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RESUMO 

 

 

  

 No abismo da separação é uma investigação sobre a génese da obra de arte, 

abordada no contexto da mística. O homem criador estabelece uma relação com um 

―outro‖  o ―divino‖ ,  sendo este último compreendido enquanto alteridade, 

simultaneamente íntima e exterior ao homem. Na verdade, entre o homem e o ―divino‖ há 

uma relação de interioridade, que se faz na e através da separação: relação de 

comunicação onde assenta a oração.  

A oração é considerada na sua origem um poema e, neste sentido, a poesia é 

acolhida dentro do significado geral de poiesis: fazer criador. Ora, a mística na arte 

encontra-se neste fazer: a oração ao desconhecido. 

  O ―outro‖ é o desconhecido  o inominável , aquele que originariamente se 

estranha no interior do homem; constitui-se diferente e simultaneamente o mesmo, 

situação paradoxal que nos leva à compreensão da expressão de «radicalmente outro». 

O fenómeno da separação é analisado considerando o ―outro‖ ausente. É uma 

separação sem união prévia e sem possibilidade de retorno, o que equivale a dizer que se 

trata de um ―outro‖ irredutível. Esta é portanto uma separação que, para ser criativa, não 

pode ser suprimida; em contrapartida, é necessário que ela seja preservada para que possa 

originar a obra de arte. 

A «experiência interior» é a questão do homem e da sua existência, o 

questionamento do ―eu‖ no seu íntimo. É uma ―experiência‖ de risco de vida, ilustrada, 

no presente estudo, nas figuras do Senhor e do Escravo da dialéctica de Hegel. O tema da 

morte é aprofundado na conclusão, onde vai adquirir uma conotação positiva, pois 

contém a possibilidade de criação. 

Por fim, são dedicados dois breves anexos aos temas do silêncio e da solidão, 

pois são dados inerentes à experiência mística — ou originária — da arte. 

 

 

 

Palavras-chave: Mística   Oração  Outro  Separação  Interior  
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RÉSUMÉ 

 

 

 

No abismo da separação est une recherche sur la genèse de l’oeuvre d’art, 

envisagée sous l’angle de la mystique. L’homme créateur entre en rapport avec un ―autre‖ 

 le ―divin‖ , ce dernier étant compris en tant qu’une altérité qui est à la fois intérieure 

et extérieure à l’être humain. Plus précisément, entre l’homme et le divin il y a rapport 

d’intériorité qui se fait dans et à travers la séparation: rapport de communication dans 

lequel vient prendre place la prière.  

La prière est abordée, originellement, comme poème et en ce sens la ―poésie‖ 

rejoigne la signification large de poiesis: un faire créateur. Or la mystique dans l’art a 

précisément trait à ce faire: c’est une prière à l’inconnu. 

 L’―autre‖ est l’inconnu  l’innommable , celui qui devient étranger à 

l’intérieur de l’homme, celui qui se constitue comme différent tout en restant le même, 

situation paradoxal que nous portera à comprendre l’expression «tout autre». 

Le phénomène de la séparation est analysé en considérant l’absence de l’ ―autre‖. 

Il s’agit d’une séparation sans union préalable et sans possibilité de retour, ce qui revient 

à dire que nous avons à faire à un ―autre‖ irréductible. Voilà donc une sáparation qui, 

pour être créatice, ne peut pas être supprimée: en revanche, il faut qu’elle soit préservée 

afin de rendre possible l’oeuvre d’art. 

L’―expérience intérieure‖ est la question de l’homme et de son existence, le 

questionnement du ―moi‖ dans son for intérieur. C’est une ―expérience‖ qui comporte un 

risque de vie, expérience illustrée, dans la présente étude, par les figures du Maître et 

l’Esclave de la dialectique hégélienne. Le thème de la mort est approfondi dans les pages 

conclusives, où il prend une connotation positive puisqu’il contient, ce thème, la 

possibilité même de la création. 

Enfin, deux annexes sont consacrées aux thèmes du silence et de la solitude, car 

tous les deux sont intrinsèques à l’expérience mystique  ou originelle  de l’art. 

 

 

 

Mots-clés: Mystique  Prière  Autre  Séparation  Intérieur 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A génese da obra de arte é equacionada na estrita relação entre o homem criador 

e um ―outro‖  ―divino‖ , igualmente designado de ―criador‖ numa certa terminologia 

religiosa, que este trabalho, estando próximo, não adoptará. Esta é uma relação de 

separação íntima, constituída pela ausência do ―divino‖, o qual se apresenta como o 

desconhecido: aquele que o entendimento pode conceber mas não alcançar. É nesta 

condição prévia que se aborda, neste estudo, a mística na arte, relacionada com a poiesis 

 fazer  e ainda dentro da noção de ―experiência‖. 

A mística atravessa toda a dissertação, mas é-lhe dada uma atenção especial no 

primeiro capítulo  A mística na arte: a oração ao desconhecido. Neste capítulo 

redefine-se o termo mística, que necessita do particular cuidado na abordagem contextual 

em que se insere. Não se aborda a mística na vertente ideológica  deste modo, a forma 

e o conteúdo da obra de arte ficam libertos da representação ou alusão a temas místicos 

, antes será centrada na questão da essência da obra de arte. A mística na arte assenta 

no pilar da ―oração‖  palavra endereçada ao ―divino‖, comunicação que atravessa o 

espaço gerado por uma ausência. 

Vejamos o sentido da oração na obra La poésie comme expérience de Philippe 

Lacoue-Labarthe, que se baseia no poema Salmo de Paul Celan. Assume-se, neste estudo, 

que toda a oração é um poema e, por conseguinte, surge a inevitável relação com a 

poesia. No entanto, a poesia não se circunscreve ao poema (escrito) mas é co-extensiva à 

criação em geral. Aborda-se o fazer da poiesis em duas vias essenciais: por um lado, a 

poesia relaciona-se com a potencialidade da linguagem em causar estranheza, por outro 

assume-se a poesia como estando no todo e necessitando de ser libertada. A ideia de 

libertação da poesia vai de encontro ao pensamento de Paul Celan, quando este se refere à 

necessidade de uma «atenção» no fazer  esta é uma breve alusão encontrada n’O 

meridiano e, aqui, mencionada.  

Ainda no primeiro capítulo, e devido à exposição das noções de oração, poesia, e 

comunicação, aborda-se a problemática da ―palavra‖ num sentido amplo, genesíaco. 

