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Resumo do trabalho  

 

 A partir da teoria de Schopenhauer acerca da dor, e das suas repercussões na 

concepção do dionisíaco em Nietzsche, elabora-se aqui um percurso ascendente até à 

transcendência, através da contemplação estética, passando por várias categorias de Belo. 

O nome dado a essa transcendência, na presente dissertação, é Absoluto – o qual se 

revela próximo da ideia de sublime (apoiada na herança de Kant, bem como nos escritos 

de Schopenhauer e Nietzsche), mas acrescida de contornos místicos. A consolação 

metafísica ocorre porque dá-se a dor, sendo que, a esta acorre o 

 Belo como possibilidade de redenção. 

 O uso da experiência pessoal ligada à prática artística é necessariamente um modo 

de reflexão, revelando-se indissociável de uma consciencialização das intuições fulcrais 

para a elaboração desta temática. O trabalho de atelier enquanto expressão primordial 

revelou-se a premissa da consciencialização dos conceitos, os quais conduziram às leituras 

necessárias para uma nomeação adequada, a fim de elaborar esta dissertação. 

Reciprocamente, a elaboração escrita constituiu uma influência para as imagens criadas. 
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Abstract: 

 

From the Schopenhauer theory on pain, and its repercussions in the conception of 

the Dionysian in Nietzsche, an ascendant path is created up to the transcendent, through 

aesthetic contemplation, passing through several categories of Beautiful. 

The name given to this transcendence in the present dissertation is Absolute – which 

reveals itself in proximity to the idea of sublime (supported in Kant’s heritage, as well as 

in texts from Schopenhauer and Nietzsche) but with added mystic lines. The metaphysical 

consolation occurs because there exists pain, being that to this Beautiful rushes as a 

possible redemption. 

 The use of personal experience linked to the artistic practice is necessarily a mode 

of reflection, revealing itself inseparable of an awareness of the key insights to the 

elaboration of the theme. Atelier work while primordial expression has revealed itself as a 

premise of the awareness of the concepts, which led to the necessary reading for an 

adequate naming, in order to elaborate this thesis. Reciprocally, the writing represented 

an influence on the created images. 
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Introdução 

 

A presente dissertação delineia um percurso ascendente, iniciando-se na descrição 

da dor da existência humana, segundo Arthur Schopenhauer, como premissa para a 

superação desse sofrimento através do Belo (abordado na primeira alínea do capítulo 1). O 

desenvolvimento deste tema, ao pressupor o conceito de consolação, está enraizado na ideia 

de duas instâncias do conhecimento interdependentes: uma dor e um elemento 

apaziguador. 

A defesa de uma possível consolação ocupa a parte mais extensa desta dissertação 

(no subcapítulo 1.2.), depois de identificada a dor que lhe subjaz. Consequentemente, vão 

sendo expostos sucessivos estádios de libertação dessa dor, através da redenção ou 

anulação da vontade schopenhaueriana. A contemplação, enquanto libertação do querer, 

designa um percurso estético que terá o seu destino no Absoluto. Com esta ideia de 

consolação associada à experiência estética e eventualmente ao mundo da arte, não se atribui 

ao artista a função de gritar sofrimento ou de silenciá-lo, mas apenas de apresentá-lo, segundo a 

concepção de Franz Rosenzweig. 

 

A investigação prática apresentada, de acordo com as linhas deste pensamento, é 

igualmente um modo de reflexão, por vezes mais intuitivo, permitindo pistas para um 

nível de conhecimento aprofundado pela razão, através da leitura dos seus significados. 

Este processo oferece uma consciencialização crescente dos meandros estéticos, com os 

quais nos deparamos, ao reflectir acerca do processo artístico, como possibilidade de 

ascensão ou transcendência. A experiência pessoal enquanto artista, não poderá ser 

descurada deste processo de investigação, bem como certas conclusões pontuais deixam 

um testemunho nas imagens criadas. A influência dos conceitos de contemplação e ilusão, à 
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luz de Schopenhauer e de Nietzsche respectivamente, são, por consequência, aflorados no 

capítulo 2 que se dedica a criar uma relação entre a investigação prática e a teórica. 

As questões que nos levam até ao infinito ou mesmo até ao absoluto (termos dos 

quais se faz adiante a respectiva diferenciação), trouxe uma muito profícua 

consciencialização de como a pintura pode ser uma encenação, na minúscula escala da 

folha, do infinito da natureza, abrindo deste modo uma série de necessidades expressivas. 
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1. O Belo como Consolação  

   

  1.1. A dor de existir à luz de Schopenhauer para o surgimento da procura do Belo (a 

vontade e a abdicação da vontade) 

 

Na existência do ser humano está subjacente a vontade, segundo a teoria de 

Schopenhauer. Este autor iluminará o presente capítulo que pretende delinear uma relação 

entre Belo e a dor da existência abordada nos seus escritos. A vontade que descreve é 

inerente ao corpo do Homem, é nele que encontra a sua manifestação: «Todo o acto real, 

efectivo, da vontade, é imediatamente e directamente um acto fenomenal do corpo; e, 

pelo contrário, toda a acção exercida sobre o corpo é por esse facto e imediatamente uma 

acção exercida sobre a vontade: como tal, ela designa-se dor quando vai contra a vontade; 

quando lhe é conforme, pelo contrário, chama-se bem-estar ou prazer»1. Daqui podemos 

deduzir que o prazer e a dor são afecções imediatas do querer. Assim, o conhecimento que 

tenho da vontade está relacionado com o conhecimento que tenho do corpo e eu sou 

vontade. Perante estes pressupostos, a necessidade, quer seja interior ou exterior, pode 

ser uma fonte de mágoa se não for satisfeita. Para Schopenhauer, o melhor modo de lidar 

com esta falta é o ser humano conformar-se com a dor, ver a sua condição como destino e 

não manter a esperança nas suas expectativas, sendo o fatalismo uma forma de consolo. De 

certa forma, e a partir desta ideia do autor, podemos acrescentar que se virmos nobreza 

nos nossos padecimentos, se formos capazes de lhes dedicar um infortúnio que nos é 

superior, o sofrimento ganha uma dignidade consoladora. Assim reconhecemos uma certa 

beleza na dor e podemos até compará-la à da inúmeras personagens das tragédias clássicas, 

elevando as frustrações a consequências de um mal maior. 

Perante esta dor, resta então a renúncia ao desejo, como se existisse um controlo 

nessa fatalidade, uma escolha em não ter. O não querer, diminui a importância das 

                                                           
1 SCHOPENHAUER, Arthur, O Mundo Como Vontade e Representação, tradução: M. F. Sá Correia, Porto,  Rés-Editora, 

s/d., p.134. 
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necessidades, nega-as, possibilitando ver apenas o bem que ocorre e é inesperado. Este 

pensamento em Schopenhauer mostra grandes influências das filosofias orientais (como a 

budista) e conduz a salvação do Homem para os caminhos do ascetismo, pela dimensão 

acentuada de recusa do desejo. Segundo a designação do filósofo é «o aniquilamento 

reflectido do querer que se obtém pela renúncia aos prazeres e pela procura do 

sofrimento; (…) uma penitência voluntária, uma espécie de punição que a pessoa se inflige 

para chegar à mortificação da vontade»2 

Todo o desejo quer suplantar uma falta, por isso, enquanto não é saciado não deixa 

de ser dor. E visto que a satisfação não tem uma grande durabilidade, é uma suspensão do 

sofrimento, abrindo-nos sobretudo o caminho para um novo desejo. Levando a maiores 

consequências este pensamento, visto que o querer não tem um limite, um fim para o 

esforço que lhe está implícito, não existe medida para a dor. À medida que a consciência e 

o conhecimento (das coisas a desejar) aumentam, mais elevado é também o padecimento 

inerente à existência, tendo em conta que a vontade não cessa de crescer. Desta forma o 

homem de génio, de que falaremos num capítulo mais adiante, descrito por Schopenhauer, 

aquele que tem uma sensibilidade apuradíssima e portanto uma visão do mundo mais 

alargada, sofre com uma maior intensidade.  

A dor da existência associada ao querer promove a tentativa da satisfação e, se de 

facto esse aprazimento vier tirar o motivo para desejar, surge então o tédio por essa falta. 

Do mesmo modo, só voltar a desejar poderá aniquilar a sensação de tédio, mas mais uma 

vez o desejo provoca dor se não for satisfeito ou causa tédio se a necessidade for 

colmatada. Daqui resulta uma eterna oscilação entre dois pólos: o tédio e a dor, que se 

revezam ciclicamente. A felicidade é sentida no equilíbrio frágil entre desejar algo (e poder 

satisfazer essa necessidade com rapidez suficiente, para não provocar dor pela privação) e 

voltar a desejar, ou seja, sentir a falta num tempo que não permita o aparecimento do 

tédio. 

A necessidade é intrínseca ao corpo e a existência depende deste. Esta existência 

manifesta-se fugaz e limitada na infinitude do tempo e do espaço, lembrando ao ser 

humano uma durabilidade espartilhada num presente que se vai tornando passado a cada 

                                                           
2 Op. cit., p. 520. 
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instante, uma queda perpétua na morte porque o passado já não é, apesar da marca que deixa 

no presente. A cada instante que inspiramos tentamos roubar a nossa morte ao tempo, 

numa luta constante contra o último sopro, como se a morte estivesse sempre presente, 

numa tentativa constante em afastar a agonia do corpo e o aborrecimento do espírito 

através da actividade, numa sede inextinguível. Assim e citando Schopenhauer, «tendo os 

homens colocado todas as dores, todos os sofrimentos no inferno, para encherem o céu 

não encontraram mais do que o aborrecimento»3. 

O tédio exige uma distracção nesta vida que nos foi concedida e com que nos 

deparámos. Como empregar a existência e assegurar uma eterna ocupação? O que mantém 

nos seres vivos o desejo de viver? As ocupações manifestam o desejo de matar o tempo, 

numa tentativa de aniquilar os momentos na espera para um fim certo. O querer alimenta 

a vida do Homem, dá-lhe ânimo e esperança, mas consiste também na sua escravatura, na 

possibilidade para adiar o aborrecimento, antes da morte o apanhar. Possivelmente é esse 

fim que lhe dá vontade de ter sempre mais, antes do derradeiro nada. Se o Homem 

aceitasse a dor como inevitável e percebesse que as dores mais agudas apagam as mais 

suaves e estas só são sentidas porque não existem outras que lhe causem maior sofrimento, 

tal reduziria a importância enorme que dá à tentativa de extinção da dor. Poderia assim 

perceber que a dor que tem presentemente ocupa o lugar de outra, que ali poderia vir 

colocar-se se a primeira desaparecesse. Uma dor por pequena que seja, torna-se 

dominante se não existir uma maior. Assim, daí poderia obter uma serenidade decorrente 

da ideia de que o destino pouco tem a ditar, pela constância da dor na vida e que o 

sofrimento tem sobretudo a ver com o estado interior e não tanto com as circunstâncias 

exteriores. Se muitas vezes julgamos que são os acontecimentos da vida que nos causam 

tristeza, para Schopenhauer isso constitui uma ilusão, na medida em que a quantidade de 

dor é determinada por causas íntimas que puxam para si os humores que lhes 

correspondem. As referidas causas íntimas concentram num único momento aquela 

quantidade de dor, segundo a capacidade para sofrer do indivíduo, em vez de a dispersar 

em milhares de pontos menos dolorosos. 

                                                           
3 Op. cit., p. 412. 
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Simetricamente a esta enorme capacidade para o sofrimento, podemos encontrar a 

alegria extrema que habitualmente ocorre nas mesmas pessoas, com uma tendência a 

projectarem no seu futuro medos incomensuráveis ou a impossibilidade de encontrar 

alegrias que depois se vêm a confirmar, resultando daí grande sofrimento ou enorme 

alegria, ambas significantes de sobreexcitação da sensibilidade. Para a experiência sobreelevada 

da dor e do bem-estar existe uma dependência da ilusão no sentido em que uma projecção 

muito eminente das expectativas boas ou más deforma as vivências como uma lente. A 

queda está dependente de uma ascensão, uma alegria inominável que quanto maior, mais 

contraste terá nas profundezas do sofrimento. 

