, fá-lo informando o receptor sobre o secretismo do saber em questão, avisando-

o sobre a proibição ao outro (aos outros, com os quais não se partilha este saber). Essa 

informação é uma defesa de quem conta o segredo, é uma desculpa para a sua 

incontinência. São negações de culpa para com o receptor do segredo: defesas que 

pretendem afastar a ideia de violação, sublinhando que só se partilha tal saber porque o 

receptor em questão é digno dessa confiança, ou que a restrição existente sobre esse 

saber não se dirige especificamente ao receptor, que não lhe está implicada, e que desta 

forma não poderá ser uma violação do saber secreto (Bellman, 1981:9).  

 

Estar na posse do saber do segredo é aceitar a rede de cumplicidades que a sua natureza 

implica, é suportar o seu secretismo. Mas, apesar do poder que o saber do segredo pode 

trazer sobre o outro, estar dentro do segredo significa também estar exposto à sede, à 

extorsão que o outro pode violentamente efectuar. O detentor de um segredo é 

pressionado a libertar, a soltar o saber. Aquele que sabe o segredo está constantemente 

sob a ameaça da transgressão, sob a exigência da confissão. Assim, contar o segredo ao 

outro, significa um enorme alívio, permite abrir um pouco o círculo estreito daqueles 

que escondem o segredo. Esta indiscrição permite expandir o grupo daqueles que sabem 

o segredo, tornando-o paradoxalmente menos secreto. O portador do segredo e o seu 

receptor passam a fazer parte do mesmo grupo, tornando-se, em potência, futuros 

delatores do segredo, um porque já desrespeitou o segredo (mesmo que o tenha feito de 

forma manifestamente excepcional, e o outro porque já viu o secretismo ser quebrado 

para o incluir na sua posse). 

 

Como saber escondido e de acesso limitado, um segredo implica que os seus detentores 

concordem com a sua natureza proibitiva, inviolável, obscurecida, mas, 

paradoxalmente, todo o detentor de um segredo sabe que, invariavelmente, acabará por 

libertá-lo. O segredo absoluto existe apenas em abstracto, não é concretizável, existe 

apenas na consciência, é uma não comunicação. Para o detentor de um segredo, 

partilhá-lo é escapar à sua consciência, ao vazio, à pressão e à solidão. Partilhá-lo com 

outro significa mais do que abrir o círculo do segredo, implica a criação de uma relação 

íntima, de uma comunidade invisível e indetectável. A existência de um segredo 
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fascina, cria expectativas, estimula a curiosidade do que está fora de cena e aproxima 

aqueles que partilham o seu saber.  

 

2.3. Dentro e Fora de Cena 

 

Como vimos anteriormente, quando um segredo é revelado a alguém, pressupõe-se que 

o novo membro do círculo secreto partilhe e entenda as regras, os obstáculos e o valor 

do saber que lhe é revelado. Porém, conhecer o significado da ideia de segredo não 

implica necessariamente a capacidade de manter esse segredo. 

A importância e o significado de guardar segredos são aprendidos cedo, ainda na 

infância: entre jogos pedagógicos e vivências culturais e quotidianas. O uso do 

secretismo torna-se substancialmente presente e necessário para qualquer tipo de 

dinâmica social.  

 

Ao entrar no jogo das escondidas, muitas crianças têm dificuldade em aprender como se 

joga: não uma dificuldade em compreender ou assimilar as regras do jogo, mas em 

controlar a tensão que o esconderijo e o secretismo implicam. O jogo ensina à criança 

algumas das relações entre identidade e corporeidade. Na brincadeira torna-se saliente a 

ligação entre a identidade e o corpo, já que é pela visão e descoberta do corpo que se é 

apanhado por aquele que procura. O jogo das escondidas cria a noção da consciência de 

uma presença corpórea.  

A criança aprende que os pensamentos e as ideias podem ser mantidos dentro dela, 

podem estar vedados aos outros, compreende que é capaz de criar uma demarcação7 

entre o seu mundo e o mundo à sua volta, percebe que pode deixar algumas coisas 

inacessíveis aos outros. Percebe a dinâmica do dentro de si e o fora de si. O segredo, e o 

uso do secretismo, tem a capacidade de criar múltiplas camadas do eu e de empolar a 

existência do espaço interno/externo, contribuindo para a formação da identidade 

pessoal, da consciência do eu como um corpo (Levering & Manen, 1996:16). 

 

A vivência do segredo oferece a possibilidade de experiências humanas mais 

complexas: a possibilidade de um universo paralelo ao mundo real, e das respectivas 

relações, influências e contaminações entre os dois. Ao aprender a manter um segredo, e 

                                            
7 Formação de Auto-Demarcação é um termo usual em Psicoterapia para definir a consciencialização do território 
íntimo. (Levering & Manen, 1996). 
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ao ser-se capaz de o fazer permanecer escondido, começa-se a viver entre os dois 

universos: o do segredo, que pode ser absolutamente interior e solitário ou partilhado 

com aqueles que fazem parte do segredo e o mundo à sua volta, que ignora a existência 

desse segredo, desse outro mundo e sobre o qual é necessário camuflar o primeiro. 

Muitas vezes, o saber do segredo modifica, para aqueles que o guardam, a percepção 

que fazem do mundo à sua volta: o saber do segredo pode fornecer um código, uma 

chave, uma mudança de percepção ou de referência para uma compreensão totalmente 

diferente de algo. Em Rear Window, de Alfred Hitchcock (1954), o fotógrafo L. B. 

Jeffries, imobilizado devido a um acidente de automóvel, passa o verão a espiar os 

vizinhos pela janela: ele não se consegue aproximar e o ponto de vista é estático e 

limitado, mas crê entender e descodificar os misteriosos e pouco habituais 

comportamentos dos seus vizinhos. Jeff vive entre o mundo que o rodeia e o mundo de 

chaves secretas que ele acredita ter descodificado e que parecem invisíveis para todos 

os outros. Acredita estar a presenciar um homicídio, mas para o resto do mundo, Jeff é 

apenas um coscuvilheiro desocupado, demasiado afastado dos acontecimentos para os 

compreender. 

O conceito de relatividade sustenta a ideia de que múltiplas realidades podem coexistir 

no mesmo universo. Ao emergirem novos dados, a posição muda, o significado relativo 

dos eventos move-se, mostrando outras perspectivas.  

A descoberta de um saber escondido, de um segredo, obriga a uma alteração da 

concepção da realidade, da sua percepção e entendimento; sobrepõem-se dois mundos: 

uma estrutura exterior ao segredo, que o ignora, um mundo para o qual este saber não 

existe e uma estrutura reconfigurada à realidade do segredo, que não substitui a 

realidade anterior, mas que convive com esta, com mais ou menos harmonia. O 

secretismo reforça a existência de diferentes versões da realidade: o saber é a chave que 

permite a selecção, a escolha de uma sobre a outra. (Bellman, 1981:14). 

 

Na África Ocidental, na tribo Poro, num ritual de iniciação sagrado, um grupo de 

entidades demoníacas invade a cerimónia, com gritos, danças e postura violenta e 

selvagem. 

Para a tribo, estas entidades e os seus comportamentos são entendidos como verdadeiros 

demónios, e são respeitados como seres sagrados de índole sobrenatural. Nenhum 

homem ou mulher da tribo questiona a natureza sagrada dos rituais, todos mostrando 

acreditar na veracidade das aparições demoníacas. A tribo partilha um saber secreto, 
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comum a todos os membros, sobre a identidade destes demónios, sobre os homens por 

detrás de cada máscara, mas, o sentido, a aura sagrada nunca é corrompida. Para todos 

os Poro existem duas realidades sociais que coexistem equilibradamente: os demónios 

que visitam a cerimónia, e o segredo sobre os membros da tribo que encarnam estes 

demónios. 

Os Poro não falam entre si sobre o que está por detrás da performance. O saber é 

mantido como algo indizível, incomunicável, diferente da realidade quotidiana; algo 

que se sabe e percebe mas que é proibido mencionar ou mostrar. Sabem que os rituais 

são realizados por homens mascarados, mas também acreditam que são verdadeiros 

demónios que aparecem nos rituais. 

Este exemplo de Bellman (1981) sobre as cerimónias dos Poro é claro sobre a existência 

da dupla percepção a que o saber do segredo se propõe: duas realidades opostas que 

vivem uma sobre a outra, indiscutíveis, heterogéneas mas indissociáveis. 