Deste modo, a ―palavra‖ não significa a palavra escrita  embora a palavra pertença à 
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linguagem e a linguagem ao homem  mas pensamento e voz. ―Palavra‖ oriunda da 

―voz‖ do ―divino‖ que o homem criador escuta na intimidade, na medida em que essa 

―palavra‖ não é sonoridade do exterior e da realidade sensível, mas de uma realidade do 

―interior‖. Tem-se, assim, por um lado a ―palavra‖ divina e, por outro, a linguagem 

humana.  

No segundo capítulo  O outro  retoma-se o ―divino‖ na arte, mas, desta vez, 

denominando-o de ―outro‖. A reflexão sobre o ―outro‖ é essencial ao sequente 

desenvolvimento da dissertação, pois é com o ―outro‖ que se constitui a relação, da qual a 

génese da obra de arte depende. Por esse motivo, é necessário, desde logo, definir este 

―outro‖, para que se possa, então, avançar no desenvolvimento do estudo. Neste capítulo 

são abordados diversos autores com definições similares do ―outro‖. Assim, María 

Zambrano refere o ―outro‖ como o «desconhecido de deus», Philippe Lacoue-Labarthe e 

Paul Celan o «Ninguém», e Maurice Blanchot o «neutro». No entanto, o aprofundamento 

do capítulo reside, essencialmente, na alteridade que assenta no pensamento da diferença 

íntima, a qual é transcendente ao homem  o que leva Lacoue-Labarthe e Celan à 

designação de «radicalmente outro», expressão que será explanada até à sua 

compreensão.  

A separação é a questão central da dissertação, sendo-lhe consignada o terceiro 

capítulo, que se intitula, precisamente, A separação. Aqui, são expostos os vários tipos de 

relação possíveis, segundo o pensamento de Maurice Blanchot; o capítulo prossegue e 

aprofunda-se na questão da separação como começo, tese defendida por Philippe Lacoue-

Labarthe no seu ensaio La séparation, c’est le commencement. Esta é uma separação sem 

união prévia e sem a possibilidade de retorno, e é uma separação que deverá ser mantida. 

Prossegue-se com Maurice Blanchot e analisa-se a separação como a «dupla 

infidelidade», ou seja, o «movimento» do humano para o ―divino‖ e do ―divino‖ para o 

humano. A obra de arte nasce neste intervalo — no espaço (sagrado) entre o homem e o 

―divino‖, ou seja, no abismo da separação. É, ainda, neste capítulo que se refere 

sucintamente, mas não com menos importância, o amor, pois é precisamente o amor que 

permite manter relação, dado que o amor aceita a condição de ausência, sem a qual esta 

relação era impossível. 

Assume-se que toda a relação com o ―divino‖ é experiência mística, à qual 

Georges Bataille dá o nome de «experiência interior». Esta noção é abordada no capítulo 
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final da presente dissertação  A «experiência interior»  e é clarificada por Bataille: 

isenta de dogmas e liberta do domínio da religião, centra-se no interior do homem e na 

―experiência‖ que o homem faz do ―divino‖. Perante a ausência do ―divino‖, o homem 

depara-se com o seu vazio interior. Neste aspecto, estamos perante uma ―experiência‖ que 

diz respeito ao ser no sentido da existência. Deste modo, a «experiência interior» nasce 

de um princípio existencial.  

Ainda no contexto da «experiência interior», salienta-se o êxtase, esclarecendo, 

desde já, que o êxtase batailliano diverge, e mais uma vez, do contexto religioso. Ele é o 

momento de contacto, onde o homem toca o intocável. Este paradoxo será esclarecido a 

seu tempo; por ora, saliente-se que, perante o intocável, o homem atravessa o abismo em 

direcção a uma ausência na qual ele se espanta. Deste modo, o homem toca o interdito da 

morte, ou seja, corre o risco de vida, ilustrado na «luta de morte de puro prestígio», nas 

figuras do Senhor e do Escravo  figuras do espírito  da dialéctica de Hegel. Pode 

dizer-se, desde já e deste modo: a figura do Senhor é a imagem do risco de vida  à qual 

Bataille vai dar primazia na noção de «experiência interior», pois ela é, precisamente, a 

imagem do homem que toca o interdito da morte , enquanto o Escravo é aquele que dá 

forma ao medo da morte. Assim, para se fazer obra de arte, ambos — Senhor e Escravo 

— têm de existir no interior do homem  um não vive sem o outro.  

A morte, no contexto da génese da obra de arte, assenta na ideia de simulação e 

não de morte efectiva, ou seja, no término da vida. Essa simulação permite tocar o vazio 

 do qual a obra de arte nasce  permanecendo sempre nela o ―resto‖ desse vazio. Este 

é o enigma que faz de toda a obra de arte um objecto místico. Dada a relevância da 

temática da morte na criação e na mística, este será o tema de abordagem da nossa 

conclusão, baseada no pensamento de Maurice Blanchot e de Jean-Luc Nancy, na relação 

estabelecida entre a morte e a ressurreição. 

Acerca da «experiência interior», há ainda a referir que o ―silêncio‖ e a ―solidão‖ 

são duas condições necessárias a esta ―experiência‖, termos que na presente investigação 

se desviam do seu significado consensual e se reportam, uma vez mais, à interioridade do 

homem, sendo o ―silêncio‖ e a ―solidão‖ constituintes desse interior. As noções de 

―silêncio‖e ―solidão‖ são analisadas em anexo, com base na experiência de duas poetas. A 

―solidão‖ baseia-se em excertos dos escritos de Maria Gabriela Llansol e o ―silêncio‖ em 

versos de Sophia de Mello Breyner Andersen. Estes anexos testemunham sobre a 
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experiência de criação em duas autoras que reflectiram sobre os seus momentos de 

criação e que, através da palavra, os instituíram como obra. 
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1. A mística na arte: a oração ao desconhecido 

 

 

A arte reclama para o seu território o que a religião procura manter na sua 

exclusiva dependência: o homem na relação com o divino. Apesar do vínculo que se 

estabelece entre a mística e a índole religiosa, a mística na arte está isenta de fé, crença ou 

religião, e não se assume a existência de deus na génese da obra de arte. No entanto, 

assume-se o ―divino‖ na arte  um divino sem divindade que não funda nenhuma 

autoridade; a arte não formula dogmas e, por conseguinte, não é uma mística.  

A mística, no presente contexto, é abordada no seu significado consensual e 

etimológico, que são diferentes. A noção de mística, em sentido corrente, assenta nos 

significados que remontam ao século XVIII  «experiência directa com Deus»  e 

início do século XX  «sentimento exaltado e absoluto»; em ambos reside a procura do 

estado de êxtase
1
. Igualmente, é recuperada a ideia de mistério  oriunda da etimologia 

do termo «mística»   associada à noção de «secreto»
2
.  