Assim, podemos delinear como consolo a possibilidade de nos concentrarmos no 

mal que conseguimos superar ou assumir uma atitude de indiferença, mantendo a alma 

livre de uma ilusão, sem nos deixarmos colher por emoções descontroladas, à semelhança da 

moral estóica. Uma atitude de aceitação das dores, percebendo que um contentamento 

pleno não é possível, cria uma personalidade com uma certa melancolia que vive uma 

grande mágoa sem se debater e deixando de dar importância a dores inferiores ou 

pequenos prazeres, de forma a acalmar uma sede inextinguível e vã. 

Segundo Schopenhauer, «como não pode haver verdadeira e sólida felicidade, a 

felicidade não pode ser um objecto para a arte»4. Por isso, quando numa peça de teatro se 

alcança a felicidade, não há espaço para ela e cai o pano, estando apenas presente no 

exercício da nossa mente. A própria definição do idílio enquanto género refere-se a uma 

felicidade impossível, que em muitos casos se manifesta na descrição da beleza na natureza. 

Contudo esta felicidade parte do deleite puro do Belo, absolutamente distinto do querer 

vulgar associado à necessidade e que será precedido pelo fastio. Este modo de deleite está 

na contemplação, um prazer da mente que se afasta das preocupações do corpo, um tipo 

de pensamento mais elevado e isento da vontade. 

Neste processo, o sujeito deixa de parte a sua individualidade, deixa de ser 

indivíduo e é «absorvido daqui em diante na contemplação profunda do objecto que se lhe 

oferece, livre de qualquer outra dependência»5 esquecendo-se de si. Para se dirigir para 

                                                           
4 Op. cit., p. 423. 
5 Op. cit., p. 231. 
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este caminho de contemplação, o sujeito terá de se libertar das diferentes expressões do 

princípio de razão ou seja, a sua identidade, o tempo, o espaço, o objecto conhecido e 

procurar a natureza das coisas usando uma visão intuitiva, de modo a abrir caminho, para 

que se perca no objecto. Quando finalmente vê os objectos, não como coisas particulares, 

mas como uma ideia que representa a espécie do objecto, acede à ideia pura e alcança um 

estado desapegado da dor inerente à existência humana. 

Para o autor, a correlação entre objecto e sujeito mostra mais em profundidade 

que, de facto, estamos perante uma interdependência e unicidade entre estes, no 

momento em que ocorre a contemplação. Desta forma, o objecto não é mais que 

representação, dependente portanto do sujeito, mas por sua vez o próprio sujeito se funde 

com o objecto, pois a sua consciência é a imagem do objecto. Esta fusão entre aquele que 

conhece e o que é conhecido, quando ocorre na contemplação da Natureza, possibilita ao 

Homem mortal sentir a imortalidade do meio natural como parte de si. 
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1.2. A ilusão ou a visão do Belo 

   

  1.2.1. A ilusão apolínea de Nietzsche (A aparência e o Belo. Redenção do sofrimento 

dionisíaco).  

  

O Belo é potencialmente ordem e domínio dos elementos, através da procura da 

harmonia. A Arte, como veículo privilegiado para a exaltação do Belo, é da mesma forma 

um meio de apresentar o símbolo da forma, ordem e harmonia na figura mitológica : o 

deus Apolo, segundo a teoria de Friedrich Nietzsche, apresentada em O Nascimento da 

Tragédia. Esta figura iluminada vem contrapor-se a uma força mitológica irracional 

associada ao sofrimento e violência, encarnada por Dioniso. Esta oposição de forças é 

essencial para a compreensão do que se defende na presente tese: a ideia de uma categoria 

estética (o Belo), como possibilidade de ultrapassar a dor da existência. Deste modo, a 

oposição entre ambas, as figuras permite a consolação, ou seja, para haver consolação 

necessitamos da dor associada à existência e o Belo que advém dela, contrariando-a. 

Para este autor, o artista plástico deleita-se com a pura contemplação das imagens, 

um deleite exclusivamente estético e, portanto, formal e apolíneo, tal como acontece com 

o poeta épico. O músico dionisíaco exprime toda a sua subjectividade ao expor sentimentos 

que brotam do seu eu e, por último, o poeta lírico, após uma primeira fase de explosão 

sentimental, pelo facto de vivenciar a dor, afasta-se depois de si e a sua obra é já uma 

abstracção. Na minha proposta da existência do Belo como consolação, o artista plástico 

aproxima-se da descrição de Nietzsche acerca do poeta lírico e não do artista plástico: usa a 

arte como catarse, ou seja, após mergulhar em sofrimentos inexprimíveis, negros e que 

atacam a sua alma, consegue depois depurar esse estado psíquico intenso, saindo de si, 

generalizando essa dor. Então, percebe que é a dor da existência, a dor da contrariedade 

do querer que abafou o seu ser. E, numa atitude já despojada da vontade individual e 

mesquinha, sente prazer estético neste espectáculo da existência e revela num sofrimento 

abstracto e onírico aquilo que une todos os que vivem e têm consciência. A arte que cria 

pode ser desta forma fruto desse pesar da existência, e não pertencer apenas ao mundo 
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apolíneo por ser aparência e consolo. Para mim, é nítido que essa dor possibilita sobretudo 

um vislumbre do Belo no mundo, através do contraste com os sentimentos negros, numa 

evasão através da contemplação. O Belo é mais intenso quando emana de tudo, diante de 

uns olhos que suspenderam as suas lágrimas, o espírito melancólico é também mais 

pensativo e mais atento aos ínfimos pormenores, depois da onda de desespero. 

 Seria pois de todo o interesse relembrar Nietzsche a propósito da necessidade de 

redenção: «Ora, assim como o filósofo está para a realidade da existência, o homem 

sensível à arte está para a realidade do sonho; ele olha com precisão e agrado: porque a 

partir dessas imagens ele interpreta a vida, com esses processos ele exercita-se para a vida. 

Não são apenas as imagens agradáveis e aprazíveis que experimenta em si com aquela 

capacidade global de entendimento: também o que é sério, turvo, triste (…).»6. É das 

sensações dionisíacas ininteligíveis e sem forma, que nasce uma superação destes 

sofrimentos profundos, através duma circunscrição subjacente à forma apolínea. Dar nome, 

imagem, som e idear acerca destas coisas permite uma transformação da dor num suco 

universal e artístico. 

 Esta possibilidade estética naquilo que é triste, eleva o Homem de uma existência 

irrisória, revoltante, coberta com uma lama pegajosa que o agarra ao chão e à sua 

existência material, corpórea, perecível. Contudo, se essa mesma existência medíocre for 

vista por uma criatura com uma elevadíssima capacidade de superação da vontade, deixará 

de ter este clivo de revolta perante si mesma; caso particular que terá repercussões na 

explicitação do conceito de Belo Absoluto que terá lugar mais adiante nesta dissertação. É 

necessária a dimensão mundana atrás referida, como matéria de contraste, para a ascensão 

ao mundo apolíneo, pleno de luz e de visões maravilhosas. O autor refere: «Apolo surge-

nos por sua vez como sendo a divinização do principium individuationis7 (ou princípio de 

individuação), só nele se consumando o objectivo perpetuamente alcançado do Uno 

                                                           
6 NIETZSCHE, Friedrich, O Nascimento da Tragédia e Acerca da Verdade e da Mentira, tradução: Teresa R. Cadete, 

Lisboa, Relógio D’Água, 1997, p. 25. 

7 «O princípio de individuação (principium individuationis, termo introduzido na língua filosófica pelas traduções de 

Avicena […]) é o que faz com que um ser possua, não somente um tipo específico, mas uma existência singular, 

concreta, determinada no tempo e no espaço. […] Schopenhaeur retomou esta expressão, aplicando-a ao tempo e ao 

espaço.» in André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie [1926], Paris, PUF,1976, p. 505. 
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primordial, a sua redenção por meio da aparência: ele mostra-nos, com gestos sublimes, 

como é necessário todo o mundo de tormento para que, através dele, o indivíduo se sinta 

compelido a criar a visão redentora e então, mergulhado na contemplação da mesma, fique 

tranquilamente sentado no seu bote oscilante, no meio do mar.»8. Nietzsche, no livro que 

serve de referência a este capítulo, descreve uma lenda em que o demónio companheiro 

de Dioniso é capturado pelo rei Midas o qual, pretende saber através do sábio Sileno o que 

poderia haver de melhor para o Homem. Este responde-lhe assim: «Estirpe miserável e 

efémera, filhos do acaso e da fadiga, porque me obrigas a dizer-te o que para ti é mais 

proveitoso não ouvir? O melhor é para ti totalmente inatingível: não haver nascido, não 

ser, nada ser. Mas a segunda coisa melhor para ti é morrer em breve.»9. Com esta lenda se 

traduz a descoberta da condição humana votada ao sofrimento (referida igualmente por 

Schopenhauer) superável com o belo apolíneo que a complementa. Nietzsche refere três 

consolações possíveis para esta dor tremenda da existência, a consolação socrática, a artística 

e a metafísica, sendo a primeira de cariz científico, ou seja, a eterna ferida da existência10 é 

entendida como uma fonte de sabedoria, a segunda um modo de superação através da 

transfiguração da dor em obra de arte, e a terceira reportando-se a uma cultura trágica em 

que existe uma aceitação total de todos os fenómenos associados à vontade, sofrimento 

implícito e uma redenção efectuada pela rendição total à vida, tal como acontece com a 

cultura budista. 

A este propósito seria pertinente antecipar algo explanado mais adiante; referindo 

Schopenhauer, com efeito enuncia aquilo a que chama carácter sublime no Homem: 

precisamente este espírito de total aceitação do outro, da Humanidade no seu pior sem 

sentir hostilidade, porque ao superar a sua vontade, supera também tudo o que se lhe 

opõe. Segundo a análise de Nietzsche, todas as consolações – mesmo as que se apoiam na 

aceitação da total natureza humana – são fruto da ávida vontade que «(…) vai sempre 

encontrar um meio de fixar as suas criaturas na vida através de uma ilusão espalhada sobre 

as coisas, forçando-as a continuar a viver.»11. É esta a ilusão apolínea que exerce força no 

                                                           
8 Op. cit., p. 39. 

9 Op. cit., p. 34.  

10 Op. cit., p. 126. 

11 Op. cit., p. 126. 
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sentido do «restabelecimento do indivíduo quase fragmentado»12 acolhendo-o no seio do 

seu consolo.  

Nietzsche, num parágrafo reduzido, consegue demonstrar-nos o cambiante 

necessário entre duas vias que permitirão aceder a duas categorias de Belo e serão 

explicitadas mais adiante: «O prazer metafísico perante o trágico é uma tradução da 

sabedoria dionisíaca, instintiva e inconsciente, para a linguagem imagética: o herói, 

fenómeno supremo da vontade, é negado para prazer nosso por ser apenas fenómeno e a 

vida eterna da vontade não ser tangida pela sua destruição. (…) Totalmente distinto é o 

objectivo do artista plástico: aqui, Apolo supera o sofrimento do indivíduo através da 

luminosa glorificação da eternidade do fenómeno, aqui a beleza vence sobre o sofrimento 

inerente à vida, a dor é de certo modo subtraída, pela arte da mentira, aos traços da 

natureza. Na arte dionisíaca e no seu simbolismo trágico, a mesma natureza fala-nos com a 

sua verdadeira voz; sem disfarce: «Sede como eu sou! Sob a incessante mudança dos 

fenómenos, a mãe primordial eternamente criadora, eternamente impelindo à existência, 

encontrando eternamente uma satisfação nessa mutação dos fenómenos!»»13. Nestas 

linhas, o autor mostra a possibilidade da arte enquanto catarse, ou seja, a purificação 

emocional  no sentido de Apolo e, portanto, da ordem e harmonia. Dito de outro modo, 

ele mostra a possibilidade do Belo (artístico) através da purgação das paixões, numa 

libertação ascendente, mas também um caminho dionisíaco, sem ilusão e que se afunda no 

deleite da realidade trágica. A este último ponto, porém, vai ser necessário voltar mais 

adiante. 