Tal como a dificuldade da criança em se esconder, ou em esconder o segredo, no jogo 

das escondidas, ou os Poro, no jogo de duplicidade sobre os rituais de iniciação, aquele 

que possui o saber do segredo tem dificuldade  em conviver pacificamente com as duas 

realidades: o dentro e o fora de cena.  

 

2.4. Orifício 

 

Se ao passar pela joeira, o trigo fica separado do joio, separando a matéria útil e 

comestível da matéria desperdício, a rede da joeira, a sua trama com orifícios, e em 

particular o orifício como unidade, assume um papel fulcral, de charneira, no acto da 

separação, no joeirar, no cerno.  O orifício é objecto seleccionador e definidor, dos dois 

tipos de substâncias. Segundo Arnaud Lévy (1976), os orifícios da peneira evocam o 

orifício anal. O esfíncter anal (aqui o esfíncter entendido como único elemento visual do 

processo de absorção do sistema digestivo) repete a mesma função de deixar passar ou 

de reter as substâncias: a parte útil é absorvida pelo organismo, a parte tóxica, o 

excremento, é expelido pelo esfíncter. “Le secret est un savoir traité sur de mode anal, 

vécu comme object anal”8 (Lévy, 1976:120).  

O acto de retenção anal, principalmente o voluntário, independentemente do objecto 

retido, é uma recusa, uma negação à expulsão; para o saber do segredo, esta recusa de 

evacuação de saber é um acto mental que demarca o espaço íntimo, o privado, o 
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secretismo desse saber. A libertação deste saber, a decisão de o dar a conhecer ao outro, 

mesmo que forçada ou sob ameaça, é um acto de exteriorização, também ele íntimo, 

quase narcisista e exibicionista (se deter o saber do segredo é ter poder sobre o outro 

que não o conhece, libertá-lo implica a consciência desse desejo do outro, implica uma 

exibição, uma enfatização do espaço íntimo que se abre) (David, 1976:263).  

 

A porta de passagem do saber do segredo é o orifício, que assume para si as funções 

ambivalentes que o segredo implica. Para o saber escondido, privado ao conhecimento 

alheio, o orifício pode ser um objecto essencial como dispositivo de retenção: é a 

ligação do saber do segredo com o exterior, mas mantém-se suficientemente 

restringente para preservar o secretismo do saber. Para a libertação do saber do segredo, 

o orifício é o dispositivo de libertação, de cedência voluntária. 

 

O orifício como acesso ao segredo permite ao outro ficar entre os dois mundos, o dentro 

e o fora de cena: não o deixa entrar totalmente no realidade do segredo, mas é 

suficientemente absorvente para o arrancar à ignorância da realidade sem segredo. 

O orifício é este elemento desconfortável, que permite um reconhecimento daquilo que 

está escondido, uma imersão momentânea, uma tomada de consciência. Em Rear 

Window, o orifício que Jeff usava para aceder ao segredo era a enorme janela do seu 

apartamento (e em segundo plano a lente da objectiva da máquina fotográfica, como 

instrumento amplificador), que não o deixando entrar totalmente no saber do segredo 

dos vizinhos, deixava-o ter consciência de que algo se passava, de que existia esse 

saber.  

O orifício é o ponto, o sinal, o elemento supra simplificado, o indício de que algo existe, 

mesmo que não se veja à partida: as tais mínimas diferenças que os ecrãs do “Big 

Brother” procuravam detectar nos habitantes de Londres, e que seriam indícios da 

existência de defeito de carácter e da tendência para a traição e o terrorismo.  

Mas um orifício é sempre isso mesmo: apenas um elemento. Por muito que deixe 

revelar sobre o saber do segredo, sobre o interior do segredo, o orifício é apenas um 

ponto de vista, obriga o curioso a ficar no tal ponto de acesso relativo.  

Um orifício numa superfície, num objecto, é sempre sinal da existência de algo secreto: 

banais buracos de fechadura de gavetas, portas, caixas e cofres; orifícios da arquitectura 

dos edifícios: os arcos, janelas, vidros, respiradores, portas, nichos, chaminés; 

                                                                                                                                
8 “O segredo é um saber tratado de modo anal, veiculado como objecto anal” traduzido do original 
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indiscretos decotes, tramas, rendas, rasgões e transparências nas peças de vestuário; 

rede de madeira que separa os espaços do confessionário; simples buraco na parede, 

seja na sexshop seja para a casa da vizinha. 

O orifício do segredo é sempre um instrumento de dualidade: pode ser o objecto de 

controlo,  de medição do detentor do segredo, em relação ao saber que transporta; pode 

ser a arma que o violador de segredos usa para penetrar no saber do segredo; pode ser o 

mecanismo a que o incontinente recorre para soltar parte do saber; pode ser a fronteira 

da angústia do curioso que se debate para aceder totalmente ao segredo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Das caixas de Hoogstraten aos quartos de Bourgeois 
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Vários são os exemplos ao longo da história das artes visuais, de obras inscritas dentro e 

sob a temática do segredo. Se considerarmos a área vocabular da palavra segredo, o 

peepshow de Duchamp é com certeza a primeira referência que nos ocorre, mas não a 

única a merecer ser destacada.  

Começando pelas caixas perspecticas de Hoogstraten; passando pela porta que 

Duchamp transformou em peepshow; ao filme de intriga barroca que Greenaway nos 

conta; e acabando nas celas inacessíveis de Bourgeois, pretende-se perceber de que 

modo o segredo se relaciona com as artes visuais, tomando particular atenção à forma 

como este se torna decisivo para a transformação do espaço do observador.   

 

3.1. A Peepshow with views of the interior of a Dutch House 

 

A Peepshow with views of the interior of a Dutch House, atribuída a Samuel Van 

Hoogstraten (1663) , é uma caixa de madeira paralelepipédica, com aproximadamente 

noventa centímetros de largura e sessenta centímetros de altura e profundidade. As três 

faces laterais, a face superior e a face inferior estão pintadas, enquanto a sexta face está 

aberta. No original, este lado estaria possivelmente coberto com um tipo de papel ou 

tecido que permitisse a entrada de uma luz difusa e indirecta. Existem dois pequenos 

orifícios abertos na caixa: cada um no extremo das faces laterais. 

A pintura dos planos interiores é a perspectiva de uma habitação familiar, um cenário 

pontuado de pormenores do quotidiano, revisitando um tema comum em pintores da 

época, a convivência da virtude e do pecado: uma porta entreaberta mostra uma cama 

com um braço de mulher entre os lençóis; as roupas de um homem, a sua espada e o seu 

casaco, pendurados na parede; uma almofada vermelha no centro do quarto; uma porta 

aberta para a rua; uma mulher num quarto ao fundo; a sombra de um cavalheiro a passar 

na janela; um colar de pérolas.  

Pintada em anamorfismo, a vista deste interior só funciona quando observada no ponto 

de vista específico: no lugar exacto onde se abrem os dois pequeno orifícios nas faces 

laterais. (fig.2 e fig.2) O exterior está pintado com cenas alegóricas isoladas. Nas três 

faces laterais: três putti9 e o pintor, uma cornucópia, um retrato da mulher amada, e uma 

coroa de louro; menções directas às aspirações do pintor mencionadas no Inleyding10 

                                            
9 Putti é o plural da palavra Putto, em italiano. É o termo usado para a figura humana do bebé com asas, ( o Cupido 
ou um anjo) na pintura renascentista ou barroca.  
10 Samuel Dirksz Van Hoogstraten publica, em 1678, o livro Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst que 
reflecte sobretudo sobre o problema da percepção visual, a ilusão pela imagem, e o local da moral do pintor.  
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(fortuna, amor e fama). A face de topo, sendo a única das pinturas exteriores a recorrer 

ao anamorfismo, representa Vénus e Cupido, figuras com forte conotação amorosa, 

numa alusão ao forte poder de sedução da pintura. 

 

As caixas perspecticas foram populares nos Países Baixos em meados do século XVII. 

Enquanto os tectos pintados das igrejas barrocas (empregando técnicas de ilusão visual 

de forma engenhosa e convincente) faziam furor nos países católicos, como Itália, 

Espanha ou Portugal; o mesmo fascínio pela ilusão espacial através da perspectiva 

crescia nos países protestantes. Entre caixas perspecticas e gabinetes de peepshow, estes 

objectos despertaram curiosidade e fascínio nos membros abastados e prestigiados do 

poderoso mercado Holandês.  