A obra de arte resulta de uma ―acção‖ de fazer, que sendo um fazer específico  

para o qual é insuficiente a perícia manual ou o conhecimento técnico  distingue-se de 

outros fazeres. A mística na arte encontra-se no momento do fazer obra de arte  

acontecimento peculiar na criação; fazer vinculado ao interior humano
3
. A criação ocorre 

                                                             
1 

Para além deste significado que remete para o êxtase, a mística tem, também, e em sentido 

corrente, o significado de uma atitude colectiva, relacionada com a devoção ou fé em algo que não 

é, obrigatoriamente, uma divindade. Importa reter somente, no presente estudo, a possibilidade do 

divino ser diferente de uma divindade.  

 
2
 A palavra mística é uma evolução do termo ―místico‖, que surge no século XIV no cristianismo, 

sendo originário do latim mysticus, que significa «relativo aos mistérios». Surge no feminino, pela 

primeira vez, no século XVII e significa, nesta data, o «conhecimento, estudo do misticismo»: uma 

área que se incumbe de agregar e especular os assuntos do mistério.  

Por outro lado, secreto é um dos significados de místico no termo grego mustikos. Mustikos deriva 

de mustês  «iniciado» , significação da palavra grega mustêrion de culto de iniciação, por vezes 

secreto. 

 
3
 Deixa-se, seguidamente, uma possível e sucinta definição de interior: o ―interior‖ é um ―lugar‖ 

que não é lugar algum, mas que o homem sente dentro de si e desconhece. Igualmente, há uma 

noção de espaço associada à ideia de interior e exterior, impossível de eliminar. O ―interior‖ é o 

dentro do homem que está associado ao sentimento e emoção, e está muito próximo do que se 

designa de espírito ou alma, ou ainda, de uma ideia de ―substância‖. Portanto, o ―interior‖ tem esta 

dupla interpretação: ―lugar‖ e ―substância‖; o ―interior‖ acolhe, germina e dá, e estas ―acções‖ 

estão relacionadas com o fazer obra de arte.  
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no ―interior‖ atento, receptivo ao exterior e a si mesmo; é um interior vivo: magma 

condensado na iminência de se libertar. Deste modo, a obra de arte é um ―interior‖ 

liberto, que germina no interior mas não resta nele; o coração é infinitamente pequeno  

precisa de exceder e exceder-se. No entanto, o ―interior‖ continua a ser interior, secreto; o 

fazer artístico tem a seguinte situação paradoxal: abre-se ao exterior mantendo-se secreto.  

É através da ―poesia‖ que o ―interior‖ se exterioriza em obra de arte. A palavra 

«poesia» é originária do grego poiesis que significa «acto de fazer» algo e «criação». 

Nem toda a arte tem qualidade ―poética‖, a poesia não é um atributo, um elemento 

adicional, mas antes uma condição da arte no sentido em que esta é resultado de um fazer 

específico
4
. O fazer implica conhecimento e saber, e a determinado fazer associa-se um 

ofício. Este fazer distancia-se do artesanal e da produção, portanto, do ofício. O fazer 

obra de arte está para além de todo o saber, indispensável, porém insuficiente. Não é a 

experiência do fazer  que pode estar relacionado com o automatismo do saber-fazer , 

mas o fazer associado à «experiência» da criação.  

A ―poesia‖ encontra-se em todo o fazer obra de arte, porque em todo o fazer é 

dedicada uma «atenção»
5
, seja através do olhar, do pensamento ou do coração. «Atenção» 

que procura ir sempre mais além, que liberta, precisamente, a poesia de cada ―objecto‖ 

que é alvo de «atenção». Essa «atenção»  denominada também por Paul Celan de 

«concentração»  encontra-se, por exemplo, no olhar direccionado ao objecto, ou 

mesmo no fazer técnico da obra de arte (note-se que ambos os casos estão relacionados 

com o fazer). A ideia de que a ―poesia‖ pode ser a «coisa natural»
6
, denota que está 

latente na realidade sensível. O elemento natural  o mundo sensível  não pode 

permanecer, somente, enquanto tal, pois é insuficiente dizer que a ―poesia‖ habita o todo 

e que o todo é ―poesia‖; nada é ―poesia‖ se não for libertada a sua estranheza, e se 

                                                                                                                                                                       
  
4 

«―Poesia‖ quer dizer: o primeiro fazer, ou então o fazer na medida em que ele é sempre primeiro, 

de cada vez original.», Jean-Luc Nancy, Resistência da poesia. Tradução de Bruno Duarte. Lisboa: 

Vendaval, 2005, p. 17. 

 
5
 Paul Celan, Arte poética – o meridiano e outros textos. Tradução de João Barrento e Vanessa 

Milheiro. Lisboa: Cotovia, 1996, p. 57. 

 
6
 Esta é uma ideia extraída do livro Resistência da poesia de Jean-Luc Nancy, mencionada uma 

única vez na obra referida; no entanto, ela é aplicável ao desenvolvimento do tema da poesia, no 

contexto em abordagem, op. cit., p. 10. 
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encontrar o enigma na «coisa natural». Este libertar é a «atenção», ou seja, o fazer do 

poeta  a ―poesia‖ está sempre a fazer-se, portanto a obra de arte está sempre a fazer-se. 

Celan afirma que o ofício «é coisa das mãos. E estas mãos, por outro lado, só pertencem a 

um indivíduo […]»
7
, ao ―poeta‖  autor e criador. O ser desse indivíduo é uma síntese 

de toda a experiência com o mundo (pois o ser humano é uma construção afectiva e 

social, às quais estão adicionadas as características do organismo físico e espiritual). 

Segundo Celan, esta «atenção» não se restringe somente ao olhar, mas a «uma forma de 

concentração que tem presentes todos os nossos dados.»
8
. Portanto, a «atenção» é 

realizada com todo o ser do homem, através da percepção, seja esta sensorial ou 

intelectual. Aquilo que estamos, aqui e neste momento, a evidenciar é a singularidade de 

cada indivíduo, e a capacidade de produzir algo, igualmente, singular. No texto referido, 

Celan cita uma frase de Malebranche relevante para o tema em questão: «a atenção é a 

oração natural da alma»
9
. Esta afirmação insere e comprova a ―oração‖ no fazer obra de 

arte, pois é nessa «atenção» que se dá a comunicação. 