                                                           
12 Op. cit., p. 149. 

13 Op. cit., pp. 117, 118. 
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1.2.2. A contemplação e negação da vontade em Schopenhauer para um sentimento de 

fusão e identificação com o mundo (Comunhão com o mundo e o supra-terreno). 

 

A contemplação parte de uma capacidade em usar a intuição para absorver a 

essência das coisas e ter uma percepção do substrato dos fenómenos, ou seja, da ideia 

anteriormente referida. Existe pois, nesta postura, um saber receber o mundo no modo de 

ele se revelar e chegar até ao sujeito que está alheado da sua vontade, como se este fosse 

um papel fotográfico sensível onde ficam marcadas as imagens. Para Schopenhauer há 

como que uma passividade do sujeito que aufere o mundo alheado do seu querer, mas que 

se deleita com a imagem que esta lhe dá. Assim, deixa de ver a coisa particular, alcançando 

a Ideia ou forma eterna, como Schopenhauer refere. Este conhecimento do mundo está 

alheio a todo o género de relação, como acontece na matemática ou em toda a ciência, 

sujeitas ao princípio de razão. Apenas na arte a verdade pode permanecer ao longo dos 

tempos porque se baseia na contemplação pura do mundo, alicerçada no essencial e 

permanente de todos os fenómeno e por isso na arte não acontece a felicidade, porque esta é 

insustentável e inconstante. A arte comunica um conhecimento puro das ideias, elegendo 

do mundo fugidio dos fenómenos um objecto particular, congelando-o no tempo, como um 

representante do todo. O artista é, para o autor, o homem de génio, possuidor de uma enorme 

aptidão para se deixar absorver na contemplação, através da intuição e assim criar um 

objecto liberto da vontade com um olhar límpido do universo inteiro. 

Há que distinguir o génio da imaginação; esta consiste em servir o querer e dar 

frutos que irão entreter as pessoas através de representações e personagens que agradarão 

ao grande público, mas não se desligam do capricho pessoal do criador. O homem vulgar 

não consegue alhear-se de toda e qualquer forma de interesse quando olha um objecto. 

Também não terá capacidade para admirá-lo muito tempo, pois tenderá a arrumá-lo na sua 

categoria, através de relações que estabelece, sem se dignar a voltar a pensar nele, visto 

que está continuamente concentrado na sua vida. Isto é válido para a contemplação da 
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natureza mas também de uma obra de arte ou mesmo para o «espectáculo 

verdadeiramente interessante da vida universal»14. 

 A imaginação tem, contudo, um papel na visão do génio sobre o mundo. Graças à 

imaginação, o génio vê mais que o objecto perante si, vê o que o objecto seria idealmente, 

para além daquilo que é, quer na sua qualidade ou quantidade. Com isto se entende que a 

imaginação vai permitir um alargamento na intensidade da experiência, no sentido em que 

se vê para além daquilo que se apresenta diante de nós, num sentido mais elevado. Apesar 

de a imaginação se encontrar nos seres humanos vulgares, ela é uma condição para o génio, 

homem capaz de uma elevadíssima entrega na sua percepção do mundo. A imaginação tem 

um papel fundamental na criação artística na medida em que a ideia que resulta de uma 

imaginação objectiva e pura é aquilo que é comunicado através da arte. Se, pelo contrário, 

a imaginação servir a vontade, não deixará de ser uma frivolidade. A acção criadora do 

homem de génio é uma inspiração, vista por Schopenhauer como uma característica sobre-

humana, visto que se encontra fora de qualquer sujeição do querer inerente ao indivíduo, 

tão típica do homem vulgar.   

 A constante imersão do homem de génio no mundo permite-lhe uma maior 

espontaneidade, destacando-o muitas vezes de todo e qualquer interesse pessoal e 

isolando-o socialmente por se distrair das conveniências perante os outros, no sentido em 

que descura as obrigações sociais. A sua diferença na atitude com algum desprezo pelas 

convenções sociais, aproximam-no da loucura, consoante o grau de alheamento que se 

verifica. Schopenhauer cita Cícero a este respeito: «O génio confina com a loucura; estão 

separados apenas por um fino tabique»15. Ambos têm uma aptidão para se «libertar do 

princípio de razão, fazer abstracção das coisas particulares, que existem apenas em virtude 

das relações»16.  

                                                           
14 SCHOPENHAUER, Arthur, O Mundo Como Vontade e Representação, tradução: M. F. Sá Correia, Porto,  Rés-

Editora, s/d, p. 244. 

15 Op. cit., p. 249. 

Original: «Great wits to madness sure are near allied, 

And thin partitions do their bounds divide.» 

16 Op. cit., p. 254. 
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 A respeito da loucura, o filósofo defende que esta é muitas vezes precedida por 

grandes dores morais. A mente cria uma ilusão, uma alienação para que a pessoa suporte 

uma dor que está sempre presente. Passa assim a haver uma alternativa à realidade 

dolorosa e insuportável para aquele indivíduo. É neste sentido que se propõe a ideia de 

Belo como consolação do espírito; a divagação e o deleite com o mundo presente é 

explorado e tornado exponencial pela imaginação no louco, mas também possivelmente 

no homem de génio, pela sua predisposição para a contemplação. Tem pois de existir uma 

estrutura que acolha uma visão tão ampliada do Belo. Não terá a arte algo a dever à dor da 

existência? No seguimento desta ideia parece-me pertinente acrescentar o que Maria 

Filomena Molder cita de Der Ursprung des deutschen Trauerspiels17 de Walter Benjamin: «a 

existência humana é o fundamento da arte e isto não porque seja o homem o seu criador 

mas porque é ele o seu eterno motivo»18. De facto é a experiência humana e, 

inevitavelmente a dor da existência, o motivo gerador da arte, mas não nos podemos 

alhear-nos de que assim acontece porque o objecto artístico é uma criação pela mão do 

Homem e carregando o olhar que este tem sobre o seu mundo e sobre si. Não cumpre 

tantas vezes a arte um papel catártico? Chamamos a este processo sublimação19, uma 

transformação do pólo negativo no seu contrário. Podemos deduzir então, que o artista, 

um homem de génio, que aplica na criação de um objecto a sua capacidade invulgar para a 

contemplação, encontra nesta actividade um modo de contenção, esquecimento ou 

suspensão da sua dor, mas que aquele que não cria e tem esta referida sensibilidade, sente 

também o Belo como consolo do sofrimento patente na sua realidade. O Belo toma quase 

a forma de alienação, no sentido em que permite a evasão imagética da realidade dolorosa. 

 No seguimento da diferenciação da sujeição à vontade que permite distinguir o 

homem de génio do homem comum, Schopenhauer refere três formas extremas da vida 

humana, distinguidas consoante a sua sujeição à vontade. Oscilam assim do seu grau mais 

elevado, patente numa vida dependente de grandes paixões e, o mais baixo, em que a 

espera sem objecto está numa existência plena de aborrecimento. Entre um extremo e o 

                                                           
17 Tradução: A Origem do Drama Barroco Alemão, publicada em 1925. 

18 MOLDER, Maria Filomena, Semear na Neve – Estudos sobre Walter Benjamin, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1999, 
p. 60. 
 
19 Sublimação é um processo em que o sujeito transforma as suas tendências egoístas no sentido do altruísmo e 
espiritualidade. 
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outro, encontra-se a vida marcada pelo «conhecimento puro, a contemplação das Ideias, 

privilégio reservado à inteligência liberta do serviço da vontade; é a vida do génio»20 

(Sattva-Guna, segundo a sua designação).  

 De acordo com o autor, a afirmação da vontade ocupa a vida do homem vulgar, 

independentemente da sua condição, pois os bens que tem não contribuem para a sua 

felicidade; apenas aqueles que quer ter são como uma compensação das suas dores e 

participam na sua satisfação esperada. A suspensão deste estado, consiste nos casos em que 

«a inteligência se libertou do serviço da vontade, e se dedicou a considerar a própria 

essência do universo, dum modo geral; ela chega então, para satisfazer a necessidade 

estética, a um estado contemplativo, para satisfazer a necessidade moral a um estado de 

abnegação»21. Mas então não entramos aqui numa contradição? A vontade não é 

decorrente da necessidade? E se assim foi defendida, como é que a necessidade está 

implicada na contemplação, que deveria ser a suspensão da vontade? É neste ponto que a 

minha opinião diverge da linha principal sustentada pelo autor ao longo do livro, porque 

defendo que existe uma necessidade de ver o Belo e que este não existe apenas quando o 

objecto interfere com a nossa consciência que, passivamente, o recebe. 

Na verdade, a meu ver o Belo é presenciado igualmente quando, por exemplo, 

embrenhados numa tristeza, procuramos a Natureza para a absorver em todo o seu 

conteúdo perceptível e, depois de uma reflexão, aí encontramos a paz do mundo ao qual 

pertencemos e, assim, nos sentimos um pouco mais extensos por esse facto. Talvez a 

aceitação da nossa contrariedade como uma pequeníssima engrenagem perante a 

imensidão, esteja demasiado sujeita a relações entre  fenómenos e, portanto, à margem do 

que quero defender, porque penso que a Natureza não revela o seu poder pela diminuição 

da dor na comparação com aquilo que nos é superior. Aliás, não posso discordar com 

Schopenhauer quando defende que esta ideia se pode aproximar do princípio da maldade 

activa patente de alguma forma nos versos de Lucrécio que cita: «É agradável, quando o 

mar está bravo, quando os ventos agitam as ondas, assistir de terra aos esforços dos 

marinheiros: não que o sofrimento do outro seja para nós uma verdadeira alegria; mas ver 

                                                           
20 SCHOPENHAUER, Arthur, O Mundo Como Vontade e Representação, tradução: M. F. Sá Correia, Porto,  Rés-

Editora, s/d.,  p. 425 

21 Op. cit., p. 433. 
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de que males estamos livres, eis o que é agradável»22. O que proponho então defender é 

que é a empatia, e não a simples comparação com a superioridade de forças maiores, que 

possibilita e potencia a vivência do Belo, ou seja, existe algo em comum entre nós e esse 

elemento colossal que nos une, porque pertencemos ao mesmo Uno. Há como que um 

desejo de pertencer ao mundo que nos gerou, uma rendição ao absoluto, ao eterno, na 

tentativa que o Belo nos impeça o ressentimento para com o mundo que nos provoca dor. 

O Belo consola a dor e redime o mundo das dores que provoca, é um deleite de 

reconciliação baseado também na procura deste encontro; o bem manifestado. O bem tem 

implícita a condição de corresponder a um querer e neste sentido potencia a sensação de 

felicidade e consequentemente uma acalmia da dor. Este querer corresponde então, 

segundo a minha proposta, a uma procura do Belo como consolação do sofrimento, ou 

seja, aquilo que tem como possibilidade contrariar o mal, que assim é designado por se 

opor à Vontade. 

 Um caminho proposto por Schopenhauer para a diminuição da dor subjacente à 

existência está na inteligência, capaz da diminuição do querer egoísta do princípio de 

individuação. Com a perda desse modo de viver individual, o sujeito passa a sentir o mal do 

outro, a viver a compaixão e a ter empatia com todos os seres, quanto maior for a sua 

capacidade de se libertar do princípio de individuação e produzir um maior grau de bondade 

ou ganhar a capacidade de se resignar, afastando assim da mente o seu querer. 