Existem algumas peças, formalmente parecidas com caixas perspecticas, como as caixas 

para o estudo da perspectiva linear, construídas do século XV em Itália; ou as caixas 

teatrais de Nicolas Poussin (1594-1665) (que serviam de ensaio de luz, cor e perspectiva 

ao pintor) diferem no propósito das caixas perspecticas Holandesas. As caixas 

Holandesas não continham nada no seu interior, a “magia” dependia unicamente das 

faces descontinuas pintadas em anamorfismo. Entendidas como curiosidade visual e 

objecto de entretenimento e colecção, estas caixas cativavam sobretudo pelo elemento 

voyerístico, a emoção da contemplação através de um pequeno orifício para algo que 

está inacessível (Grau, 2003:50). 

 

Hoogstraten defendia que o mundo estava dividido entre o visível e o invisível. 

Defendia que todo o corolário do comportamento humano estava presente na natureza. 

Assim, o estudo do mundo natural, da natureza, e o estudo da filosofia e da ética 

estavam directamente ligados e eram indissociáveis. Ao pintor era pedido que 

contemplasse a função ética, filosófica, na sua actividade. O retratar de cenas do 

quotidiano das cidades (actos simples e mundanos, actividades do dia-a-dia) e 

paisagens, era entendido como um aproximar a essa comunhão do Homem com o meio, 

do Homem inserido na Natureza. A pintura devia focar-se na contemplação do mundo 

visível (Weststeijn, 2008:269). Hoogstraten sabia que a pintura enganava o olho com as 

suas ilusões, que o que os artistas pintavam parecia algo que não era, que a pintura 

conseguia imitar demasiado bem a realidade, e propunha ao pintor uma postura 

consciente dessa função enganadora. O artista tinha uma responsabilidade moral perante 

esse engano. Não é de estranhar que Hoogstraten se tenha interessado pelas caixas 



 17

perspecticas, não exactamente pelo seu sucesso no entretenimento de elites, mas no 

sentido em que estas permitiam uma excelente ilustração da ambivalente atitude do 

pintor face ao mundo visível.  

 

O princípio base da construção das caixas é uma das demonstrações do teorema 

geométrico de Euclides, no qual duas linhas rectas com um ângulo entre elas, parecem 

contínuas ao olhar se forem observadas ao mesmo nível.  

No caso específico desta caixa, as linhas parecem contínuas e uniformes, quando o 

observador espreita pelos orifícios das faces laterais. São esses os pontos de fuga que 

fazem a imagem distorcida ganhar forma, iludir em perspectiva e aproximar-se de um 

espaço real, em três dimensões. As várias faces interiores deixam de ser fragmentos 

independentes de uma pintura, para serem percepcionadas como uma única ilusão 

perspéctica.  

O efeito da caixa só se completa quando o observador consegue adoptar outro ponto de 

vista, diferente do ponto de vista do orifício, e assim olhar para o interior da caixa fora 

do ponto de fuga, e perceber a ilustração de Hoogstraten: a pintura coesa e 

enganadoramente real que observava no orifício, desconstrói-se, revelando os seus 

ângulos, as suas distorções. 

O anamorfismo revela o significado crucial do ponto de vista do observador na 

avaliação de um objecto de arte. É uma forma explícita de chamar a atenção para o 

dualismo entre aparência e realidade, inerente a qualquer representação pictórica.  Ao 

pintar Vénus de forma distorcida no topo da caixa, Hoogstraten relaciona o engodo, a 

sedução da beleza física, a tentação sensorial, a sensualidade e a ilusão das imagens, da 

perspectiva (Weststeijn, 2008:304). Os dois pontos de vista necessários para um 

apropriado entendimento e usufruto do anamorfismo, e consequentemente da caixa 

perspéctica, sublinham a dualidade de qualquer juízo sobre uma imagem. O objecto só 

atinge o seu efeito total quando o observador fica consciente de ter sido enganado.  

 

 

 

 

3.2. Étant Donnés 
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Numa insuspeita sala, no Museu de Arte de Filadélfia, existem duas velhas portas de 

madeira, sem maçaneta, com uma ombreira de tijolos vermelhos a contorná-las. Se o 

visitante se aproximar das duas portas percebe a existência de dois pequenos orifícios 

ao nível dos olhos. Para lá da porta vê-se um muro de tijolos, uma clareira, um corpo de 

mulher, nu, deitado sobre a vegetação. Não lhe vemos o rosto. Segura, na mão esquerda, 

uma lanterna a gás. Ao fundo, na vegetação da floresta, esconde-se uma queda de água. 

 

Étant Donnés: 1.º la chute d’eau, 2.º le gaz d’éclairage (fig.4 e fig.5) foi desenvolvido 

durante quase vinte anos por Marcel Duchamp (de 1946 a 1966), envolta em 

secretismo, afastamento, sucessivos esboços e melhoramentos, de uma enorme 

complexidade e perfeccionismo técnicos. Tal como La Mariée mise à nu par ses 

célibataires, même (ou Le Grand Verre) ou os readymades, as coordenadas temáticas e 

conceptuais de Étant Donnés surgem como esboço da caixa de anotações, La Boîte 

Verte, publicada em 1934.  

Apesar de alguns elementos presentes no Étant Donnés serem recorrentes em obras 

anteriores de Duchamp (o cenário parece-nos o fundo da Mona Lisa adulterada; o corpo 

da mulher, a posição em que foi despojada, está presente em vários desenhos e esboços; 

o elemento água e gás aparecem recorrentemente noutras obras, inclusive no Grand 

Verre), a forma como aparecem e como são conjugados no diorama é de uma 

naturalidade assustadora, pouco comum em obras anteriores. Assumem quase o papel e 

o realismo de um objecto exposto numa vitrina de um museu de história natural: 

Duchamp determinou com exactidão a quantidade de detalhes necessários e as suas 

especificidades técnicas para que a cena funcione de forma verosímil em perspectiva, 

para que o observador acredite. Mesmo a presença de pormenores desconcertantes 

(como a ausência de realismo no órgão sexual feminino, ou a irreal presença da 

lâmpada a gás e a posição forçada do braço que a segura) são engolidos pelo peso da 

cena, pela impressionante perfeição do trabalho de luzes e das texturas dos materiais11. 

Étant Donnés, relaciona-se directamente com Le Grand Verre: ultrapassada a óbvia 

diferença inicial (entre o imediatismo e choque do Étant Donnés e o distanciamento 

hermético do Grand Verre), as duas obras tratam o mesmo erotismo, escondido e 

subliminar numa, sexualmente aberto e quase pornográfico na outra. São talvez as duas 

obras mais representativas do universo semiótico e conceptual de Duchamp. Tanto 

                                            
11 Duchamp usou couro fino e pintado para o corpo da mulher, um motor para a queda de água da paisagem, galhos 
para a vegetação, a fotografia para o fundo. 
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Étant Donnés como Le Grand Verre se centram no erotismo no encontro entre 

masculino e feminino, na noiva e nos seus celibatários; na presença do corpo da mulher 

despojado, e da ausência dos celibatários. São duas peças sobre o mesmo tema, 

reorganizações das mesmas variantes, dos mesmos elementos, das mesmas personagens 

(talvez até da mesma história). São aparências de um mesmo objecto desconhecido, que 

alternadamente se mostra e se esconde. O objecto nunca deixa de ser o mesmo, as 

formas é que se alteram (Rodrigues, 1990:207). 

 

Se a mulher e os homens de Le Grand Verre, estão mais presentes nas palavras do 

título, no jogo de enigmas que a cabeça do observador cria quando confrontado com as 

imagens frágeis e mecânicas da peça, na dificuldade de identificação destas 

personagens, em oposição, Étant Donnés concretiza a imagem estereoscópica daquilo 

que o Grand Verre apenas enuncia: Duchamp revela o que estava oculto, a exposição 

radical do corpo da noiva, o fogo e a água.  

Se Bataille (1957) define o Erotismo como uma transgressão à norma estipulada, como 

o quebrar de algo proibido, e se o erótico e a morte estão intrinsecamente ligados; se 

Stoller (1976) define a excitação sexual não como uma vontade bucólica ou lasciva, 

mas sim como uma vontade produzida pelo desejo de fazer mal ao outro, pela tensão 

dos fantasmas e traumas, pela angústia da vergonha e ódio a esses segredos, então 

aquele que espreita pelos orifícios da porta de Étant Donnés é exposto a um cenário 

sexual de cariz fetichista e de produção de segredos associado ao sexo, logo, de índole 

erótica. 

O que é cruamente mostrado ao curioso que espreita pelos orifícios é a hipótese, a 

fantasia de uma violação. O corpo da mulher, nu e abandonado sobre a vegetação. Sem 

outra presença para além de si mesma. E a latente violação é o local de depósito de 

todos os segredos sexuais do observador: os observadores do Étant Donnés são os  

celibatários do Grand Verre.  