Passemos, agora, a uma breve análise etimológica de oração, inserindo-a no 

contexto da poesia e, mais uma vez, no fazer obra de arte. Assim, o vocábulo «oração» é 

um termo originário do latim oratio, que designa «linguagem» e «linguagem preparada 

com estilo». Por um lado, a linguagem relaciona-se com a fala, a palavra e a 

comunicação, por outro o estilo caracteriza a linguagem com ―arte‖, portanto a oração é a 

palavra com ―arte‖. É na particularidade do estilo, na forma preparada com estilo, que o 

poeta torna secreto, dando a ver pelo reconhecimento familiar  o que aproxima e revela 

, e preserva no que é estranho ou causa estranheza  o que afasta e oculta
10

. A 

questão do estranho relaciona-se com a linguagem, precisamente, pela potencialidade da 

                                                             
7 
Paul Celan, Arte poética – o meridiano e outros textos…, op. cit., p. 66. 

 
8
 Ibid., p. 57. 

 
9
 Ibid. 

 
10 

Pode-se equiparar à noção de Unheimliche, conceito freudiano que significa, simultaneamente, o 

familiar e o desconhecido que se reconhece pelo familiar, gerando um efeito de estranheza (o 

estranho). Phillippe Lacoue-Labarthe afirma que a linguagem não é Unheimliche, mas que 

«contém a possibilidade de Unheimliche», Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme 

expérience. Paris: Christian Bourgois, 1997, p. 72 (todas as traduções desta obra são da minha 

autoria). 
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linguagem de tornar secreto, sendo esta uma peculiaridade da ―poesia‖ e a «possibilidade 

de Unheimliche»
11

. Porém, Unheimliche não está somente na linguagem oral e escrita, 

mas em todas as manifestações de arte, porque Unheimliche é intrínseco à ―poesia‖, e a 

―poesia‖ está presente em todo o fazer obra de arte.  

No fazer obra de arte, o ―poeta‖ expõe-se ao que desconhece  ao ―divino‖. A 

palavra latina divinus significa aquele «que adivinha, profético», e a palavra ―adivinho‖ 

tem a mesma origem que ―divino‖  divinus. O ―poeta‖ não é um adivinho, mas lida 

com forças semelhantes  toca no que o transcende , estabelece uma relação com o 

―divino‖; dispõe-se a receber, não uma profecia mas o ―poema‖, ―através‖ da «inspiração 

sagrada»
12

. Segundo Philippe Lacoue-Labarthe, «o sinal (do) divino […] abriu a 

possibilidade da poesia, o que quer dizer a possibilidade profética.»
13

. Ou seja, «abriu a 

possibilidade» de fazer ―poema‖, voltando-se para o ―divino‖ em ―oração‖.  

A oração, na sua origem literária, é um poema religioso; poema que se dirige à 

sua proveniência  o divino. Dirigir-se que resulta de uma relação de apelos, o apelo do 

―divino‖ e a resposta a esse apelo: a ―oração‖  o poema que se encaminha ao ―divino‖ é 

sempre uma ―oração‖. A oração é, na sua forma reconhecida, um «dirigir-se laudativo»
14

, 

isto é, uma prece ou um pedido, que se endereça a uma entidade divina. O vocábulo 

oração é oriundo do verbo latino orare, termo da linguagem religiosa e jurídica que 

designa «endereçar uma reza» (orare deos), e que se aproxima do termo rogar (do latim 

rogare) que significa «pedir» e «interceder». A oração, enquanto tal, pressupõe um outro, 

e é o meio de ligação a esse outro. É necessário haver aquele que ora (―poeta‖) e o outro a 

quem se destina a oração (―divino‖), e do qual se espera uma resposta (o pedido atentido). 

Ora, o artista  na disposição do fazer  está disposto a pedir ou, ainda, a interceder por 

esse pedido, e receptivo a receber.  

Na arte, a ―oração‖ não se dirige a uma entidade. Para demonstrar esta afirmação 

recorre-se a Philippe Lacoue-Labarthe e ao momento em que este refere o termo 

                                                             
11

 Ibid.  

 
12 

Toda a inspiração é sagrada, sendo dada pelo divino na noção de um outro que se desconhece. 

 
13

 Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience…, op. cit., p. 45.  

 
14

 Termo de Philippe Lacoue-Labarthe, ibid., p. 104.  
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«Ninguém»
15

. Ora, este termo gera, à partida, uma contradição, pois se toda a oração 

requer um destinatário, designá-lo de ninguém é anular o destinatário e retirar o sentido à 

oração
16

. Tal como Lacoue-Labarthe verifica, a propósito de Celan, quando usa o termo 

«contra-oração» (contre-prière): esta é «um modo de oração ―negativa‖, o que significa 

uma oração que visa mostrar a inanidade da oração.»
17

. Portanto, neste contexto, a oração 

acaba por se perder e deixar de ser oração. 

No entanto, para Lacoue-Labarthe a ―oração‖ de Celan continua a ser «invocação» 

(l’invocation) e «endereçamento» (l’adresse), pois invoca-se e endereça-se a ―oração‖ a 

«Ninguém» (Personne), e o facto de se manter uma nomeação (mesmo que o significado 

desse nome seja nulo, e torne a entidade, a quem se dirige a oração, negativa) dá a essa 

mesma oração um sentido ―positivo‖. Este factor leva à sobrevivência da oração, pois 

nomeia-se o destinatário de «Ninguém», que não sendo uma divindade não é nulo. Assim, 

«Ninguém» não significa ninguém mas é o desconhecido. No entanto, constate-se, desde 

já, que o desconhecido não é um nome, apontando, pelo contrário, para ―algo‖ que 

permanece — ou deve permanecer — inominável. 

Abordemos agora a ―oração‖ num outro contexto, relacionado com a questão da 

espera. Assim, na ―oração‖ gera-se um tempo vazio  a espera  até que o fazer se 

inicie. Desconhece-se a dádiva  o pedido atendido  tal como o outro que se espera. A 

―oração‖ é pedido e espera, sendo esta intrínseca ao pedido; a espera dissipa-se e surge o 

momento do «ininterrupto» (no dizer de Blanchot)  o fazer da obra de arte. O tempo da 

espera é ainda tempo, mas o tempo do «ininterrupto» é a inexistência de tempo, ou seja, a 

eternidade; a obra de arte faz-se num momento de eternidade. Em arte, a eternidade não é 

                                                             
15

 O termo «Ninguém» aparece no poema de Paul Celan, Salmo (Psaume) e ao qual Philippe 

Lacoue-Labarthe recorre para escrever sobre a oração, na obra já referida. 