Entramos assim na negação da Vontade nos seus níveis mais elevados, possibilitando a 

libertação da natural subjugação ao querer individual; a renúncia aos seus interesses 

particulares. Deste modo, existem vários níveis de abnegação que mostram a percepção do 

outro como semelhante a nós, numa comunhão que se estende ao mundo e se baseia no 

descentramento do indivíduo. Quando um ser humano ultrapassa o nível de justiça e 

atinge a bondade, «conhece, dum modo imediato e sem raciocinar, que a realidade, 

escondida atrás do fenómeno que ele é, é a mesma nele e no outro, visto que ela é essa 

Vontade de viver, que constitui a essência de todas as coisas, e que vive em todo o lado; 

                                                           
22 Op. cit., p. 423. 
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sim, em todo o lado, visto que reina igualmente nos animais, e na natureza inteira; e é por 

isso que ele nunca torturará um animal»23. 

A satisfação em fazer o bem ao outro é um indício de que a nossa pessoa não reside 

apenas dentro de nós mas também nos outros seres, numa partilha de existência que nos 

une ao mundo e provoca empatia, indicando uma certa universalidade. O eu estende-se 

sobre todas as criaturas e vive a alegria da comunhão, ao contrário do que acontece com o 

egoísmo, pela convergência num só ponto do medo da ameaça. Existe uma concentração 

naquele único elemento, de costas para o mundo, sentindo sobre si a opressão de vários 

agentes que estão contra um mesmo indivíduo. Graças a uma atitude generosa e 

«reduzindo o interesse que o nosso próprio eu nos inspira, atacamos, matamos na raiz a 

preocupação ansiosa que ele nos causava; daí resulta essa serenidade calma, 

despreocupada, que uma alma virtuosa, uma boa consciência traz consigo; (…) a clareza 

crescente com que brilha esta serenidade, a cada boa acção(…)»24. 

A generosidade que podemos ter para com os outros tem como premissa a ideia 

particular de sofrimento de acordo com a nossa experiência e, ao vermos no outro a 

presença de dor, logo a associamos hipoteticamente à nossa, baseados num princípio de 

igualdade. Decorrentemente da compreensão da dor do outro, sentimos piedade, porque 

se trata de uma caridade desinteressada e longe do amor-próprio, e, tentamos aliviar esse 

sofrimento. Contrariamente a esta ideia de Schopenhauer, Karl Jaspers refere Kant e S. 

Paulo que defendem a impossibilidade da boa acção pura e desinteressada: « São Paulo 

mostra que nunca podemos ser verdadeiramente bons. Porque a boa acção é impossível se 

ignorarmos que o é e, se o sabemos, ficamos possuídos de orgulho, de satisfação. Kant 

mostrou que o móbil encoberto determinante das nossas boas acções é que não 

prejudiquem por demais a nossa felicidade, o que as torna impuras. Este mal radical é 

inelutável»25. Apesar de estarmos perante um paradoxo, porque o querer fazer bem ao 

próximo pode consistir numa procura de bem-estar e portanto, não ser uma atitude 

desinteressada, não deixa de haver um certo despojamento em tirar de si para oferecer ao 

                                                           
23 Op. cit., p. 495. 

24 Op. cit., p. 496. 

25 JASPERS, Karl, Iniciação Filosófica, colecção: Filosofia & Ensaios, tradução: Manuela Pinto dos Santos, Lisboa,  

Guimarães Editores, 1998, p. 116. 
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outro. E esse despojamento não deixa de ser uma atitude generosa porque vai contra uma 

vontade unicamente egoísta, porque para além do nosso bem-estar depositado na 

consciência da boa acção, também se verifica a satisfação do outro ou a sua suspensão da 

dor. Schopenhauer irá descrever um nível último de abnegação superior que permitirá que 

o bem do outro se venha sobrepor ao desejo de cumprir a vontade particular, 

possibilitando a boa acção pura defendida. Além deste elevadíssimo estado de abnegação, a 

alegria em partilhar com o outro, exercendo uma boa acção, ainda que apoiada numa 

recompensa moral, pelo orgulho da abdicação, não deixa de ser proveniente do 

pressuposto do outro vindo da mesma origem que eu próprio, sentindo que pertencemos 

todos a uma mesma condição. 

 A piedade pelo outro também se pode manifestar através do choro. Tal como as 

crianças choram não com a dor física mas quando lamentamos a sua dor, choramos quando 

nos vemos como alvo da piedade alheia. Na perspectiva de Schopenhauer é como se fosse a 

dor alheia que nos faz chorar, ou seja, quando vemos a nossa miséria de fora, quando a dor 

é partilhável. Quando inversamente choramos pelo sofrimento de outrem, imaginamos 

como nossa a sua dor. Segundo o filósofo, quando choramos por uma morte, mesmo que 

esta venha cessar um enorme sofrimento de um doente, comove-nos então, para além da 

sua sorte, a dor que todos partilhamos pelo nosso fim vindouro, a condição de todos os 

seres vivos: o culminar da existência. A redução ao nada, o destino certo de todas as 

criaturas, permite-nos uma identificação com os demais e uma lamentação pelo nosso 

destino comum nesse encontro derradeiro. 

 Na continuidade de um crescendo de bondade, Schopenhauer apresenta aquilo a 

que chama negação do querer-viver; resultante da supressão de qualquer diferença entre a 

minha individualidade e a do outro, havendo assim «ternura desinteressada e à mais 

magnânime abnegação»26 e sacrifício pelo outro, se assim o puder salvar. O filósofo 

explicita assim: «este homem, que reconhece a si mesmo no que tem de mais íntimo e 

verdadeiro, considera também as dores infinitas de tudo aquilo que vive como sendo as 

suas próprias dores, e assim, faz sua a miséria do mundo inteiro. Daí em diante nenhum 

                                                           
26 SCHOPENHAUER, Arthur, O Mundo Como Vontade e Representação, tradução: M. F. Sá Correia, Porto,  Rés-

Editora, s/d., p.503. 
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sofrimento lhe é estranho. Todas as dores dos outros, esses sofrimentos que ele vê e que 

raramente pode aligeirar, aqueles que tem conhecimento indirectamente, e, enfim, 

mesmo aqueles que ele sabe possíveis, pesam sobre o seu coração como se fossem seus»27. 

Diante desta realidade, tem uma visão clara de todo o conjunto e apercebe-se da essência 

de toda a dor, alcançado a percepção do esforço inútil com que se depara em seu redor, «e 

ele vê que é a isso que estão votados, a miséria humana e a miséria animal, e, enfim, um 

universo que se dissipa sem cessar»28. Perante esta compreensão da vontade como fonte de 

sofrimento, renega-a, evitando a afirmação da vida, visto que a vontade é a sua 

manifestação mais imediata. O conhecimento do todo funciona como calmante para a 

vontade e deste modo há uma adesão voluntária à renúncia absoluta, de modo a receber 

com gratidão todos os acontecimentos que contrariem o seu querer. A castidade, como 

primeiro estágio do ascetismo, é a supressão da vontade em si mesma, pois é a 

possibilidade da extinção da espécie e portanto do seu sofrimento. 

Desta resignação máxima, que se afasta de qualquer consolação ou prazer 

mundano, como encontramos no exemplo dos santos cristãos ou ascetas hindus, obtém-se 

a liberdade no seu expoente máximo. Destes homens santos e místicos cristãos notáveis, 

diz Schopenhauer, «Todos pregam não só a pureza da vida, mas a resignação completa, a 

pobreza voluntária, a calma verdadeira, a indiferença absoluta às coisas da terra, a 

abnegação da vontade, o renascimento em Deus, o esquecimento total de si mesmo e o 

aniquilamento na contemplação de Deus»29. Como este homem controla o seu espírito, 

nele não existem estados de alegria eufórica que, naturalmente, implicam um sofrimento 

acentuado, pelo contraste associado ao querer, pela privação desse estado tão desejado. 

Daqui resulta uma «paz imperturbável, uma calma profunda, uma serenidade íntima, um 

estado que não podemos impedir-nos de desejar, quando a realidade ou a imaginação no-lo 

apresenta, porque nós reconhecemo-lo como o único justo, o único que nos eleva 

verdadeiramente»30. Assim, consegue deixar de ser escravo da Vontade e conquista a 

                                                           
27  Op. cit., p. 503. 

28  Op. cit., p. 503. 

29 Op. cit., p. 512. 

30 Op. cit., p. 517. 
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liberdade que tem de ser mantida, por um esforço de lutar contra o corpo, que no ser vivo 

é a expressão mais básica da Vontade, segundo Schopenhauer. 

A negação do querer-viver consiste num acto de liberdade pela emancipação da 

sujeição da Vontade e, na continuidade do pensamento schopenhaueriano, é uma 

transformação transcendental. A liberdade decorre de um fundamento transcendental, 

porque se baseia no absoluto não demonstrável, na crença da voz de Deus e em tudo o que 

sobrevém ao sujeito com carácter de certeza. Todos estes aspectos, por serem 

heterotéticos, não são passíveis de demonstração, porque o absoluto vive na crença e para 

a crença. As questões relacionadas com o absoluto e, portanto, a transcendência, são o 

suporte íntimo do indivíduo e a certeza firme que permitiu a inúmeros místicos seguirem 

fielmente o caminho da abdicação. A negação da vontade, descrita pelo filósofo que nos 

acompanha desde o início desta dissertação, corresponde ao que a doutrina cristã chama de 

redenção e vem contrapor-se à afirmação da vontade simbolizada no pecado original. 

A negação da vontade permite o conhecimento puro, verificável no momento da 

contemplação. Através da contemplação profunda, acedemos a um estado de redenção e 

de purificação, pois a suspensão do querer, advinda da comoção com o Belo, liga-nos ao 

mundo, pela entrega de espírito que lhe concedemos. Assim, apartados das nossas 

ambições, a disposição espiritual que permite atingir o Belo é um consolo da dor e 

vivemos um estado de graça e de aceitação da realidade. A personagem principal de Os 

Devaneios do Caminhante Solitário de Jean-Jacques Rousseau enfatiza a sua paz adquirida por 

uma total resignação à dor e é sob a forma do Belo que a sua alma conhece a alegria na 

contemplação: «As horas dos meus passeios diários foram muitas vezes ocupadas em 

deliciosas contemplações que lamento ter esquecido. Fixarei por escrito aquelas que ainda 

possam ocorrer-me; sempre que as reler, dar-me-ão prazer. Esquecerei as minhas 

desgraças, os meus perseguidores, os meus opróbrios, pensando na recompensa que o meu 

coração tinha merecido.»31. A arte demonstra, no seguimento desta reflexão, a capacidade 

para reter esse momento de alegria e comoção profundas, provenientes da contemplação e 

a possibilidade de consolo através da recordação e evocação desse momento. Assim, a arte 

                                                           
31 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Os devaneios do Caminhante Solitário, tradução: Henrique de Barros, Lisboa, Edições 

Cotovia, 2007, p. 13. 
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pode também significar o testemunho da contemplação e portanto, vislumbre do Belo, 

enquanto consolação. Aliás, o filósofo defende que «um único e livre olhar lançado sobre a 

natureza é suficiente para refrescar, aliviar e reconfortar imediatamente aquele a quem as 

paixões, a tirania do desejo e do temor, numa palavra todas as misérias do querer 

concedem-lhe uma trégua imediata e maravilhosa»32 possibilitando então, uma sensação 

plena, consoladora da dor. 

  

                                                           
32 SCHOPENHAUER, Arthur, O Mundo Como Vontade e Representação, tradução: M. F. Sá Correia, Porto,  Rés-

Editora, s/d., p. 258. 
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1.2.3. O sublime e a recuperação do consolo após a contrariedade da vontade em relação 

com um Belo incomensurável (A minha proposta de um belo supremo e inclassificável, 

semelhante a um êxtase que a imaginação humana não suporta, como uma experiência 

mística).  