A fantasia da violação (e não o crime efectivo de abuso sexual) é, tanto para o homem 

como para a mulher, um cenário de excitação sexual: seja no papel de violador, 

permitindo um comportamento violento e de materialização violenta de fantasmas (o 

violador pode exprimir a sua violência e a necessidade de destruição, usando a premissa 

habitual de desculpa, alegando a vontade do violado); seja no papel do violado, como 

mecanismo erótico ausente de sentimento de culpa (o violado fantasia sobre a hipótese 

de despertar desejo, de despertar actos sexuais, e de os ver concretizados, mas pode 
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localizar a origem dessas vontades no outro, no violador, ilibando-se de qualquer 

pecado). 

 

Duchamp obriga propositadamente o observador a abandonar o seu papel de receptor 

passivo, assegurando uma agressiva tomada de consciência da sua sensibilidade, do seu 

ponto de vista, da importância da sua corporeidade, da culpa do seu olhar. Étant Donnés 

é apenas para ser visto, mas as consequências do espreitar pelo orifício ultrapassam a 

excitação visual. Duchamp proíbe deliberadamente o observador de entrar dentro da 

cena: a imponente porta sem maçaneta ou fechadura, os pequenos orifícios por onde só 

poderemos olhar, o muro mesmo a nossa frente, que se abre apenas o suficiente para 

nos deixar aceder à cena, à distância, do lado de cá da porta. 

Os segredos que o observador espera descobrir ao espreitar pelos orifícios, deixam de 

ser os segredos do outro e passam a ser os segredos de si. Ao reconhecer o fetiche para 

lá da parede, ao identificar o fantasma do lado de lá, ao partilhá-lo, o lado de cá torna-se 

cúmplice, torna-se parte da situação. Mesmo que não seja perceptível aos outros 

visitantes, o curioso que espreita o Étant Donnés sente-se culpado e exposto.  

Segundo Stoller (1976:), grande parte de nós, que fazemos da grande massa indistinta (e 

não apenas os que se exibem em público, os zoófilos, os pedófilos, os coprófilos ou os 

que telefonam a dizer obscenidades), está igualmente cheios de ódio e de desejos de 

fazer mal ao outro, excitam-se com essa vontade de mal: todos temos o nosso mau 

gosto. 

 

3.3. The Draughtman’s Contract 

 

The Draughtman’s Contract é um filme realizado por Peter Greenaway em 1982. O 

enredo do filme passa-se em Inglaterra, no ano de 1694 e conta a história de um 

desenhador, o Sr. Neville, contratado para fazer doze vistas exteriores de uma 

residência e os seus extensos jardins, pela proprietária, a Sra. Virgínia Herbert, durante 

a ausência do seu marido. O contrato estabelece que para além das moedas de ouro, a 

Sra.Herbert terá de receber em privado o Sr. Neville, sempre que este o desejar. 

 

Como técnico perfeccionista de desenho, Neville começa por organizar o plano da 

tarefa de forma meticulosa, com uma precisão quase científica: os primeiros seis 

desenhos da propriedade serão distribuídos por intervalos de seis horas ao longo do dia. 
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A primeira semana é organizada dessa forma: a cada hora, com uma luz exacta, é 

desenhada uma vista. Neville usa uma grelha de desenho, para enquadrar a vista, 

compondo academicamente a composição. A sua fidelidade ao mundo físico, ao mundo 

visível é sublinhado pelo aparato geométrico e metódico que subjaz à tarefa. 

Restringido pelo número de vistas, pelo tempo limitado da luz para cada vista, o 

trabalho do desenhador é sobretudo um exercício de cópia do real, uma demonstração 

de habilidade em reproduzir com exactidão aquilo que se vê, sem qualquer tipo de 

interpretação ou expressão pessoal. 

No decorrer da tarefa, Neville encontra pequenos pormenores, objectos intrusos na 

paisagem do seu plano meticuloso: uma camisa branca pendurada num galho de árvore; 

um escadote de madeira encostado à janela do escritório; umas calças molhadas sobre o 

muro; o Sr. Talman (genro dos proprietários), que se coloca à frente da grelha de 

desenho, um par de botas perdido na relva. Neville não ignora os imprevistos detalhes, 

ao invés, incluí-os nos desenhos da propriedade, dissolvendo-os na paisagem. 

 

No final da primeira semana, quando o primeiro conjunto de desenhos da propriedade 

se encontra praticamente finalizado, Neville é visitado durante o seu trabalho pela filha 

dos proprietários (e mulher de Talman), Sarah. 

Sarah permite-se interromper o trabalho de observação metódica de Neville, com um 

discurso: sublinhando a pertinência dos detalhes imprevistos que vão aparecendo nos 

desenhos, assinalando-os de cor, sublinhando-os ao olhar de Neville, fazendo-os 

sobressair do resto da paisagem retratada.  

Sarah questiona a relação de Neville com a imagem: como desenhador, Neville gaba-se 

da sua habilidade em reproduzir nos desenhos exactamente aquilo que se apresenta 

diante de si, aquilo que a grelha o deixa ver; mas para Sarah, a recusa de interpretação 

sobre a imagem só pode ser entendida como falta de inteligência, como cegueira, 

mesmo que por escolha própria:  

“A really intelligent man makes an indifferent painter. For painter requires a certain 

blindness, a partial refusal to be aware of all the options. An intelligent man will know 

more about what he is drawing then he will see, and in the space between knowing and 

seeing, he will become constrained, unable to pursue an idea strongly”12.  

                                            
12  “Um homem realmente inteligente faz um pintor medíocre. A pintura requer uma certa cegueira, uma recusa 
parcial de estar consciente de todas as opções. Um homem inteligente saberá mais sobre o que desenha do que aquilo 
que vê, e no espaço entre saber e ver, ficará constrangido, incapaz de perseguir eficazmente uma ideia.” Citado e 
traduzido do filme The Draughtman’s Contract. 
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O que Neville não percebe, ou o que não se dispõe a perceber, é que a sua grelha de 

desenho não é apenas um instrumento para o ajudar a escolher o enquadramento da 

paisagem a desenhar, ou para o auxiliar no posicionamento dos volumes e formas; a 

grelha que tem perante si, e a sombra da grelha que desenhou em cada folha, é não só 

uma janela de Alberti13, mas uma janela-orifício sobre um saber que ele não conhece.  

Colocar-se atrás da janela para se dedicar apenas à observação metódica do mundo 

visível; ser o tal pintor pouco dotado de inteligência, para que não se perca entre aquilo 

que vê e aquilo que sabe (ou que vai sabendo) sobre o que vê, sem interpretar o que vê e 

desenha; era, efectivamente, o contrato de trabalho como desenhador que Neville se 

propunha cumprir. 

 

Os detalhes imprevistos que foram aparecendo na grelha de desenhos, e 

consequentemente reproduzidos fielmente nos desenhos de Neville, são, não 

coincidências ou acidentes, mas pormenores específicos e propositados sobre uma 

intriga que se quer tornar visível.  

Estes desenhos, assim como os seis desenhos seguintes que Neville realiza, são o 

documento dos saberes escondidos na propriedade, saberes esses que urgem por 

escapar, por passar pela grelha de desenho, pelo orifício de segredo.  

Cada desenho esconde nesse detalhe, captado pela afinada visão de Neville, a história 

de um segredo; cada desenho é a prova dos crimes das personagens (é testemunha dos 

jogos de ironias políticas trocadas entre as personagens, das insinuações sexuais, das 

conversas de conspiração, das traições matrimoniais, das manipulações, do homicídio); 

cada desenho é a materialização da fuga dos segredos que a propriedade encerra, e 

como tal, cada desenho é uma ameaça às personagens, e como ameaça que representam, 

tanto os desenhos como o desenhador acabam destruídos pela propriedade e pelas suas 

personagens.  

 

3.4. Red Room (Child) 

 

Red Room (Child) é uma instalação realizada por Louise Bourgeois, em 1994. É um 

quarto em espiral circular, cujas paredes são construídas a partir de portas de madeira 

                                            
13 Em 1435 Leon Battista Alberti compara o olhar do pintor sobre a superfície de trabalho a uma janela aberta para 
um novo mundo. Foi um artifício usado durante séculos para explicar a fórmula da perspectiva.  
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velha. O observador nunca acede fisicamente ao interior do espaço, apenas o consegue 

ver de fora, pelas janelas abertas nas portas/paredes (fig.6). 