 
16 

O termo «anular» é passível de ser reequacionando, pois «ninguém» não é o nada absoluto, 

portanto não anula. Se o aniquilamento for total, se se estiver perante o ―nada absoluto‖, então 

nada se faz; este ―nada‖ não pode ser o ―nada‖ efectivo da morte. Em Lacoue-Labarthe (acerca de 

Salmo de Celan) entende-se esta condição na sua afirmação: «―Ninguém‖ só significa ausência ou 

inexistência do destinatário; não que não haja destinatário. […] Significa, simplesmente, que não 

invocando ninguém a oração é, de facto, vazia ou vã, mas que invocando Ninguém a oração 

subsiste.». Ora, Celan ao referir «Ninguém»  criando uma ambiguidade  faz com que o seu 

poema Salmo seja, de facto, uma oração, pois ―ninguém‖ é hipostasiado, tornando-se no nome do 

desconhecido, Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience…, op. cit., p. 106. 

 
17

 Ibid, p. 105.  
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o tempo para além da vida que se conhece finita, mas os tempos na vida em que algo se 

cria. Tudo se inicia no tempo sem tempo e a ―oração‖ nasce, através da palavra, na 

mesma eternidade. Na visão da etimologia popular, orare deriva de os que designa 

«boca» e a boca é o órgão da palavra. A oração e o poema têm a palavra na base da 

constituição do seu corpo.  

Contudo, a obra de arte tem a sua génese no momento em que o ―divino‖ apela ao 

homem que se dirija a ―ele‖  anterior à ―oração‖, portanto a ―voz‖ é o princípio
18

. A 

palavra oriunda do desconhecido surge como insonora, «incorporal»
19

 e imaterial  é a 

―voz‖ em e no silêncio
20

. Esta ―voz‖ é a palavra do desconhecido. No entanto, esta 

―palavra‖ é ainda imaterial e não é a sonoridade da voz, mas uma sonoridade silenciosa. 

―Palavra‖ que se materializa através da sua proferição (palavra oral  fala), ou da 

representação (palavra escrita ou outras formas de signo). Portanto, pode-se distinguir a 

palavra enquanto ―voz‖ do ―divino‖, e a palavra enquanto linguagem humana.  

A ―palavra‖ imaterial chega ao ―poeta‖ como palavra secreta, ou seja, o ―poeta‖ 

recebe-a com estranheza, pois ela é, precisamente, a estranheza. Esta estranheza é o 

enigma, como já referimos anteriormente, e pode-se agora acrescentar que o ―divino‖ é 

inerente a esta estranheza. Ora, isto significa que a ―palavra‖ que se faz é já ―poesia‖, 

«palavra  singular, única»
21

. Esta ―palavra‖ que permanece na obra de arte não se 

dispõe a revelar-se, permanecendo assim oculta. Se a ―palavra‖ está no ―poema‖, ela 

estará enquanto resto da palavra imaterial (―voz‖ do ―divino‖) e da palavra proferida 

(―oração‖). ―Poema‖ será, então, essa imaterialidade que adquiriu forma, seja ela qual for, 

mas que deixou intacta essa mesma imaterialidade que esteve na sua origem, e que 

                                                             
18 

Para Blanchot a voz é «anterior ao começo» do fazer obra de arte, Maurice Blanchot, A conversa 

infinita  a experiência-limite. Tradução de João Moura Jr. São Paulo: Escuta, 2007, p. 266. 

 
19 

Termo de Maître Eckhart acerca da palavra no sermão De l’accomplissement. Embora não seja 

um autor que se analisará aqui, mantemos esta referência dada a sua importância na descoberta, 

para nós, de um outro sentido da ―palavra‖ e, por conseguinte também, dada a sua centralidade no 

tema da presente dissertação.   

 
20 

«A revelação de outrem que não se produz no espaço iluminado das formas é inteiramente 

palavra.», Maurice Blanchot, A conversa infinita  a palavra plural. Tradução de Aurélio Guerra 

Neto. São Paulo: Escuta, 2010, p. 103. 

 
21

 Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience…, op. cit., p. 82.  
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Philippe Lacoue-Labarthe denomina de «memória da vertigem». Esta imaterialidade na 

obra de arte é aquilo que não se consegue agarrar, sem matéria, sem forma, e que, ainda 

assim, é; portanto não é inexistente, mas o seu modo de ser (existir) não é dado a ver, se 

se entender ver no seu sentido mais literal, como fazendo parte dos mecanismos da visão 

do mundo sensível. Na obra de arte, o ―divino‖ reside nesta imaterialidade que, sem 

matéria e forma, apenas se pode evocar, e na sua invisibilidade apenas se pode intuir. Por 

isso, o ―divino‖ está no ―poema‖  na obra de arte  mas necessita de um novo olhar 

que liberte esse enigma, sendo esta acção um modo de continuar a fazer ―poesia‖. Deste 

modo, a obra de arte continua sempre a fazer-se. 
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2. O outro 

 

 

Definir a natureza do ―outro‖ é o que se propõe no presente capítulo, sendo o 

―outro‖ equacionado na relação que se estabelece entre o ―mesmo‖ e o ―outro‖. Deste 

modo, está em análise a questão da alteridade, que assenta no pensamento da diferença 

íntima. 

O ―outro‖ é o desconhecido no interior do ―eu‖ (sujeito). É um ―outro‖ que não é 

pensável, no sentido em que não se pode abranger, no entanto é isso que procuraremos 

fazer neste estudo: pensar o ―outro‖ que não é pensável. O ―outro‖ não é uma entidade, 

tal como se verificou em Celan e a sua expressão «Ninguém»; aqui, estamos perante o 

divino sem divindade, como referimos anteriormente. Deste modo, ficamos na 

impossibilidade de nomear, contudo procura-se fazê-lo, nomeia-se o inominável. Assim, 

ao ―outro‖ são atribuídas diferentes designações consoante os autores, e que, no entanto, 

conhecem esta impossibilidade de nomear. Philippe Lacoue-Labarthe afirma que 

«Ninguém» não é um nome, e menciona os casos de excepção: «excepto por gracejo e na 

astúcia pelo qual Ulisses escapa ao Ciclope, ou no ―caso‖ de Pessoa.»
22

; assegura ainda 

que «Deus não é ou não foi um nome»
23

, mas «um conceito para designar o ―radicalmente 

outro‖ [tout autre] do homem»
24

. Um conceito é uma ideia  não está em concreto mas 

em abstracto , logo o ―outro‖ não pode ter entidade. Por sua vez, Maurice Blanchot 

refere-se, igualmente, ao ―outro‖ como «este sem nome»
25

, o que vem reforçar a 

impossibilidade de nomear o desconhecido, pois a sua forma é de tal modo abstracta que 

escapa ao entendimento humano.  

Maurice Blanchot é um autor que atribui ao ―outro‖ variadas designações, por 

exemplo, refere-o como «o Distante»
26

 e considera-o «um mistério» e «um enigma». 