 

O sublime descrito por Schopenhauer advém da contemplação estética 

possibilitada pelo afastamento do querer e portanto, livre da opressão humilhante da vontade33, 

ou seja, quando nos esquecemos do nosso eu. «Só o mundo como representação 

permanece; o mundo como vontade desapareceu»34 mas teremos de apontar que também 

é um sentimento que advém do lado subjectivo do prazer estético35. Entende-se aqui como 

lado subjectivo, um prazer que mantém uma faculdade pura, desinteressada e intuitiva de 

conhecer, como se o Belo agisse sobre nós e nos  reservasse uma atitude passiva de 

recepção de uma dádiva exterior, para a qual só contribuímos com a consciência. 

Schopenhauer descreve vários níveis de sublime de acordo com o nível de 

contrariedade da vontade, ou seja, a passagem do sentimento de belo ao de sublime é feita 

numa condição em que para vivermos esse maravilhamento, temos de abdicar de algum 

conforto, como, por exemplo, uma luz de inverso fria que possibilita tal contemplação ao 

tocar os objectos, mas que nos fere o corpo. Na distinção dos níveis descritos, o filósofo 

acrescenta sucessivamente uma hegemonia crescente da mente sobre o corpo, aplicando-a 

ao domínio moral, referindo um carácter sublime no homem. Este género de pessoa, 

escreve Schopenhauer, «(…) com um tal carácter considerará, portanto, os homens duma 

maneira objectiva, sem ter em conta as relações que eles podem ter com a sua própria 

vontade; ele notará, por exemplo, os seus vícios, mesmo o ódio ou a injustiça em relação a 

si, sem ser por isso tentado a detestá-los por sua vez; verá a felicidade deles sem a 

conceber com inveja, (…), perceberá a beleza das mulheres, mas não as desejará.»36  

                                                           
33 SCHOPENHAUER, Arthur, O Mundo Como Vontade e Representação, tradução: M. F. Sá Correia, Porto,  Rés-

Editora, s/d., p. 257. 

34 Op. cit., p. 260. 

35 Op. cit., p. 260. 

36 Op. cit., pp. 270, 271. 
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Se após a visão de Schopenhauer acerca do sublime, recuarmos à sua origem, e 

assim, ao sentimento do sublime kantiano, podemos entender que os elementos de 

conhecimento reservam-nos uma hostilidade em relação à vontade e ao nosso corpo: uma 

contrariedade que pode colocar o indivíduo em risco ou esmagá-lo pela sua grandeza em 

relação a este. Ainda assim, existe um sentimento de êxtase estético, dominado pela 

contemplação e alheado da vontade e personalidade. O sujeito que contempla é tolhido 

pelo medo, num instinto de auto-preservação, esmagado animicamente pelo objecto de 

conhecimento (se bem que não seria exacto falar em objecto visto que se perdem os seus 

contornos e, portanto perde-se também a forma, nesta relação com o infinito), mas não 

recua na tentativa de absorvê-lo no seu espírito. Parece-me possível dizer que este sujeito 

com tal sensibilidade, acede a um nível estético em que supera o seu querer mais básico – 

ligado ao corpo –  mas que também opta por uma experiência transcendente com o 

infinito, com o que lhe está superior e nega o corpo que está em risco, para poder aceder a 

um sentimento mais elevado e ver algo que o liga ao Mundo. 

A propósito destas reflexões e pretendendo uma compreensão acerca do Belo, 

criar-se-á seguidamente um pensamento especulativo acerca de vários níveis desta 

categoria estética: uma proposta intuída durante a execução da presente tese e inspirada na 

herança de Kant, Schopenhauer e Nietzsche, dentro da pertinência do tema. Esta proposta 

é baseada na ideia de sublime, da qual decorre aquilo a que chamo o Belo Supremo ou 

Absoluto37. Como recurso para esta explanação, descreverei um sonho no qual decorreu 

uma experiência estética que me possibilitou chegar a algumas hipóteses: Num espaço branco 

indefinido e demasiado iluminado, recusava-me a olhar algo. Diante de mim estava uma imagem da 

qual não sei nada e protegi os olhos fechados com o braço de uma pessoa querida, à qual me 

agarrava, numa experiência de medo intenso. Disse-lhe: «Não posso olhar, é demasiado belo. Não 

consigo.». 

Esta experiência onírica permitiu-me indagar que categoria de Belo se aplicaria a 

esta ideia. O facto de não ter podido olhá-lo, por não ter estrutura psíquica para o 

absorver, poderia apontar para uma experiência de grandeza evidente, ou seja, um Belo 

                                                           
37 O conceito de ―Absoluto‖ – que merecia, por si só, uma atenção específica – será depois de Kant, assumido e 

mesmo reivindicado pelos (primeiros) Românticos, formalizando aquilo a que se pode chamar uma religião da arte. 
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inqualificável que é relacionável com o sublime kantiano. Nesta categoria por nomear não 

se consegue categorizar a experiência descrita enquanto sublime dinâmico ou matemático, 

pois o seu conteúdo é omisso ou invisível, bem como não percebemos se será correcto 

falar de quantidade ou potência no caso do Belo. Contudo, tal como no caso do sublime, 

existe um sentimento de respeito perante o fenómeno. Mas no sublime kantiano (quer seja 

matemático ou dinâmico), depois de uma incapacidade da imaginação em apreender os 

contornos da coisa excessivamente grande ou excessivamente potente, isto é, depois do 

confronto do sujeito com o infinito da Natureza, exprime-se a superioridade da razão 

(para pensar o infinito) relativamente à impotência da imaginação. No caso de Belo que 

tentamos definir, em contrapartida, não há essa possibilidade, como se não houvesse 

estrutura humana para tal ou como se provocasse a cegueira. 

 Vemos representado o sublime kantiano na figura do homem do mar, encurralado 

nas ondas gigantescas, tolhido pelo medo. Ele sente-se ameaçado na diferença de escalas, 

na sua pequenez relativa e, subitamente, entrega-se, domina-se – atitude invulgar num 

homem do mar – para se dar assim uma superação do terror. Desta forma, o elemento 

avassalador é absorvido na sua magnificência. Schopenhauer, por sua vez, descreve um alto 

nível de sublime usando igualmente a imagem do mar aterrador: «(…) o espectáculo do 

mar que nós vemos ao longe removido pela tempestade: vagas altas como casas erguem-se 

e abatem-se; arremetem furiosamente contra as falésias, lançam a espuma bem longe no 

ar; a tempestade ribomba; o mar brame; os relâmpagos furam as nuvens negras; o barulho 

do trovão domina o da tempestade e o do mar. É perante tal espectáculo que uma 

tempestade intrépida constata o mais distintamente a dupla natureza da sua consciência: 

enquanto se apercebe como indivíduo, como fenómeno efémero da vontade, susceptível 

de perecer à menor violência dos elementos, desprovido de recursos contra a natureza 

furiosa, sujeito a todas as dependências, a todos os caprichos do acaso, semelhante a um 

nada fugidio perante as forças insuperáveis, tem ao mesmo tempo consciência de si mesmo 

como sujeito que conhece, eterno e sereno; ele sente que é a condição do objecto e, por 

conseguinte, de todo este mundo, que o combate terrível da natureza constitui apenas a 
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sua própria representação e que, ele próprio, fica absorvido na concepção das Ideias, livre 

e independente de todo o querer e de toda a miséria».38 

  No sonho pessoal (já relatado), não havia hipótese de confrontar a imagem-não-

vista porque era infinitamente Bela (o que para Kant seria em si uma contradição nos 

termos) e não necessariamente por esta atentar à segurança do puro sujeito do conhecimento – 

de acordo com a linguagem de Schopenhauer, tendo em conta que a coisa não apreensível 

era um objecto de contemplação estética. Portanto, só podemos falar de infinito no caso do 

sonho e, nesse sentido, é pertinente a comparação com o sublime kantiano, sem haver 

uma aderência a esta categoria no exemplo de Belo que tentamos agora caracterizar, 

também porque o Belo kantiano é finito. O Belo Infinito em questão vem definir-se como 

inapreensível e a sua grandeza deve distinguir-se por esse mesmo facto. 

 Outra classificação que gostaria de propor, prende-se com um Belo (ao qual não 

consigo dar nome), também ele direccionado no sentido do infinito (mas será mais 

correcto falar de absoluto) e apreensível apesar de estar quase no limite do inapreensível. 

Não poderemos incluí-lo no sublime, porque não há resistência do espírito – termo meu –  

devido a qualquer adversidade, mas apenas, uma grande dificuldade em ser capaz de o 

intuir. Apesar de o homem do mar, superar-se para conseguir encarar a grandeza e, 

quanto a mim, vislumbrar uma categoria estética avassaladora, ele tem inicialmente medo 

e, neste caso, não há medo implicado. Acerca desta categoria não chegaria assumir o Belo 

kantiano, também referido e interpretado por Schopenhauer em O Mundo Como Vontade e 

Representação no seu sentido mais nobre, de ser uma apreciação estética absolutamente 

desinteressada e dependente de um desprendimento provisório do querer humano, ou seja, 

o Belo que chega ao indivíduo, sem que ele tenha qualquer necessidade em apreciá-lo, o 

Belo que toca o Homem e o suspende das suas ambições mundanas, através de uma pura 

contemplação do mundo. 

Assim, gostaria de falar de um Belo próximo destas categorias ou semi-categorias 

descritas até ao início deste parágrafo, mas que tem como característica principal o acesso 

à transcendência, através do vislumbre do absoluto em si: o Belo Supremo ou Absoluto. Esta 

categoria pretende diferenciar-se do Belo descrito por Kant, apesar da sua influência, e é 

                                                           
38 Op. cit., p. 268. 
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inspirada na ascendência da visão de Schopenhauer. Define-se, deste modo, como 

experiência mística, aparentemente advinda de uma atitude ascética, ou seja, de 

despojamento. O objectivo deste ascetismo é uma purificação do espírito de modo a 

ascender não obrigatoriamente a Deus, mas talvez à Totalidade, através da contemplação 

estética, na tentativa de alcançar o Belo como um mistério. Esta disposição heterotética 

daquele que alcança este maravilhamento tem características de experiência mística, como 

se essa visão de um momento apuradíssimo de Belo, fosse o equivalente a um milagre. O 

espírito do que atinge este estado necessita de uma humildade, um despojamento 

inversamente equivalente ao que se recebe: o Todo, como num estado de graça. 

A arte não tem de pressupor um tal estado miraculoso, mas pode contê-lo nas suas 

motivações para a criação de uma obra e, nesse caso, o artista quase que poderia 

desempenhar um papel de veículo e testemunho destes encontros com o absoluto. Quando 

o artista pretende criar, habitualmente recolhe-se. A sua passagem pelo vício ou o uso de 

drogas assemelha-se a antigos rituais de transcendência e perda de consciência de si 

mesmo, depois de visitar o seu interior, como se quisesse transmitir ou ver uma dimensão 

que lhe é superior. Este género de atitudes antagónicas que nos recordam a dupla 

nietzschiana de Apolo e Dioniso, parecem conter a tentativa de ligação com um estado de 

contemplação, afastada da vida quotidiana, através de uma intuição da transcendência. 

Entre a natureza mais obscura do Homem e a ascese, existe uma tendência para validar a 

sua condição por meio de uma transcendência imanente na Arte. Esta consciência daquilo 

que será a sua condição implica uma noção mais alargada do motivo para essa existência e o 

questionamento da existência de um ente criador da vida. 