No seu interior amontoam-se de forma cénica vários objectos: bobinas de fios 

vermelhos e azuis penduradas em postes de várias alturas; pedestais com esculturas de 

cera; duas malas de viagem; estantes e prateleiras com caixas, luvas, candeeiros de 

querosene, outras esculturas de cera e plástico, pequenas esculturas de vidro, velas, uma 

cabeça de veado, etc. À excepção de quatro objectos (três bobinas de fio e uma estante, 

que estão coloridas com o mesmo tom de pigmento azul) todos os elementos do espaço 

estão pintados de vermelho        vivo, contrastando com as portas negras que encerram a 

instalação. 

 

Louise Bourgeois criou esta instalação em conjunto com outra, Red Room (Parents), 

sendo uma dedicada aos seus pais e outra dedicada à sua infância. É comum a cor 

vermelha, o uso de portas antigas para a clausura e o acesso em espiral. Enquanto o 

quarto dos pais é uma encenação praticamente simétrica, estritamente metódica e 

arrumada, de um quarto de casal, habitada por pequenos elementos desconcertantes; o 

quarto da criança é a recriação emocional da sala de tinturaria da casa de tapeçaria dos 

pais da artista, e não um quarto de criança.  

Como conjunto, estas duas instalações são quase uma resposta às questões que habitam 

toda a obra da artista: todo o seu trabalho, e em especial o conjunto de instalações 

produzida no início dos anos noventa, orientam-se para a casa, para a habitação como 

metáfora para o corpo, num diálogo entre o objecto que retém e o objecto que fica 

retido, entre interior e exterior. Estes espaços são palcos de cerimónias secretas, locais 

onde feridas antigas, medos, traumas, desejos, segredos, estão a ser revisitados, 

revividos e exorcizados (Bernadac, 2006:150). 

 

A ligação, a relação entre os dois espaços – o quarto dos pais e o quarto da criança – e a 

sensação de proibição que emana das duas instalações, criam um lugar tanto de tensão 

sexual e cerimónia erótica (o leito conjugal, arrumado, interrompido pela presença do 

um olhar do observador, claramente um voyeur) como de mistério, divinização da 

concepção (cada uma das bobinas de fio, completas, por desenrolar, referem para a 

comum metáfora da vida humana como um fio14), que estimula directamente, quer a 

                                            
14 O fio da vida, presente na mitologia greco-romana e na mitologia nórdica. As três Moiras da mitologia grega 
(chamadas Parcas pelos romanos) controlavam o fio da vida: o passado, o presente e o futuro, decidindo quando o 
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expiação dos medos e traumas autobiográficos da artista, quer o inconsciente do 

observador. 

Tal como a família do filme Shinning de Stanley Kubrick (1980), o mundo seguro e 

estável de uma pequena família é subitamente invadido pelo medo e pela realidade da 

loucura: ondas de sangue brotam das paredes, encharcando de luz encarnada tudo a sua 

volta; ou o rapaz que entoa monocordicamente “Red Rum, Red Rum”15. 

 

Louise Bourgeois dirige-se sem hesitação aos instintos mais selvagens e elementares do 

observador; às absurdas e traumáticas memorias; às emoções involuntárias que se 

escondem no nosso inconsciente.  

Criando uma arte da psique, Bourgeois vai para lá do literal, do sentimental, ou do 

meramente narrativo, elaborando uma abordagem subjectiva da memoria, não 

ilustrativa, quase sem contexto (Leigh, 1994). O que é importante no seu trabalho é a 

sensação provocada no observador de que algo está em movimento, de que qualquer 

coisa está a acontecer, mesmo que essa coisa, esse saber, permaneça desconhecido e 

amorfo. Bourgeois não nos conta histórias específicas para nos mover, mas constrói 

espaços que nos excitam a memória, o inconsciente, que nos fazem criar os nossos 

próprios motivos ocultos e amorfos, obrigando-nos a mover.  

Os espaços e objectos de Bourgeois orientam-se para sentimentos desconfortáveis e 

reprimidos, que estão escondidos e imperceptíveis; apelam directamente ao 

desconhecido, ao inconsciente, ao que esta reprimido e retido nalgum lugar secreto; ao 

que está mantido em segredo. Tal como a artista, que revisita os seus medos e traumas 

em cada trabalho, nós somos convidados a ter consciência dos nossos. Os quartos de 

Bourgeois não são exactamente espelhos polidos, que reflectem emoções, mas uma 

superfície com grumos, cicatrizada, que apenas denuncia a presença de medos, de 

traumas; assustando e perseguindo o observador, pressionando-o a enfrentar aquilo de 

que foge.  

 

4. Sob o mesmo Telhado 

 

Procura e Esconde é um conjunto de instalações filled-space que recorrem à dinâmica 

de um dispositivo peepshow: pequenos orifícios numa parede que convidam o 

                                                                                                                                
cortar. Na mitologia nórdica chamam-se Nornas, representam igualmente o passado, o presente e o futuro e têm nas 
suas mãos o destino, o azar e a sorte dos homens e dos Deuses, tecendo eternamente as suas tapeçarias. 
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observador a espreitar. À altura do buraco de uma fechadura e não maiores que um 

centímetro de diâmetro, estas aberturas permitem ao observador espreitar para um 

espaço fechado, oculto atrás da parede. Como instalações filled-space, podem ser 

instaladas em diferentes locais, adaptando-se à arquitectura e às condições disponíveis. 

Sob o mesmo Telhado é uma das peças deste conjunto. É composta por dois orifícios 

abertos numa parede, orientados verticalmente, com uma altura de trinta centímetros 

entre eles, que, tal como as outras peças deste conjunto, se encontram à altura média de 

um buraco de fechadura. 

 

O orifício superior (fig.7) permite espreitar para um pequeno quarto interior, contíguo a 

um outro que só vemos a partir do primeiro. Todo o espaço é fechado ao exterior (não 

nos é mostrada nenhuma abertura para o exterior), é totalmente construído em madeira e 

pintado de vermelho vivo (à excepção do chão e das vigas mestras). O segundo quarto, 

contíguo ao primeiro, tem o tecto em dois planos esconsos: sendo o vértice entre os dois 

o ponto mais elevado do quarto, e estando as extremidades muito próximas do chão. 

Nenhum dos dois quartos têm uma forma de planta regular, as paredes fazem ângulos 

obtusos ou agudos entre si, e é difícil perceber a real forma do espaço.  

O primeiro quarto, aquele ao qual temos directamente acesso através do orifício, tem 

uma roca de fiar ao centro (a roca encontra-se em contra-luz, não sendo perceptível o 

material de que é feita ou a sua cor) e um escadote vermelho encostado a uma das 

paredes do lado esquerdo. Do fuso da roca sai um grosso fio vermelho, que se estica, na 

direcção do outro quarto, dividindo-se em vários fios e em diferentes direcções.  

No segundo quarto, contíguo ao primeiro, os fios vermelhos multiplicam-se e esticam-

se em todas as direcções, saindo do tecto e da parede, confundem-se com o vermelho 

das tábuas, e com as suas próprias sombras. No centro do quarto está uma cama de ferro 

forjado, sem colchão, lençóis ou almofadas. Os fios enlaçam a cama, criando a confusão 

de linhas à sua volta. 

 

O orifício inferior (fig.8) permite espreitar para um quarto interior, exíguo, que se abre 

para um outro, do qual só vemos parte. Tal como os quartos entrevistos pelo orifício 

superior, nenhum destes dois quartos contíguos tem uma forma regular identificável. O 

tecto de ambos é alto.  

                                                                                                                                
15 Red rum é a inversão da palavra murder (assassinato em inglês). 
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O primeiro quarto é construído inteiramente com tábuas de madeira pintadas de branco. 

Do tecto pendem algumas correntes brancas. O segundo quarto é diferente: o chão é de 

mosaicos, com ligeiras tonalidades de cor, praticamente brancas; a parede é de estuque, 

branca e velha. No lado esquerdo deste quarto, vemos os cantos do parapeito e da 

ombreira de uma janela; do exterior entra uma luz forte e branca. O único móvel ou 

objecto deste quarto inferior, para além das correntes suspensas no tecto, é um banco de 

quatro pernas, baixo, branco, com o assento redondo e de aspecto rústico.  