                                                             
22

 Ibid., p. 105.  

 
23

 Ibid., p. 106.  

 
24

 Ibid.  

 
25

 Maurice Blanchot, A conversa infinita  a palavra plural…, op. cit., pp. 125-126. 

 
26

 Ibid., p.114.  
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Atribui-lhe numa só vez as seguintes nomeações: «o Desconhecido», «o Estrangeiro», «o 

Proletário», «o Altíssimo», «o Mestre»
27

; e ainda, numa outra passagem dos seus escritos, 

nomeia-o de «o Transcendente»
28

 e de «o Ele»
29

 (ressalve-se que, para Blanchot, este não 

designa uma terceira pessoa). Há uma outra designação que, no entanto, Blanchot 

diferencia do ―outro‖, é a expressão de «neutro»; o ―outro‖ não é o «neutro» mas «é 

sempre pensado no neutro»
30

. Segundo Blanchot, o «neutro» é o que não tem «género»  

não é geral nem particular , é o que não pertence a nenhuma categoria, seja «do 

objecto» ou «do sujeito»
31

; o «neutro» é uma categoria que está numa «outra relação»
32

, 

relação ―radical‖. Assim, «neutro» não é «sujeito» nem «objecto», não é «afirmação» 

nem «negação», foge ao que é comum; está numa espécie de meio entre os opostos, no 

entanto nega esse mesmo meio. O ―outro‖ e o «neutro» não são o mesmo, então, o que é 

que o ―outro‖ tem de «neutro» para afirmar a sua afinidade? Tem essa qualidade que não 

se deixa definir, desvia-se da certeza de uma resposta; o ―outro‖ permite apenas uma 

aproximação, não se alcança e nem se define.  

María Zambrano, no Homem e o divino, refere o «Deus desconhecido» num 

discurso relativo a deus ou deuses da Grécia, e ainda do deus do futuro, sendo assim  

analisado sob o contexto das divindades na história. Porém, a sua noção de desconhecido 

aproxima-se do ―outro‖ não assimilável, quando pensa uma alteridade no próprio divino e 

lhe chama o «desconhecido de Deus»
33

. Zambrano distingue o «Deus desconhecido» do 

                                                             
27

 Ibid., p. 106.  

 
28

 Ibid., p. 101.  

 
29

 Ibid., p. 126.  

 
30

 Maurice Blanchot, A conversa infinita  a ausência de livro. Tradução de João Moura Jr. São 

Paulo: Escuta, 2010, p. 30.  

 
31

 «Ele recusa a pertença tanto à categoria do objecto quanto à do sujeito», ibid. 

 
32

 Ibid.  

 
33

 «O Deus desconhecido é a figura que na Grécia adquiriu o desconhecido de Deus.». Para María 

Zambrano, e no desenvolvimento do seu pensamento, o «desconhecido de Deus» é a «última 

resistência» do «divino», que se vai manifestar, essencialmente, na tragédia grega. Acrescenta, 

ainda, que «―O Desconhecido de Deus‖ é a forma pura em que o homem na sua solidão vive a 

ausência; a forma pura da solidão humana.», María Zambrano, O Homem e o Divino. Tradução de 

Cristina Rodriguez e Artur Guerra. Lisboa: Relógio D’Água, 1995, p. 259. 
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«desconhecido de Deus», neste sentido: o «Deus desconhecido» é o positivo de deus  a 

divindade , o «desconhecido de deus» é o negativo de deus  a sua ausência. Portanto, 

o desconhecido não é a divindade mas um outro da mesma natureza  divina , no 

entanto separada e diferente, e ainda ausente. 

Há, além disso, uma outra alteridade no pensamento de Zambrano  o ―outro‖ 

como alteridade do ―mesmo‖ e não como alteridade do ―outro‖ (deus) , exposta no 

texto Diotima de Mantineia, onde o ―outro‖ está em relação com o ―mesmo‖. Neste texto, 

Zambrano assume o apelo do ―outro‖ ao seu ―eu‖ quando diz: «como se esse Deus 

desconhecido […] chamasse a si irresistivelmente»
34

; na continuidade das suas palavras, 

ela refere-se, no mesmo texto, a esse «alguém» como «um homem», dando assim ao 

desconhecido uma visibilidade humana. Na ―experiência‖ que Zambrano nos conta, na 

sua visão do desconhecido como homem, percebemos que este ―mesmo‖ e este ―outro‖ 

são o ―eu‖  o homem. 

Passemos agora, e ainda no contexto da nomeação do ―outro‖, a Philippe Lacoue-

Labarthe, que retoma o termo «Ninguém»  tal como referido no capítulo anterior  do 

poema Salmo de Paul Celan. Este poema é um «cântico» (como Lacoue-Labarthe lhe 

chama), o que se constata no seguinte verso: «Louvado sejas, Ninguém.»
35

. Ora, neste 

poema, «Ninguém» pode aproximar-se da ideia de deus, pois Celan deixa essa 

possibilidade, no entanto se analisarmos a perspectiva de Lacoue-Labarthe  de que «se 

Deus é o outro do homem […] o homem é Deus, ou o inverso»
36

 , conclui-se que o 

―outro‖ remete, então, sempre para o homem. Deste modo, estamos perante uma 

alteridade assente na diferença, transcendente ao homem e diferente do homem, o que 

justifica o termo de «radicalmente outro» (tout autre) expresso por Celan n’O meridiano, 

e que Lacoue-Labarthe, na sua obra abordada, desenvolve. Constatamos, então, que o 

―outro‖  o «radicalmente outro»  e o ―mesmo‖ não são o mesmo, constituindo assim 

diferença. No entanto, tudo se passa no ―mesmo‖ ser, e assim «a alteridade é, na sua 

                                                             
34

 María Zambrano, A metáfora do coração e outros escritos. Tradução José Bento.  

Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 148. 

 
35

 Paul Celan, Sete rosas mais tarde. Tradução João Barrento e Y. K. Centeno. Lisboa: Cotovia, 

1996, p. 103. 

 
36

 Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience…, op. cit., p. 109. 
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origem, contraditória.»
 37

. Contradição que se pode esclarecer do seguinte modo (e, ainda, 

com as palavras de Lacoue-Labarthe): «assim que o outro surge, destacando-se do 

mesmo, o mesmo, antecipadamente, já o retomou e o trouxe a si.»
38

. Em suma, o ―outro‖ 

não é diferente do ―mesmo‖, sendo antes a sua diferença íntima, ou, se se preferir, o 

―outro‖ é uma exterioridade que reside no interior do mesmo (e que o constitui). Assim, o 

homem vive na duplicidade do ser, com o ―outro‖ que existe em si.   