O Belo presente no sonho parecia ser Deus ou o Mistério em si, o infinito e talvez 

por isso inapreensível ou então, ser uma ordem de grandeza absoluta talvez apreensível 

mas não por mim. Esta visão onírica foi a origem da proposta de Belo que desenvolverei 

nas restantes páginas desta dissertação. O sentimento de transcendência, seja através da 

ascese, ou da alucinação das drogas parece ser o único modo de lhe aceder, se for 

realmente acessível. Mas trata-se do vislumbre vedado ao Homem, apenas superado pelo 

prodígio ou alucinação, seja esta visão uma ilusão, ou uma capacidade para ver outra 

realidade oculta. Mas virá certamente a propósito, abordar algumas considerações do 

papel do sonho na construção do Belo. 
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Recordemo-nos então da origem para esta proposta: uma experiência onírica que 

permitiu uma sensação estética exacerbada. Para Schopenhauer não existe possibilidade de 

encontro com o Belo nos sonhos porque as imagens e sensações são criações do indivíduo, 

ou seja, não são um arrebatamento que provem do exterior. Deste modo, na visão do 

filósofo, não se tratam de fruto da contemplação porque não têm um cariz totalmente 

desinteressado. Contudo, os sonhos permitem uma ligação mais intensa com o 

deslumbramento estético e são de alguma forma criações baseadas nas ideias puras que 

temos do mundo, uma construção da mente baseada nas percepções que nos tocaram, mas 

juntas ou até sobrepostas. O que provem dos sonhos poderá ser também um 

deslumbramento não imediato com os objectos que vimos e por vezes, criações de coisas 

inexistentes com as quais nos conseguimos maravilhar. Serão apenas um jogo fantasioso, 

relações das quimeras assim combinadas39, fruto do egoísmo, como refere Schopenhauer e das 

criações medíocres do homem vulgar? Teremos então de sentir na imediatez da relação 

com o objecto, essa enorme comoção que provém da contemplação durante a vigília? Não 

será genuinamente Belo aquilo que se cria ou vê enquanto se dorme?  

Se levarmos o pensamento do filósofo até às últimas consequências, a imediatez da 

experiência estética do Belo implica que só se consiga contemplar as coisas uma vez, ou 

seja, o Belo actua instantaneamente no nosso espírito, sem intervalo em relação ao 

momento do encontro com o objecto, porque caso contrário poderíamos supor ser fruto 

de interesse individual, de acordo com o seu querer. Assim, se procurarmos um local para 

ver a alvorada ou se quisermos escutar uma música segunda uma vez, já é anseio em ver o 

Belo? Tentar um reencontro com algo que temos na memória e nos provocou comoção é 

sinónimo de interesse fantasioso, mesmo que seja a busca de uma paisagem para meditação 

ou contemplação? No caso do homem de génio descrito pelo autor  ou do artista, pessoa que 

procura o Belo constantemente, não haverá um querer ver ou seja, uma vontade, um 

procurar essa essência das coisas inspiradoras, que depois poderão deixar marcas na sua 

obra? E por isso não é e um espectador desinteressado e verdadeiramente contemplador? 

Estas questões permitem-me discordar do filósofo neste aspecto da experiência estética 

imediata. A experiência estética é, a meu ver, sempre irrepetível, porque o contacto 

repetido com uma mesma paisagem ou música, por exemplo, não é de facto a mesma 

                                                           
39 Op. cit., p. 253. 
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experiência, aliás porque as circunstâncias não são rigorosamente as mesmas e o objecto 

apresentará novos pormenores. Para além deste facto, o já conhecimento daquele objecto 

de contemplação poderá possibilitar um deslumbramento noutras peculiaridades, porque 

foi visto pela segunda vez. O que me parece de realçar no pensamento schopenhaueriano é 

que o sujeito do conhecimento tem de ser sempre surpreendido pelo objecto Belo que se 

insinua e penso que é neste sentido que não pode ser procurado. Schopenhauer refere que 

«a satisfação de nenhum desejo pode conseguir contentamento durável e inalterável»40 e 

precisamente por isso poderemos dizer que no caso do artista, sempre expectante de Belo, 

não estamos a falar de satisfação de uma necessidade, porque o Belo que encontra, pode 

permanecer para sempre na sua mente e na sua obra. 

Schopenhauer defende que a beatitude da contemplação liberta da vontade que derrama 

sobre tudo o que é passado ou longínquo um encantamento tão prestigioso41 é possível porque a 

nossa imaginação, evoca apenas do que é transacto, os objectos e não o sujeito da vontade 

que na altura representávamos. Desta forma, esquecemo-nos do que nos atormentava na 

altura pois a intuição objectiva sobre a recordação age, livre dos desejos. Suponho então que 

a distância de um acontecimento reforce por vezes uma apreciação isenta da vontade, ou 

seja, a imediatez não seja um predicado da experiência estética. No sonho manifestar-se-ão 

apenas desejos, ou esse momento contribui também para um vislumbre estético? 

Para um exemplo estético onírico, refiro-me a um sonho que absorva 

características da sua mente realizadora, de cariz predominantemente contemplativo. 

Imagino para este efeito, uma trama onírica como o filme de Aleksandr Sokurov, A Arca 

Russa de 200142, em que a alma de um realizador se depara misteriosamente no Museu 

Hermitage durante o século XVIII e vislumbra surpreendido vários acontecimentos 

passados e contemporâneos, bem como obras de arte, sem ser visto pelas personagens, 

excepto por um diplomata francês do século XIX e dois amigos. O modo como se 

surpreende e maravilha como sendo uma personagem exterior aos acontecimentos, 

permite-nos exemplificar um sujeito do conhecimento desinteressado, que não manipula os 

acontecimentos e é verdadeiramente contemplador. 

                                                           
40 Op. cit., p. 256. 

41 Op. cit., p. 259. 

42 Aleksandr Sokurov, A Arca Russa, Rússia, 2001, 96’. 
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Voltamos assim a uma questão que, associada ao desejo inconsciente patente nos 

sonhos, se torna pertinente: o prazer da contemplação, a procura do Belo é um querer? Não 

será apenas uma disponibilidade para encontrar com fascínio, o mundo e o que se 

apresenta enquanto experiência? Não estará também associada ao Bem? O deslumbramento 

terá a ver com amor sem expectativa alguma? O artista quando cria, pode não estar a 

querer expressar belo, mas de facto não o está sempre nesse caminho? Parece-me que por 

muito grotesca que uma obra seja, sofre sempre por um processo de sublimação ou 

ascensão apolínea em relação a um elemento dionisíaco que a originou, um resgate para o 

mundo da luz, executado no próprio processo artístico que generaliza, parte para o 

abstracto e almeja o absoluto. 

Reflectindo acerca desta categoria de belo aqui exercitada e, tendo como base o 

pensamento de Nietzsche, reflictamos sobre o deleite proporcionado pela 

complementaridade entre dor e a consolação criada na experiência de Belo Absoluto. Este 

prazer baseia-se na consciência de que o sofrimento é desencadeado pela vontade. Devido 

a esta visão da condição humana,  dá-se uma ascensão através da recusa total ao desejo: 

uma aceitação da dor como via para a vida ascética que, possibilita a verdadeira entrega 

inteira e absoluta. A meus olhos, existe neste caso deleite trágico, mas com visão de uma 

intensa harmonia na consciência da Totalidade. A noção do contraste permanece: o 

sofrimento permite o maravilhamento de um Belo Supremo porque, enquanto experiência 

mística advinda da ascese, aceita o Uno primordial. O Belo como consolação é uma prática 

de entrega: oferecemo-nos para ser absorvidos pela terra (Dioniso) enquanto, deitados no 

chão, olhamos o céu que está acima de nós e que envolve o Mundo, perdidos num 

universo infinito ou um macrocosmos. Esta conduta, assemelha-se a uma conduta quase 

sacrificial, apesar de o sujeito talvez compreender que a consequência seria apenas ser 

devolvido ao meio de onde surgiu, numa compreensão muito elevada do ciclo eterno e do 

Absoluto, de modo a não recear o fim, pela visão de um patamar estético vedado a quem o 

recear, como se estivesse tolhido por uma experiência mística. Usando a influência das 

palavras de Schopenhauer acerca de um elevadíssimo grau de sublime: «(…) nós somos um 

com o mundo (…), por conseguinte a sua infinitude ergue-nos, ao contrário de nos 



37 

  

esmagar»43. Pertencemos a um microcosmos nessa totalidade e o deleite está na noção de 

Uno harmonioso e na visão da Totalidade. Sentimos a unidade com o mundo e o universo: 

Céu e Terra juntos enquanto a nossa conduta é o de observador já sem individualidade que 

contempla a dualidade, mas também o sujeito do conhecimento que singularmente teve de 

fazer um percurso espiritual. O destino do curso para tal vislumbre de Belo Absoluto nada 

tem que ver com o objecto contemplado, porque tudo o que o sujeito nestas condições 

contempla, é feito com a mesma matéria e está inserido no enorme esqueleto do universo 

que ele aceita nas suas regras ocultas. 

Importa aqui distinguir, mais uma vez, a diferença entre sublime kantiano e a minha 

proposta de Belo Absoluto. No primeiro existe uma resistência do sujeito e por isso este 

sente respeito perante o infinito. No segundo, existe a noção de Totalidade, apesar desta 

permanecer um mistério insondável e não exactamente de infinito, bem como uma entrega 

total, própria do ascetismo, o que impede o aparecimento do medo. 

Apesar deste sujeito de conhecimento perder a sua individualidade, ao abdicar do 

caminho da sujeição à vontade, é o seu percurso particular até este estado que lhe permite 

alcançar este nível de conhecimento. Será pertinente nestas conjecturas acerca de 

percepção de um fenómeno reforçar que a ipseidade, ou seja, o existente humano 

considerado como existência singular concreta, terá de ser específica para a vivência desta 

experiência mística. No lugar do sujeito do conhecimento schopenhaueriano, neste caso será 

mais apropriado definir este espectador do Belo Absoluto como um sujeito de característica 

singular que contempla o mundo em êxtase. Igualmente devemos distinguir que no 

sublime kantiano nos deparamos com o infinito, ―coisa‖ sem circunscrição possível, 

enquanto que na consideração do Absoluto se pondera no que é Total e constante. Assim, o 

Belo Absoluto ou Supremo distingue-se do sublime por ser uma vivência transcendente 

intrinsecamente mística, à semelhança de uma experiência religiosa. 

                                                           
43 SCHOPENHAUER, Arthur, O Mundo Como Vontade e Representação, tradução: M. F. Sá Correia, Porto,  Rés-

Editora, s/d., p. 269. 
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2. Desenvolvimento da Prática: 

  

  2.1. Fundamentos poéticos e conceptuais do projecto artístico — Intencionalidade, 

eventuais referências artísticas e universo poético desenvolvido com a influência da 

contemplação de Schopenhauer e da ilusão apolínea de Nietzsche.  

 

O Belo Absoluto não é transmissível, logo não existe na arte (a não ser numa 

tentativa de representá-lo, como nos casos em que está interpretado o transe místico nas 

figuras dos santos) mas podemos reconhecê-la como fonte para a inspiração artística. 

Assim sendo, é um belo sem voz nem forma visto que não é na materialidade que está o 

seu conteúdo, mas na mente que o vê: uma experiência mística que nos faz questionar os 

limites entre Apolo e Dioniso. A possibilidade de representação pressupõe um nível de 

inteligibilidade, logo diz respeito à dimensão apolínea. Será imprescindível questionarmo-

nos individualmente se, sendo este conceito que evocamos absoluto e portanto 

intransmissível, estaremos então a falar de uma experiência dionisíaca (por ser 

ininteligível), mesmo sendo o Belo uma característica de Apolo. Esta experiência estética 

mística é como que uma visão do milagre: fenómeno pleno em beleza, porque é 

manifestação do Absoluto. Ora, o Absoluto terá de ser sempre Belo, porque é a ordem das 

coisas explícita. Fazendo uma analogia, se o Caos44 tem uma ordem implícita num sistema 

total (e não necessariamente infinito), então a coisa ininteligível (e aparentemente caótica ou 

sem regra) pode ser uma expressão de Belo (pela ordem apolínea que lhe está associada). 