 

4.1. A Casa 

 

Os segredos encontram-se ligados à memória; seja um saber sobre nós ou um saber 

roubado, ou revelado pelo outro, o segredo perpetua-se na nossa consciência através da 

memória, mantém-se presente porque nos recordamos dele (do momento em que esse 

saber se produziu, ou do momento para onde esse saber nos remete). Chamar a nós, à 

consciência, os saberes secretos que guardamos dos outros, implica dar-lhes matéria 

(ainda que em pensamento). Implica dotá-los de uma existência: uma imagem, um som; 

localizá-los num espaço, associar-lhes objectos, coisas; implica experienciar  o 

fenómeno do segredo, o que implica a relação com o meio envolvente. O segredo 

refere-se não só às coisas que escondemos dos outros, ou que só partilhamos com um 

grupo restrito, mas também, como vimos, à recorrência da experimentação do fenómeno 

do segredo nas, e através das coisas que nos rodeiam (Levering & Manen, 1996:35). 

A chamada destes segredos, o dentro de cena que o acesso a estes saberes obriga, exige 

que se materialize algo em consciência, exige que a imaginação funcione, que fabrique. 

Mesmo que o saber escondido não seja o nosso, e que o tenhamos adquirido através do 

outro, ao aceder-lhe na nossa consciência criamos-lhe existência, um espaço onde o 

segredo habita em nós. 

Um tipo óbvio de vivência de segredo e da sua experimentação é o esconderijo: no 

esconderijo tornamo-nos invisíveis ao olhar e cobiça alheia, e o segredo pode existir 

sem ameaça (Levering & Manen, 1996:36). 

 

No filme Fa Yeung Nin Wa16, realizado por Wong Kar Wai em 2000, um homem, o Sr. 

Chow Mo-Wan guarda consigo a memória e o segredo de um romance extra-conjugal 

infeliz. Torturado e angustiado por essa memória, acaba por imitar o barbeiro do rei 
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Midas: “e não conseguindo já calar-se mais, afastou-se e cavou um buraco no chão. Em 

voz baixa, contou, sussurrando para dentro do buraco. Tapando-o com terra, enterra o 

segredo que revelara, e, uma vez coberto o buraco, afastou-se dali em silêncio.”17 ; 

Chow viaja até Angkor Wat, no Camboja, limpa um dos orifícios da parede do templo 

em ruínas, aproxima-se e conta finalmente o seu segredo. 

Este espaço onde guardamos o segredo, onde o depositamos, é um espaço restrito, é um 

espaço que concentra o Eu no seu interior, é um espaço de intimidade. Para Chow esse 

local era um destino longínquo, distante sobretudo dos espaços do seu quotidiano, o 

lugar onde foi depositar o segredo era um lugar onde ainda seria possível ser feliz. Para 

Chow, Angkor Wat era um espaço do seu imaginário, da sua fantasia. Mas sobretudo, o 

pequeno orifício na parede das ruínas de Angkor Wat foi o local onde Chow pode 

materializar o segredo: contá-lo (mesmo que simbolicamente), libertá-lo, mas mantê-lo 

ainda secreto, íntimo, interdito aos outros.  

 

O espaço do segredo é continuamente reinterpretado, revisitado; não é tranquilo nem 

definitivo. A imaginação trabalha, enriquecendo o espaço onde habita o segredo; 

redesenha-o sempre que o visita: a nossa memória altera-se, reconfigura-se; de cada vez 

que lhe acedemos são acrescentados detalhes, sensações, reinterpretados objectos. Este 

espaço não é um espaço matemático, ou um espaço passível de ser percebido 

fisicamente, é antes um espaço conflituoso, vivido, incoerente, subjectivo. “O espaço 

percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente entregue à mensuração e à 

reflexão do geómetra. É um espaço vivido. É vivido não em sua positividade, mas com 

todas as parcialidades da imaginação.” (Bachelard, 1957:19). 

 

A casa dos nossos segredos é uma casa vivida em intimidade, na virtualidade, 

reinterpretada através do pensamento e dos sonhos. É nesta casa que se guardam as 

lembranças: se é este o espaço que criamos quando acedemos ao segredo, é a ele que 

voltamos vezes sem conta, quando oscilamos entre o dentro e fora de cena. A casa ou 

lugar secreto é um espaço de segredo precisamente porque é o lugar onde se 

experimenta o self, o próprio segredo; é onde o mundo exterior e o mundo interior se 

                                                                                                                                
16 Em Portugal foi distribuído com o título Disponível para Amar. 
17 Excerto das Metamorfoses de Ovídio, datado do século 8 d.C., onde é contada a história do rei Midas. Midas 
questionou a decisão do Deus Tmolo de escolher Apolo em vez de Fauno num duelo de música. Apolo enfurecido 
castigou Midas, fazendo crescer-me orelhas de burro. Midas guardou segredo do castigo, revelando-o apenas ao seu 
barbeiro. O barbeiro, não aguentando mais o peso do segredo, abriu um buraco na terra e contou o segredo. Nesse 
local cresceram juncos e sempre que o vento batia espalhava o segredo pelo reino. 



 28

fundem numa realidade única, íntima e pessoal (Levering & Manen, 1996:40). Esta 

casa, este espaço, é o secerno de Levy, é o local onde guardamos substância a 

aproveitar, daquilo que guardamos para nós: é o que fica retido, o que não passa pelo 

orifício da joeira. 

Mas a casa do segredo é uma casa complexa, muito mais complexa que aquilo que a 

joeira pode fazer imaginar: é uma casa com vários andares, com paredes, quartos, 

despensas, sótão, cantos, corredores, escadas, salas, roupeiros, gavetas, portas, caixas. E 

quanto mais se complica a casa do segredo, mais específicos se tornam os seus lugares. 

(Bachelard, 1957:27). As paredes, as escadas, as portas do lugar do segredo não se  

configuram de forma geométrica ou arquitectónica, são antes organizados segundo a 

memória, segundo a psique. 

 

Todas as casas estão ligadas à primeira casa: à nossa casa. É a casa de família, é a casa 

onde nascemos e crescemos, a casa onde aprendemos a ver e experimentar o mundo, é a 

casa natal.  

A primeira casa é a casa perante a qual relacionamos todas as outras, é a casa que nos 

orienta para habitarmos as outras casas. A casa natal está fisicamente presente em nós: é 

o abrigo da imaginação, do conforto, do hábito. É pela primeira casa que vamos 

construindo a nossa relação com as coisas. “se voltarmos à velha casa depois de décadas 

de Odisseia, ficaremos muito surpresos de que os gestos mais delicados, os gestos 

iniciais, subitamente estejam vivos, ainda perfeitos. (...) a casa natal gravou em nós as 

diversas funções de habitar. Somos o diagrama das funções de habitar aquela casa; e 

todas as outras não passam de variações de um tema fundamental” (Bachelard, 

1957:34). 

Se a primeira casa dita a forma como habitamos todas as outras, se é na primeira casa 

que nascem as primeiras memórias, também é na primeira casa que nascem os primeiros 

segredos, traumas e medos. É então sobre o espaço da primeira casa que a imaginação 

trabalha: é sobre a memória da primeira casa, que construímos a ideia do abrigo, é com 

essa memória e em relação a ela que construímos as outras e é a essa casa que voltamos 

recorrentemente, “a casa onírica é a cripta da casa natal” (Bacherald, 1957:34). 

 

Em Marnie, realizado por Alfred Hitchcok em 1964, a mulher que dá nome ao filme 

não se recorda de um episódio traumático da sua infância, mas os ecos desse episódio 

são feridas não cicatrizadas no seu dia-a-dia. Cada fobia está intrinsecamente 
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relacionada com outra, e na origem dessa rede de medos está esse episódio caído em 

amnésia, perdido na casa natal da protagonista. É a essa casa, à primeira casa, que estão 

ligados todas as outras que ela habita em adulta (a casa da mãe na zona portuária, o 

quarto no barco da lua-de-mel, a mansão do marido rico); é a esse episódio que estão 

ligados todos os outros. 

Já n’A História do Olho de George Bataile, a personagem principal, depois de uma série 

de peripécias eróticas, conta-nos, no último capítulo do livro, em jeito de auto-análise, a 

sua relação (de autor e personagem) com o olho, e a eventual origem da relação entre 

olho, urina e testículo, remetendo-nos para um episódio auto-biográfico, de infância, 

passado na casa natal. É sobre este episódio de infância que Bataille escreve todo o 

imaginário do livro, é sobre a infância que constrói o seu universo íntimo, a sua casa de 

segredos e traumas.  

 

4.2. Sótão e Cave  

 

Na casa de família, na casa natal da nossa infância, o segredo, habita lugares 

específicos: os sobrados da casa, locais que não habitamos no quotidiano mas que 

guardam, que sobram.  