  A presente alteridade reside, então, na relação entre o ―mesmo‖ e o ―outro‖, 

circunscrita ao interior mas assente no pensamento de exterioridade, que pode ser 

demonstrável através da designação de «estrangeiro» (de Blanchot), sendo assim o 

«estrangeiro» aquele que é de fora e chega
39

 ao ―mesmo‖. Uma outra interpretação de 

«estrangeiro», e que justifica a diferença íntima, é o seu possível significado de estranho, 

pois o ―outro‖ é o ―estranhar-se‖ do ―mesmo‖, que na sua origem se diferencia. Quando o 

homem se estranha nasce um outro  ―estranho‖ , que se reconhece mas que se 

estranha por uma ausência. Talvez a ausência seja a sua maior estranheza, e que deixa a 

proximidade possível numa longínqua inacessibilidade. 

Segundo Maurice Blanchot, está-se perante uma relação impossível
40

, pois o 

―outro‖ é o que me ultrapassa (tal como já se referiu, o transcendente), «uma relação com 

o que está absolutamente fora de mim-mesmo […]»
41

, no entanto esta relação é possível, 

mas na sua própria impossibilidade. Este ―outro‖ pode presumir-se longínquo e 

inacessível, no entanto é acessível, pois o ―outro‖ é o mais recôndito interior humano, 

logo, muito próximo do homem, dado que o ―outro‖ é o próprio homem.  

Na resposta à interrogação da identidade do ―outro‖, concluímos com uma 

citação de Maurice Blanchot, que resume e toca, precisamente, no que foi abordado  a 

relação do ―outro‖ com o ―eu‖, e o ―outro‖ em aproximação à ideia de deus (que chegou a 
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 Ibid., p. 90.  
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 Constate-se que chegar, ou no dizer de Lacoue-Labarthe «retomar», não significa retorno  ou 

seja, ser o ―mesmo‖. Esta afirmação será desenvolvida no capítulo seguinte  A separação.  
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 «Esta relação que pode ser chamada de impossível, […]», Maurice Blanchot, A conversa infinita 
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 Ibid.  
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ser tocada). Assim, o ―outro‖ não é «nem um outro eu, nem uma outra existência, nem 

uma modalidade ou um momento da existência universal, nem uma sobre-existência, 

deus ou não-deus, mas o desconhecido em sua infinita distância.»
42

.  

O ―outro‖ é, de facto e somente, o desconhecido. Como afirmámos no início, 

―ele‖ é aquilo que não se pode pensar, e ao qual, agora, se pode ainda acrescentar os 

qualificativos de inacessível, ou de intocável.  
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 Ibid., p. 134.  

 

  

 



 
 
 

3. A separação 

 

 

Entre o ―outro‖ e o ―mesmo‖ há uma relação  afirmação exposta anteriormente 

 , que se faz na e através da separação íntima. O desenvolvimento do presente capítulo 

assenta nesta última afirmação, que visa a separação no contexto da alteridade, no entanto 

passemos à exposição de outros géneros de relação com o ―outro‖, compreendidos a 

partir do pensamento de Maurice Blanchot. 

Assim, Blanchot equaciona três tipos de relação na separação; para começar 

enuncia-se a relação do 1º tipo que se denomina de «relação dialéctica». Nesta relação o 

homem visa atingir a unidade, procura o uno, reduz o «Outro à verdade do sujeito»
43

, 

afirmando o ―outro‖ como aquele que regressa a si. Há um tempo e uma ―elaboração‖ 

para que o ―outro‖ seja o mesmo do sujeito. Deste modo, na «relação dialéctica» a 

separação tende a ser superada através desta mesma ―elaboração‖, que significa 

«trabalho» no sentido hegeliano do termo (o que será aludido no capítulo seguinte).  

A relação do 2º tipo chama-se «relação de união». Aqui «a unidade é sempre 

exigida, mas imediatamente obtida.»
44

, deste modo o ―outro‖ e o ―mesmo‖ «unem-se 

imediatamente: é uma relação de coincidência e de participação»
45

, ao contrário da 

«relação dialéctica», que tem um tempo de acção que se prolonga até atingir o seu fim. A 

«relação de união» é, por exemplo, a relação do êxtase, onde o ―outro‖ e ―mesmo‖ 

«perdem-se um no outro; há […] fusão, fruição»
46

, sendo a separação abolida por estas 

acções de imediação. Contrariamente à «relação dialéctica», que se centra no ―mesmo‖, 

esta relação centra-se no ―outro‖
47

, no entanto refere, tal como a «relação dialéctica», o 

uno, mas aqui o uno não é um objectivo a alcançar, mas um acontecimento.  

                                                             
43 Ibid., p. 119.  
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 «[…] o ―Eu deixa de ser soberano; a soberania está no Outro que é o único absoluto.», ibid., pp. 

119-120.  

 

 



 
 
 

Por fim, a relação do 3º tipo designa-se de «sem dialéctica e sem união», relação 

que nunca visa a união entre o ―outro‖ e o ―mesmo‖. Blanchot afirma: «é preciso tentar 

pensar o Outro […] sem referência ao Uno, sem referência ao Mesmo.»
48

, pois só assim o 

―outro‖ pode ser verdadeiramente assumido enquanto tal. A «presença do outro»
49

 não é 

remetida para o ―mesmo‖, nem para o uno. Presença  presença ―radical‖   numa 

separação que mantém radicalmente separados o ―outro‖ e o ―mesmo‖, sem a rasura do 

intervalo entre ambos: o intervalo entre o ―mesmo‖ e o ―outro‖ (que constitui qualquer 

sujeito). Separados, encontram-se numa relação de estranheza, «um é estranho ao outro, 

sem que esta estranheza privilegie um ou outro.»
50

. Em face a esta afirmação, podemos 

concluir que nenhum deles é soberano. Além do mais, estamos perante uma relação em 

que a união é impossível, no entanto esta afirmação é paradoxal, dado que a possibilidade 

de união reside na sua própria impossibilidade.  