 

A necessidade em abordar Schopenhauer e Nietzsche adveio de uma resolução em 

defender que o encontro inebriante com a experiência estética está, em alguns casos, 

intimamente ligado ao seu oposto, ou seja, um mundo de sofrimento, intenso o suficiente, 

para catapultar o indivíduo para uma situação em que esquece precisamente a sua 

individualidade (e as suas dores), e passar desta maneira, a ser apenas sujeito do 

                                                           
44 Consultar anexo 1. 
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conhecimento, porque abandona o seu querer, permitindo elevar o espírito de um estado 

animal. Schopenhauer contribui com a sua explicação de como a experiência estética é em 

si, um abandonar do sofrimento,  porque isso implica ultrapassar o desejo de algo melhor 

e, Nietzsche revela que o mundo da arte e da luz apolíneo, se opõe às trevas da guerra e do 

sofrimento protagonizado por Dioniso. Esta intuição do Belo ser uma consolação, uma 

evolução de um estado primário, carregado com a luta infrutífera contra a condição 

humana, adveio da própria noção enquanto artista, da criação da obra como catarse.  

Os trabalhos práticos desenvolvidos são como que um filtro-paisagem de 

maravilhamento de um observador desconhecido enclausurado num jardim de um colégio 

interno e que estende a sua contemplação a um jardim infinito – sem a delimitação da 

arquitectura que o rodeia – para assim, estender o seu horizonte ao Belo Absoluto, à 

comunhão com o Todo e sair de si e sua delimitação corpórea. Fala-se então da resignação 

com a condição humana que permite um retorno ao paraíso, através da libertação do 

querer e é neste sentido que a personagem, fechada no grande jardim do claustro do antigo 

convento, se evade e refugia a alma na pura contemplação. Reforçando esta ideia, segundo 

Nietzsche, o artista «está mergulhado na pura contemplação das imagens (…) não se 

cansando de contemplá-las amorosamente até aos mais pequenos detalhes (…)»45. A 

personagem enclausurada detém-se na imagem da Natureza e retém-na demoradamente 

nos seus pormenores mais ínfimos, o que nos permite estabelecer neste espectador o 

referencial entre um microcosmos e um macrocosmos, pela transformação do jardim, 

observado minuciosamente, num espaço infinito sem quaisquer referências humanas, 

como o Éden antes da expulsão. Os desenhos, pinturas a pastel e fotografias evocam esse 

mundo  e a vivência de vários níveis de experiência estética até ao êxtase estético e 

místico. O Belo Absoluto é uma experiência de transcendência, de vislumbre do grande 

Mistério, do Todo, como o contacto com um milagre. 

A tendência abstractizante das paisagens naturais explícita numa noção de desfoque 

ou excessivo grão das fotografias, por exemplo, alude a um filtro perante a realidade, 

revelando o mundo da ilusão apolínea patente na Arte e um êxtase que os sentidos não 

                                                           
45 NIETZSCHE, Friedrich, O Nascimento da Tragédia e Acerca da Verdade e da Mentira, tradução: Teresa R. Cadete, 

Lisboa, Relógio D’Água, 1997, p.45. 
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conseguem suportar adequadamente, decorrente da contemplação schopenhaueriana. Como é 

que a Arte poderá conter o infinito? O problema do artista visual em dar uma imagem dos 

irrepresentáveis, aquilo que não tem figura como é o caso da Natureza está na questão em 

―como delimitar o que não tem limite‖? Uma pintura naturalista é uma parcela, uma janela 

para uma paisagem infinita. Como dar uma imagem da Natureza com uma paisagem que é 

por si só um fragmento? É o pendor abstracto de alguns trabalhos que alude a essa 

característica de irrepresentabilidade e ininteligibilidade, pois o desfoque46 induz ao 

observador que há uma falha na fidedignidade da imagem, como se fosse uma visão: apenas 

um vislumbre da imagem real, apelando à carência de visibilidade apolínea da imagem 

circunscrita, mostrando como a arte pode ser um enquadramento minúsculo do infinito da 

natureza. O próprio uso do pastel permite uma difusão do pigmento sobre o suporte e 

acentuar esta característica plástica, evocadora da poética subjacente ligada à experiência 

mística-não-transmissível. No trabalho Pátio de Evasão I a noção de parte está presente na 

construção da paisagem usando 15 parcelas (folhas de papel)47. A figura feminina 

desnudada quer ser absorvida pela Natureza, num despojamento absoluto de si. Deitada 

sobre a relva, evoca o consolo de Ofélia48 na espera pela morte e recebe a acção natural 

sobre o seu corpo. Nietzsche ao abordar o conhecimento do homem dionisíaco pela sua 

condição humana, pela crueldade da natureza sobre este, elucida-nos acerca do 

despojamento intrínseco a esta verdade penosa: «(…) o verdadeiro conhecimento, o olhar 

para dentro da tremenda verdade, torna-se preponderante em relação a qualquer motivo 

que incite a agir, tanto em Hamlet como no homem dionisíaco. Agora já nenhuma 

consolação resulta, a nostalgia passa para além de um mundo depois da morte, para além 

dos próprios deuses; a existência vê-se negada, juntamente com o seu fulgurante reflexo 

nos deuses ou num Além imortal. Consciente da verdade uma vez contemplada, o ser 

humano vê então por toda a parte o lado horrível ou absurdo do ser, entendendo agora a 

dimensão simbólica no destino de Ofélia, reconhecendo agora a sabedoria do deus da 

floresta Sileno: sente repugnância.»49 

                                                           
46 Consultar imagens 1 e 2 nos Anexos de Imagens. 

47 Consultar imagem 3 nos Anexos de Imagens. 

48 Referente a Hamlet de William Shakespeare. 

49 Op. cit., p. 59. 



41 

  

Foram desenvolvidos alguns trabalhos site specific a partir das reflexões apresentadas 

nesta dissertação. No trabalho exposto na Sala do Veado em Junho de 2011 surgiu a ideia 

de dois trabalhos artísticos respeitantes a uma transcendência apolínea e transcendência 

dionisíaca. O primeiro refere-se a um conjunto de pinturas a pastel que estavam presentes 

na exposição e se apoiavam numa atitude contemplativa apelando a uma elevação da 

matéria, devido ao uso do vidro enquanto suporte da pintura50, enquanto o segundo está 

presente nestas linhas, como intenção criativa de uma instalação/performance. 

 Esta ideia para Transcendência Dionisíaca centra-se numa performance de um grupo 

musical metal dentro de um cubo de vidro sem entradas visíveis. O som emitido por um 

vocalista, um baterista e um guitarrista é abafado pela superfície do vidro, que serve como 

delimitação frágil da natureza humana, associada à música e expressão corporal (Dioniso). 

Assiste-se a uma violência claustrofóbica, impeditiva de um contacto dos e com os 

observadores. Não há possibilidade da saída dos performers, pela ameaça cortante do vidro e 

gera-se o apelo à ideia de um acontecimento ritual, contido por um elemento 

arquitectónico que provoca estranheza. 

 Nos dois trabalhos evoca-se uma natureza delimitada, apesar do seu pendor de 

expansão, seja no caso da natureza humana, seja na Natureza infinita, cuja paisagem é 

apenas um enquadramento do Grande Absoluto. A arte, nos seus limites de representação 

esforça-se por enunciar um Todo que não é passível de ser circunscrito, usando a forma de 

um meio plástico-visual.   

Na instalação Natureza Suspensa realizada para ser exposta na Basílica dos Mártires51 

estão patentes predicados de cariz eminentemente simbólico: um manto suspenso onde 

estão recolhidas uma série de flores, como uma bolsa contentora de componentes naturais, 

lembrando um receptáculo de elementos onde brotou a vida, tratando-se de uma paisagem 

suspensa, ou seja de um enquadramento do mundo natural: uma parte do grande Todo. 

Verifica-se a ascensão de um elemento ligado ao chão, à vida advinda da terra, que se 

destaca do seu meio natural, evocando a transcendência na subida de elementos dotados de 

raízes. O trabalho é fabricado em têxtil e pretende evidenciar a suspensão de elementos 

                                                           
50 Consultar imagens 4 e 5 nos Anexos de Imagens. 

51 Consultar imagens 6 e 7 nos Anexos de Imagens. 
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sujeitos à gravidade no contraste a uma tentativa de ascensão, apelando ao êxtase místico, à 

transcendência e elevação da condição humana, agarrada à terra e portanto à lembrança da 

mortalidade. As flores naturais são elementos anteriormente providos de raízes, de forma 

a exalarem a sua fragrância e estabelecerem uma relação com o espaço religioso e as 

oferendas dedicadas à igreja. 

A partir da observação da obra Arrangement #15  de Collier Schorr da Exposição 

German Faces52, adveio uma interpretação pessoal inspiradora na fase de concepção da obra 

Natureza Suspensa no que concerne à manipulação da paisagem por parte do artista. A 

procura de uma paisagem natural pura enquanto objecto de arte, leva-nos à questão da 

impossibilidade da retenção da Natureza sem mácula pois um simples enquadramento 

fotográfico da paisagem, é uma selecção de um todo, do infinito do meio conhecido pelo 

Homem, inserido no universo que nos transcende e permanece um mistério. Assim, a 

imagem e, neste caso, a paisagem, carecem sempre da possibilidade de recolher quer a 

dimensão incomensurável do meio que nos envolve e pretendemos reter, quer a sua 

pureza, ou seja, a representação daquilo que poderia ser a paisagem antes da vinda do 

Homem, representada através do paraíso perdido. 

Na obra referida de Collier Schorr estamos perante elementos naturais (flores) 

dispostos como se não houvesse gravidade, suspensos no ar com fio de nylon, ou seja, uma 

imagem resultante da manipulação de meios. É visível a construção da imagem com flores 

a pairar, criando uma dicotomia entre a suspensão de gravidade aparente e a 

inevitabilidade de uso de meios para criar essa imagem, acentuando desta forma a 

gravidade subjacente à necessidade do uso de ferramentas de sustentação. Acentua-se 

assim, a manipulação da paisagem e dos elementos naturais para a criação do belo e sua 

possível suspensão simbólica. 

A concepção de Natureza Suspensa advém da reflexão inspirada na obra de Collier 

Schorr, no que diz respeito a uma Natureza intacta, associada a um modelo paradisíaco. 

Essa paisagem natural e sem mácula, leva-nos a uma ideia de elevação do jardim a um 

arquétipo de pendor transcendental (Jardim do Éden), associável à suspensão física de um 

jardim, numa tradução plástica dessa intencionalidade. 

                                                           
52 Consultar imagem 8 nos Anexos de Imagens. 
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As fotografias da série Crepuscŭlu53 do trabalho em regime de site-specific no 

Observatório Astronómico de Lisboa, provêm de uma sedimentação de consecutivos 

processos analógicos e digitais. O resultado final apresentado advém de uma imagem 

captada num filme de 120 mm com uma lente de baixa qualidade que possibilita 

aberrações cromáticas difíceis de controlar e tempos de exposição sem medições exactas. 

Portanto, estes tempos de exposição são praticamente intuídos a partir de experiências 

feitas anteriormente em situações equivalentes de acordo com a luz da paisagem. Após a 

revelação do filme e ampliação no formato 10x10cm sem alteração das margens, devido à 

opção de enquadramento em fit in, estas imagens são novamente fotografadas com 

máquina fotográfica digital, usando filtros, excesso ou insuficiência de luz, segundo os 

casos, e ISO 1600, de modo a ganharem um grão muito acentuado e portanto minúsculas 

fracções coloridas. O processo pode ser repetido, passando novamente por revelação sem 

correcção automática e nova fotografia da fotografia, até se conseguir a atmosfera desejada 

e um nivelamento de texturas e cores que permitam a criação de séries fotográficas. 

Na série Nocturnāle54 trabalha-se  inversamente fotografias digitais – onde foram 

usados filtros – que serão reveladas com métodos analógicos rudimentares como o 

fotograma, o que resulta em imagens irrepetíveis. Dá-se assim uma justaposição de 

máscaras sobre o papel sensível até se obter o ambiente lumínico pretendido, num 

processo que se poderia definir como uma pintura a preto e branco executada com luz. 

Inversamente, a série fotográfica Dilucŭlu55, é um conjunto de sete instantâneos 

Polaroid, como registo imediato e único da paisagem da planície que se estende aos pés do 

observador.  