São espaços acessórios, lugares transitórios, de ninguém, mas é nele que os medos e os 

segredos se sedimentam. São espaços cuja natureza é semelhante à do segredo: são 

invisíveis apesar de pertencerem ao resto da casa e de estarem acessíveis à vida 

quotidiana. São os sótãos, as caves, as arrecadações, as gavetas, os alçapões, as escadas, 

etc. Mas mais do que guardar mantimentos, álbuns ou objectos em desuso, estes 

espaços, estes esconderijos, permitem conter o segredo: não partilham a mesma 

vivência de dia-a-dia da sala, da cozinha ou do quarto; são espaços com os quais 

criamos uma relação tanto de estranheza como de familiaridade. São os recantos para 

onde corremos em crianças no jogo das escondidas, são os ninhos de intimidade que 

procuramos para nos alhearmos, são os buracos de medo que receamos nos pesadelos. 

São os espaços mais característicos do Unheimliche de Freud18. 

Bachelard propõe uma leitura da casa na vertical: ao elevar-se, a casa diferencia cada 

nível, estratifica-se. A cada piso corresponde uma função, um dever. Se a casa de 

família precisa dos sobrados, estes serão então os dois extremos arquitectónicos, serão a 

                                            
18 Das Unheimliche de Sigmund Freud (1919) defende a potencialidade de algo poder ser ao mesmo tempo familiar e 
desconhecido, criando uma estranha sensação de desconforto e inadequação. 
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delimitação com o exterior e coincidem com os pólos máximos de vivência do segredo: 

são exactamente a cave e o sótão. A cave, inferior ao piso da vida quotidiana, é o espaço 

para o qual temos de descer, é o espaço do submundo, o espaço ligado à terra, e por isso 

o espaço da bestialidade, da violência, do instinto, do medo irracional; o sótão, acima de 

toda a vida quotidiana, está mais próximo do céu (precisamos de subir a escada) é 

portanto o lugar do pensamento, das regras, das proibições, logo é também o espaço do 

erótico, da memória e da intriga. 

 

Sendo espaços recorrentes na memória colectiva, são habituais quando se fala de 

segredo, são os espaços tradicionais onde guardamos os nossos segredos. São, como 

afirma Bachelard, associados à infância, à tradição e à casa de família. Mesmo na 

inexistência de uma cave ou sótão na casa onde habitámos, estes espaços existem em 

nós através da cultura popular; os espectros dos traumas, segredos, medos, habitam 

sempre as caves e os sótãos da nossa infância. 

 

4.3. Quartos Inacessíveis 

 

O que é construído atrás da parede na instalação Sob o Mesmo Telhado são exactamente 

os dois espaços que Bachelard propõe como locais de trauma, segredo e memória: um 

sótão e uma cave. Não um qualquer sótão nem uma qualquer cave, mas um sótão e uma 

cave específicos, que se relacionam entre si: pertencem à mesma casa, estão sob o 

mesmo telhado; jogam com o mesmo tipo de estrutura arquitectónica; com o mesmo 

tipo de signos e significados – pertencem à mesma infância. 

São espaços que, mesmo sendo culturalmente  transversais às memórias de infância de 

todos os indivíduos, estão no entanto orientados para um segredo, uma psique 

particular,  guardam, atrás daquela parede, uma história individual. 

Joseph Cornell (1903-1972) construiu durante toda a sua vida uma série de caixas a 

partir de objectos encontrados. Algumas das caixas coleccionam apenas imagens, 

assemelhando-se a gabinetes de curiosidades; outras reconstroem cenários, assumindo-

se como expressões construtivistas e surrealistas. A maior parte das caixas tem uma 

escala próxima de um guarda jóias ou de um pequeno cofre e  quase todas se destinam a 

ser manuseadas e activadas. Estas caixas não são representações da realidade, mas 

explorações plásticas de emoções, de outras realidades, invisíveis e impalpáveis: são 

caixas de sonhos, fantasias, segredos, memórias, ideias, sensações. Cada uma das caixas 
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é única, insubstituível, e significa algo muito específico para Cornell; mas para o 

observador, que desconhece a origem daqueles objectos, estas caixas traduzem 

possivelmente outras sensações, não deixando porém de apelar ao mesmo domínio: a 

dimensão íntima. 

Da mesma forma, todos os espaços interiores e exteriores, do filme Il Deserto Rosso 

(1964) de Michelangelo Antonioni, são explosões da dimensão íntima das personagens: 

a estrutura dos rádio telescópios onde Giuliana encontra um antigo parceiro de hospital 

psiquiátrico é encarnada, tal como o interior do quarto onde Giuliana e os amigos 

experimentam os afrodisíacos ovos de codorniz. As cores e as formas são usadas para 

enfatizar o estado emocional da personagem e do público. Mais do que recorrer aos 

diálogos entre as personagens, Antonioni arranja e manipula meticulosamente a 

imagem, preferindo a densidade e emoção visual para nos contar a história. 

Estes espaços, os das caixas de Cornell ou os do filme de Antonioni, não são 

exactamente espaços de representação realista sobre outros espaços, mas espaços 

construídos para a dimensão íntima, são quartos cicatrizados; são espaços emocionais 

sobre o segredo que neles se guarda e não espaços ilustrativos; estarão mais próximos 

de uma casa de bonecas do que de uma maqueta técnica de arquitectura. 

 

Os dois orifícios e, por consequência, os dois quartos de Sob o mesmo telhado são 

locais construídos pelo trabalho da psique: o sótão e a cave que se expande para lá do 

orifício que lhe corresponde é um contentor, expressivo e emotivo, mas ainda assim um 

contentor de uma memória, de um segredo. É, usando a análise etimológica proposta 

por Levy, o contentor do secerno: é o recipiente que retém, que guarda a matéria nobre, 

aquela que interessa. Do outro lado do orifício, no exterior da parede, estamos nós, 

observadores, deixados de fora do segredo, retidos porque não passamos pelo crivo, 

pelo orifício aberto na parede. 

 

O que espreitamos é, neste caso, tudo o que precisamos para nos viciar, para nos 

angustiar pelo outro lado. Estes quartos que se expandem indefinidamente, que, de 

forma contida, se revelam atrás da parede, são, nos primeiros segundos, imagens 

confusas, indefinidas e desfocadas. Pedem ao observador o tempo e a paciência 

necessária para que o olho se habitue fisiologicamente à dimensão daquilo que está a 

ver; e o olho habitua-se: foca e desfoca, delineia os limites do pequeno orifício, 
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descobre mais desse espaço que se abre para o outro lado. E o espaço toma forma, 

profundidade, consciência aos olhos do curioso observador.  

 

Da mesma forma que as caixas de Hoogstraten apelam ao fascínio do observador, 

recorrendo a técnicas de ilusão perspéctica, para apontar o dedo aos costumes, quer do 

proprietário imaginário da casa holandesa retratada no interior da caixa, quer, por 

simetria, ao observador, (já que o estatuto social das personagens retratadas no interior 

do engenho era o mesmo daquelas a quem o engenho se destinava a entreter); da mesma 

forma que o observador de Étant Donnés é participante passivo no dramático cenário 

sexual que se elabora atrás de uma porta de madeira de um museu, cenário esse que 

arranca o observador, excitado e culpado, para o interior da cena, através do pequeno 

buraco na porta, sem no entanto o englobar totalmente; da mesma forma que os 

desenhos de Sr. Neville são provas do olhar que este dirigiu à propriedade dos Herbert e 

aos seus segredos, e, como prova que são, apresentam-se abertos à interpretação, 

permitindo descodificar os saberes que encerram; da mesma forma que as celas de 

Bourgeois enclausuram os segredos, traumas e memórias da artista, conservando-os 

numa redoma, mas expondo-os e assinalando-os ao olhar do outro, não deixando de ser 

íntimos e privados, mas servindo de linguagem comum para a proliferação do segredo 

do outro, do observador, que ao perceber a existência do segredo alheio toma 

consciência das formas do seu próprio segredo; Sob o mesmo telhado alicia o 

observador para a tarefa de desvendar o saber que os seus quartos guardam, e ao propor-

se a fazê-lo, ao disponibilizar-se para descobrir mais detalhes através do pequeno 

orifício aberto na parede, o observador deixa-se entrar para dentro do quarto, não 

fisicamente, já que, como Alice no País das Maravilhas19, somos grandes demais para 

passar pela porta minúscula e aceder ao jardim, mas, tal como ela, procuramos a garrafa 

da poção que nos fará diminuir de tamanho.  