A utilização consecutiva e cumulativa das lentes dos aparelhos fotográficos 

analógicos e digitais alternados, para a obtenção das imagens, apelam a um observador 

com uma rotina de visão através de lentes: um astrónomo do século XIX, com um gosto 

romântico pela paisagem. Surge a questão de uma imagem ser fidedigna quando chega 

através de uma lente. Neste caso, é a justaposição do processamento contínuo da paisagem 

                                                           
53 Consultar imagem 9 e 10 nos Anexos de Imagens. 

54 Consultar imagem 11  nos Anexos de Imagens. 

55 Consultar imagem 12  nos Anexos de Imagens. 
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que nos permite um filtro de indefinição da imagem. Existe a distorção associada às lentes, 

mas é interessante referir que são estas que nos permitem através do microscópio ou do 

telescópio o acesso a um mundo invisível. 

As fotografias são uma visão poética de possíveis imagens de contemplação por 

parte do astrónomo que observa continuamente o céu. A sua percepção do espaço sideral e 

do macrocosmos encontram contraste na tomada de consciência do microcosmos, 

presente nos elementos mais próximos, como se imaginássemos um observador por detrás 

de uma lente com uma enorme amplitude na distância focal. As três séries fotográficas – 

Dilucŭlu, Crepuscŭlu e Nocturnāle – indicam a captação da imagem em três momentos do 

dia: a manhã (onde os elementos naturais terrestres se destacam do céu), ao anoitecer 

(situação intermédia com diluição de contraste cromático e da diferença entre forma e 

fundo) e de noite (momento em que a luz – e consequentemente a imagem –  desaparece 

da superfície terrestre e emana do céu em inúmeros pontos). Assim, pretende-se, no 

conjunto destas fotografias, a justaposição desses dois mundos (micro e macro) opostos na 

escala humana e sobre-humana. 

A peça ASCESE[A]  é a última obra criada, e leva a um nível mais radical as questões 

da transcendência. Foi concebida para ser idealmente apresentada num espaço religioso 

cristão. Através do uso de recursos plásticos mínimos e matérias pobres, faz-se uma 

reflexão acerca da abnegação máxima vivida por inúmeras figuras virtuosas da história do 

cristianismo: os eremitas. A ascese como meio de alcançar a libertação dos desejos, na 

recusa aos bens materiais e prazeres associados à vida terrena, possibilita uma libertação. A 

ascensão que daí decorre é aludida, pela introdução de um jogo linguístico na gravação da 

peça, onde se poderá ler ora ascese, ora ascesa. Este último termo, significa em italiano, 

subida, ascensão, criando uma oposição com o carácter físico da peça: um bloco de cimento 

pesado sobre uma estrutura aberta de madeira de pinho. Ironicamente, a estrutura tem 

uma fragilidade contrastante com a matéria maciça do bloco. A dureza da ascese e a 

dificuldade da ascesa, são intrínsecas a este objecto, consistindo numa reflexão sobre todos 

nós e o peso do desejo pelos bens materiais, no panorama contemporâneo56. 

 

                                                           
56 Consultar imagens 13 e 14 nos Anexos de Imagens. 
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No conjunto de investigação prática, explorada de acordo com a temática da 

presente tese, emergem noções que se prendem com o Absoluto, ascese, evasão, 

contemplação, transcendência. A mútua influência das componentes prática e teórica 

contribuíram para o enlace pleno entre estas dimensões, consistindo em dois meios de 

reflexão e consciencialização. As leituras de Schopenhauer e Nietzsche permitiram a 

verbalização essencial para uma investigação dentro da própria mente, num crescente 

auto-conhecimento capital para o exercício do pensamento, da especulação e sua 

expressão. As noções de ilusão apolínea e contemplação têm as suas marcas plásticas na 

diluição da imagem e outros mecanismos visuais que, estarão sempre à procura de novo 

modo para se manifestarem nos trabalhos vindouros. 
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3. Considerações finais 

 

O percurso desta dissertação teve como início uma intuição provinda da vivência 

pessoal e estética do mundo, associada a uma contemplação nos primórdios da consciência 

artística. Não será correcto, nesse caso, dissociar a herança empírica do pensamento 

filosófico e abstracto. Da intuição inicial, há um extenso trajecto até ao saber nomear e, 

posteriormente, pensar na questão intuída. A leitura dos autores principais que apoiam 

esta dissertação: Schopenhauer e Nietzsche, bem como a herança inegável de Kant e um 

acumular de inúmeras ideias e conceitos absorvidos durante muitos anos, possibilitaram a 

designação e a reflexão das questões presentes. A discussão destas permitiu a circunscrição 

de cada aspecto e uma definição sucessivamente mais aprofundada até este resultado que, 

certamente, se alteraria se esta investigação se prolongasse pelo tempo fora 

indefinidamente, bem como se não houvesses restrições de extensão desta explanação. 

Assim, há que assumir o conteúdo aqui presente como uma cristalização do pensamento 

até à data, sendo o prelúdio para a futuras considerações estéticas que envolverão o 

trabalho prático, numa relação de reciprocidade. 

A experiência onírica pessoal referida no capítulo 1.2.3. permitiu criar algumas 

problematizações no caminho da reflexão, essencial para a presente investigação, sem a 

pretensão de neste tempo exíguo, ter uma resposta irrevogável para uma categorização 

estética de tal vivência e, portanto, para conclusões definitivas. Este sonho continuou 

assim, a carecer de definição nestes parâmetros, apesar de ter permitido a discussão da 

categoria de Belo Absoluto ou Supremo, tema fulcral nestas linhas. Será provavelmente muito 

questionável afiançar que uma dissertação teórica com estas dimensões permite conclusões 

neste campo do pensamento. É uma busca que se prolongará para outros estádios. Kant e 

Schopenhauer encontram-se unidos neste texto pela influência dos seus escritos sobre a 

definição do Belo Absoluto ou Supremo: o conceito do sublime que, nesta dissertação, foi 

aliada à transcendência mística descrita por Schopenhauer, cujo caminho se faz através da 

abnegação. 

O Mundo como Vontade e Representação de Arthur Schopenhauer problematizou a 

associação do conceito de Belo com o de Consolação na proposta que elaborei, como foi 
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explanado anteriormente. A Consolação aqui tratada, refere-se não a uma terapia, mas a 

uma possibilidade de redenção (negação da vontade) ou uma catarse, como podemos 

reconhecer no texto O Caminhante Solitário de Jean-Jacques Rousseau. Nesta narrativa a 

personagem principal desiste de ter a aceitação dos que o rodeiam e entrega-se a uma vida 

de contemplação, que preenche o seu espírito magoado, como uma força opositora que 

equilibra o desgosto. Em certa medida, podemos colocar a questão da seguinte forma: 

através da dor, existe uma procura de consolo espiritual, de transformação da alma; 

podemos então supor que, sem a vivência da dor, manifestar-se-ia esse encontro com o 

Belo? A ilusão apolínea descrita por Nietzsche enquanto consolação não existiria apenas pela 

presença de algum sofrimento? Nesta dissertação explora-se esta ideia como indica o seu 

subtítulo: a Ilusão perante a dor. A dor humana é assim o húmus de onde brota o Belo, pela 

sua conversão em sublimação e, portanto, em transcendência. 
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4. Anexos 

   

4.1 Anexo 1 

 

A Teoria do Caos é um estudo sobre sistemas dinâmicos com elevada sensibilidade 

a condições iniciais, também conhecida como Efeito Borboleta. Segundo a Teoria do Caos, 

a ordem existente numa determinada sucessão de acontecimentos está lá, embora sujeita a 

regras causais de variações virtualmente impossíveis de observar. Este conceito está 

patente no Universo em todos os campos de estudo e observação, sendo por isso 

considerado absoluto. 

Para o observador comum, o comportamento aleatório do sistema traduz-se em 

ausência de inter-relação entre os fenómenos, parecendo que a sua sucessão acontece por 

acaso, sem respeito pelas regras limitadoras de sistemas estáveis. 

Pequenas diferenças nas condições iniciais de um sistema caótico têm resultados 

finais muito diferentes, tornando a capacidade de previsão a longo prazo impossível. Esta 

impossibilidade de previsão de uma sucessão definida de acontecimentos não significa que 

não exista uma ordem, traduzindo antes que as condições iniciais foram de tal forma 

determinantes que diminutas variações destas trazem consequências imprevisíveis. Os 

acontecimentos estão interligados por uma certa lógica e têm regras definidas que os unem 

na incontornável relação de causa-efeito, sendo que apenas nos está limitado o acesso ao 

peso que um dado poderá ter no sistema, ao variarmos infimamente o seu valor. 

O resultado deste fenómeno encontra-se em sistemas estudados à luz da Mecânica 

Clássica, também conhecida com newtoniana; em sistemas financeiros e inclusive em 

sistemas biológicos, sendo que nestes já se considera que o próprio ser humano e a vida em 

geral é um resultado de um sistema sensível às condições iniciais do sistema que 

conhecemos como Universo. Uma variação ínfima no momento criativo poderia ter 

resultado numa alteração de resultado tão ampla como a inexistência absoluta de vida. 
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Citando um dos pais da Mecânica Quântica, Albert Einstein, ―Deus não joga 

dados‖, e como tal terá sempre de existir uma ordem, ainda que escondida por detrás de 

uma aparente aleatoriedade. A Teoria do Caos vem mostrar que a incompreensão da 

sucessão de fenómenos está na nossa limitação enquanto observadores de apreender o peso 

de todos os factores originários de determinada sequência. 
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4.2. Anexo de Imagens 

 

 

Imagem 1 – Sem Título (série: O Belo e o Absoluto), 2011. 15 x 21 cm. Pastel seco sobre papel. 

 

 

Imagem 2 – Sem título (série Imagem de Contemplação), 2010. 20 x 20 cm. Impressão a laser a 

partir de fotografia analógica. 
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Imagem 3 – Pátio de Evasão I, 2009. 195 x 250 cm. Pastel seco e óleo de linho sobre 15 folhas de 

papel. 

 

 

Imagem 4 – Transcendência Dionisíaca, 2011. 26 cm x 36 cm. Pastel seco sobre vidro. Trabalho 

site-specific. 
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Imagem 5 – Transcendência Dionisíaca, 2011. 26 cm x 36 cm. Pastel seco sobre vidro. Trabalho 

site-specific. 

 

 

Imagem 6 – Natureza Suspensa, 2011. Materiais vários. Instalação site-specific na Basílica dos 

Mártires, Chiado, Lisboa. 
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Imagem 7 – Natureza Suspensa, 2011. Materiais vários. Instalação site-specific na Basílica dos 

Mártires, Chiado, Lisboa. 

 

 

Imagem 8 –  Arrangement #15 (Herrhausen), 2008. Archival pigment print © Collier Schorr. 

Courtesy 303 Gallery. Exposição ―German Faces‖ Museu de arte moderna Berardo, Centro 

Cultural de Belém, Lisboa. 
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Imagem 9 – Crepuscŭlu (série), 2011. 20x20 cm. Impressão a laser a partir de fotografia 

analógica. 

 

 

Imagem 10 – Crepuscŭlu (série), 2011. 20x20 cm. Impressão a laser a partir de fotografia 

analógica.  
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Imagem 11 – Nocturnāle, 2011. 9 x 14 cm. Impressão fotográfica  analógica em papel Ilford a 

partir de fotografia digital. 

 

 

Imagem 12 – Dilucŭlu, 2011. 10,8 x  9 cm. Instantâneo Polaroid.  
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Imagem 13 – ASCESE[A], 2011. 30 x  12 x 11 cm. Bloco de cimento gravado apoiado sobre 

estrutura de madeira de pinho.  

 

  

Imagem 14 – ASCESE[A], 2011. 30 x  12 x 11 cm. Bloco de cimento gravado apoiado sobre 

estrutura de madeira de pinho.  
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