 

Aqui, no entanto, não existe uma garrafa com poção que nos facilite a passagem para o 

outro lado da parede. É pela simetria que acabamos por entrar dentro dos quartos para lá 

do orifício, tal como os comerciantes ricos que observavam as caixas de Hoogstraten, 

ou os habitantes da propriedade Hebert, que se revêem mencionados nos desenhos de 

Neville, o observador entra nos espaços e no segredo do outro lado do orifício porque 

encontra uma identificação, uma familiaridade. É a casa natal que Bachelard menciona, 
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a casa que nos serve de ponto de referência para todas as outras casas, habitadas, 

emocionais ou metafóricas. Estes orifícios, sejam eles um pinhole, um buraco de 

fechadura, uma porta entreaberta, uma janela ou uma grelha de desenho, abrem-se 

sempre para casas, para quartos comuns a todos.  

A casa é comum a todos nós, ainda que ausente nas memórias de infância, existe 

gravada na memória colectiva, sendo em simultâneo o espaço mais particular, mais 

característico e mais íntimo de cada segredo e de cada indivíduo. 

 

“A wonderful fact to reflect upon, that every human creature is constituted to be that 

profound secret and mystery to every other. A solemn consideration, when i enter a 

great city by night, that every one of those darkly clustered houses encloses its own 

secret; that every room  in every one of them encloses its own secret; that every beating 

heart in the hundreds of thousands of breasts there is, in some of its imaginings, a 

secret to the heart nearest it!”20 (Dickens, 1859:21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusão 

 

                                                                                                                                
19 Alice no Pais das Maravilhas é um livro infantil escrito por Lewis Carroll publicado em 1865. 
20  “Um facto maravilhoso para se reflectir, é o de toda criatura humana ser constituída para ser um segredo profundo 
e um mistério para todos os outros. Há um aspecto solene quando eu entro numa grande cidade durante a noite: cada 
um desses aglomerados de casas escuras abriga o seu próprio segredo, e em cada quarto de cada uma dessas casas 
existe o seu próprio segredo; e que em cada um dos batimentos dos milhares de peitos existe, por vezes apenas na sua 
imaginação, um segredo para o coração mais próximo!” Traduzido do original. 
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Arnaud Lévy diz-nos que o segredo, antes de ser um local, um objecto, uma pessoa ou 

uma acção, é um saber que se esconde ao outro, um saber que se oculta à vista e ao 

conhecimento alheio. O uso que fazemos actualmente da palavra segredo (seja o verbo, 

o espaço ou o objecto) conserva ainda a noção de separação, de triagem, que a sua 

origem etimológica enuncia: derivado do latim secerno, verbo que designa o acto de 

separar, de joeirar, de distinguir (o trigo do joio, ou qualquer outra matéria 

heterogénea). Assim sendo, um segredo é um saber que ninguém deve saber (Lévy, 

1976:120), é um saber tratado de forma especial, é isso que o difere dos outros saberes: 

é a proibição, a regra que lhe é aplicada, é pela necessidade de ocultar, pelo jogo das 

escondidas, pela dissimulação, pela renúncia de algo ao outro (já que o segredo precisa 

de dois indivíduos para se concretizar: um que esteja na posse do saber do segredo e 

outro a quem o acesso ao saber do segredo é negado), que o saber do segredo se 

distingue de um outro qualquer saber.  

Esta dissimulação, que implica uma manipulação da informação, uma calibragem por 

parte do detentor do saber em relação ao outro, exterior ao segredo, é a partida para a 

relação entre o exterior e o interior, entre dentro e fora de cena, entre guardar o segredo 

e estar à margem (Bellman,1981). 

 

O elemento separador entre os dois lados do segredo: o comestível e o não comestível, o 

dentro e fora de cena, o que sabe o segredo e aquele que o desconhece é o orifício. O 

orifício comporta em si as funções opostas que o segredo implica: se por um lado é a 

violação mais controlada à proibição que sobre ele recai (pelo orifício do segredo só 

passa quem nele couber) por outro, é a principal pista da existência do segredo, a 

certeza de algo oculto, de uma negação. 

 

A imensa parede branca e os seus pequenos orifícios de Sob o Mesmo Telhado (ou de 

qualquer outra instalação da série Procura e Esconde) são desafios ao curioso: espreitar 

tem tanta violência sexual como o devaneio do flâneur; aguça primeiro os sentidos, mas 

é à psique que apela, no limite, é a imaginação que o orifício do segredo excita. O 

orifício que se abre na parede insuspeita é como um buraco de fechadura, uma porta de 

um cofre, é um convite ao arrombador, é um desafio para o indiscreto (Bachelard, 

1957:94). 
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Esse espaço que se estende para lá do orifício, o cofre que a fechadura encerra, o quarto 

que a porta esconde, o canto que um móvel disfarça; esse lugar interior, íntimo, que o 

invólucro exterior dissimula, aprisiona e protege é o lugar das coisas inesquecíveis, de 

todas as grandes coisas; o local onde o passado, o presente e o futuro ficam 

condensados. Nele trabalha a imaginação e é a imaginação que espicaça todos os nossos 

sentidos.  

O orifício obriga à imaginação, à adivinha, à especulação do segredo. Aquele que está 

fora do segredo, aquele que desconhece o saber que compõe o segredo mas que já 

tomou consciência da sua existência, ao perceber o orifício só pode especular só pode 

imaginar o que existe do outro lado. A violação organizada que o orifício permite que se 

faça ao segredo é também ela insuficiente. O orifício será sempre uma janela, tal como 

a de Alberti: o observador terá sempre de lidar com os limites do orifício, e assim, 

existirá sempre algo oculto, a existir para lá daquilo que o orifício o deixa ver; mesmo 

depois de violado existirá sempre algo invisível, que permanece sagrado, inacessível ao 

intruso. Aí, só a imaginação pode funcionar. “Haverá sempre mais coisas num cofre 

fechado do que num aberto. A verificação faz as imagens morrerem. Imaginar será 

sempre mais que viver” (Bachelard, 1957:100). 

 

Mas, em Sob o mesmo Telhado, esse lugar que se descobre para lá do pequeno orifício é 

sempre o mesmo lugar: susceptível ao poder da psique de quem espreita e fruto da 

psique de quem detém o segredo, esse espaço é sempre a casa.    

À semelhança de George Perec em A Vida: Modo de Usar, cada quarto de cada 

apartamento pode ser a descrição exaustiva e pormenorizada do que existe 

materialmente perante o nosso olhar, mas é sobretudo o cenário das imaterialidades e 

das invisibilidades. Cada parede encerra para além de si, e dentro de si (os quarto e as 

parede em ruína, escombros n’Os Cadernos de Malte de Rainer Maria Rilke) o mesmo 

espaço do segredo. O segredo esconde-se, protege-se e aprisiona-se dentro do verbo, do 

ser, das caixas, dos cantos, das celas, das casas, sempre fugindo, deixando no exterior o 

pequeno orifício. No interior, seja ele qual for, independente do tempo e independente 

do espaço, o segredo é sempre uma casa. É a nossa casa, íntima e familiar. É a casa de 

quem o guarda. É a casa alheia que se viola ao forçar o segredo, e é a nossa casa que 

vemos, simétrica e conflituosa ao violentar a casa dos outros.  
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Fig. 1 -  Procura e Esconde; 2008; peepshow em materiais diversos; 256 x 145 x 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43

 

 

 

                      

 

 

Fig. 2 – Plano de fundo de A Peepshow with views of the interior of a Dutch House; 

Samuel van Hoogstraten; 1660; Caixa perspéctica de madeira pintada a óleo e ovo; 58 x 

88 x 60.5 cm; The Nacional Gallery 2010. 

 

Fig. 3 – Simulação a partir dos planos interiores da vista que o observador teria ao 

espreitar pelo orifício esquerdo. 
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Fig 4 e Fig. 5  - Étant donnés: 1° la chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage .  .  .;  

Marcel Duchamp, 1946-1966; Peepshow  em materiais diversos; 246.6 x 

177.8 cm; Philadelphia Museum of Art; Artists Rights Society, 

NewYork/ADAGP/Paris/Estate of Marcel Duchamp. 
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Fig. 6  - Red Room (Child); Louise Bourgeois; 1994; Instalação com diversos materiais; 

210.8 x 353 x 274.3 cm; Collection Musee D’Art Contemporain de Montreal. 

Fotografia de Marcus Schneider. 
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Fig. 7 e Fig. 8 – Sob o Mesmo Telhado; 2009; Peepshow com diversos materiais; 80 x 

100 x 60 cm. 
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