A separação é, no presente contexto, observada no sentido de não agregado
51

, o 

que corresponde à última tipologia de relação exposta (relação do 3º tipo), uma separação 

onde não houve nenhuma união prévia e que não leva a uma nova união. Ela não vem do 

uno nem tende ao uno, não tenta superar-se para deixar de ser separação, em suma e além 

disso, é uma separação que deverá conservar-se. Dentro deste pensamento está Philippe 

Lacoue-Labarthe, como se pode constatar no texto A separação, é o começo52
, onde o 

autor especula e duvida o sentido negativo que o termo separação possui  de que a 

união está em oposição à separação , e atribui-lhe um sentido positivo. Lacoue-

Labarthe nega que toda a parte teve  obrigatoriamente  uma união inicial, e entenda-

se, presentemente, por união o uno. Este autor responsabiliza o prefixo verbal se (do 
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verbo latino separare) pela carga negativa que o termo separação adquiriu, visto que se é 

um prefixo latino que indica um «afastamento»
53

. Por sua vez, e seguindo o estudo 

referido, o verbo parare significa em latim «preparar», o que dá o sentido positivo à 

noção de separação: «―Separar‖ significa somente: preparar à parte. Ou: pôr à parte com 

o objectivo de preparar.»
54

. Portanto, «preparar» é conservar a separação, «preparar» 

continuamente. Podemos interpretar o objectivo de «preparar» do seguinte modo (e 

seguindo a sua definição prosaica): fazer com que algo aconteça, o que só pode ser 

conseguido na separação, como se comprovará adiante. Desde logo, estamos perante uma 

separação que não pode ser abolida; deve assim ser conservada, para que possa continuar 

a ser relação e relação fértil, da qual se origina a obra de arte. Aquele que prepara esta 

relação é o que põe à parte  o ―mesmo‖ , no entanto não distancia de si 

absolutamente nada; este «pôr à parte» é o ser ―outro‖, aquele que originariamente gera 

um outro diferente de si. Deste ponto de vista, a separação está, impreterivelmente, 

relacionada com o ser no sentido da existência, dado que está ligada ao ―mesmo‖ e ao ser 

outro desse ―mesmo‖. Concluímos reafirmando que é na alteridade que se aborda a 

separação.  

Ora, é precisamente por esta razão que se pode falar em separação íntima (e não 

de intimidade na relação), porque esta relação dá-se no interior do sujeito, no seu íntimo 

profundo. Estamos assim perante uma interioridade com autonomia e que se afirma. 

Retomemos agora a Maurice Blanchot e com o seu texto O itinerário de 

Hölderlin, onde a separação é assumida, desta vez, sob os termos de «divino» e 

«humano» (pois estes sempre foram identificados, na nossa tradição, respectivamente 

com o ―outro‖ e o ―mesmo‖ — da mesma maneira que, em Paul Celan, «Ninguém» pode 

também designar Deus). Neste texto encontramos uma breve, no entanto notória, 

referência à separação, abordada no contexto da inspiração
55

, que assenta, e citando o 

termo de Blanchot, na «infidelidade divina», o que designa a «ausência de Deus». Deste 

                                                             
53

 Ou um «desvio» (écart), ibid., p. 137.  

 
54

 Ibid., p. 138.  

 
55

 Para Maurice Blanchot, e seguindo o texto citado, a inspiração tem uma concepção mais «rica» 

do que reduzir a inspiração à recepção de «um raio sagrado», no entanto não se suprime o divino 

no contexto da inspiração. Afirmou-se anteriormente, e igualmente em nota, que toda a inspiração 

é sagrada, precisamente porque a inspiração nasce da relação com o desconhecido. 

 



 
 
 

modo, o homem e o ―divino‖ ficam separados, gerando-se entre eles um intervalo, que 

denominamos de espaço sagrado.  

Diante desta ausência o homem defronta-se com o abismo da separação  o 

entre do homem e da ausência divina , e abisma-se nele. Deste modo, o homem lança-

se no vazio da sua interioridade, sendo através do e no espaço abissal que o homem 

comunica com o ―divino‖; comunicar que é, e retomando o tema de abertura deste estudo, 

a ―oração‖.  

Este abismo é a distância extrema, provocado pela separação extrema da 

ausência. Separação literalmente sem fundo (a-byssus): propriamente abissal. Abismo que 

permite relação, mas somente possível na alteridade e ausência dessa mesma alteridade; e 

ainda relação sem união, pois a união colmata o vazio. Esta relação entre o homem e a 

ausência do ―divino‖ é um movimento na e da separação abissal (diz-se na porque este 

movimento gera-se no abismo; diz-se da porque a separação origina este abismo), 

movimento ao qual Blanchot chama de «duplo» e, igualmente, de «recíproco». É duplo e 

recíproco, dado que o movimento de voltar se faz do humano para o ―divino‖ e do 

―divino‖ para o humano.  

Para Blanchot a «infidelidade» deve ser preservada, deste modo, reforça-se o que 

já afirmámos: conservar a separação, dado que ela é a possibilidade de criação. Na 

separação abordada não há união e nem houve união prévia, nem tem por objectivo a 

união, no entanto visa o contacto. O contacto dá-se na relação que se estabelece com o 

que está diante, porém está-se diante de uma ausência. É uma separação que permite o 

contacto, mas este contacto e esta presença não são físicos. Um contacto sem contacto  

contacto negativo  que se dá na separação, porque não há contacto na verdadeira 

acepção da palavra, isto é: toque. A única possibilidade de contacto é a de tocar no 

intocável, tocar no que não se pode tocar, pois o ―outro‖ é de uma outra substância, ou 

seja, e frisa-se mais uma vez, o ―outro‖ é de diferença íntima, e assenta a sua estranheza 

na ausência. Ora, esta última afirmação é uma contradição, no entanto, e tal como 

Blanchot refere, o contacto faz-se na «própria inacessibilidade»
56

, pois o ―outro‖ ausente 

 o intocável  é o inacessível.  
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O contacto não aniquila a separação, ou seja, não aniquila o abismo. No momento 

do contacto, há a presença do ―outro‖ mas «em sua infinita distância»
57

, pois não pode 

haver efectivamente presença. Contacto que não aproxima, presença sem presença. Uma 

presença que o homem pressente em si mesmo e se confronta com ela, presença que é 

uma ausência. 

 Esta separação deve-se à possibilidade de amar. É o amor que permite aceitar a 

diferença e a condição de ausência e, deste modo, se fazer relação. Porém, o amor levanta 

a questão do desejo e o desejo requer a presença, neste ponto de vista o «amor quer a 

união»
58

. Por este motivo, o amor é uma questão controversa quando inserida no contexto 

de uma separação radical, em que a presença se faz na impossibilidade da presença, e 

onde não há união. Na relação em questão, o desejo «não pode ser satisfeito e não deseja 

unir-se com o desejado […]»
59

. O ―outro‖ é o ser amado  amante, aquele que não se 

deixa conhecer com a sua presença. Este amor tem peculiaridades; é um amor que vive 

apenas na ausência do amante, em que o desejo é impossível de satisfazer plenamente 

(satisfazer na verdadeira acepção da palavra), dado que se está numa relação de ausência, 

e precisamente por esse motivo se torna relação  relação de separação. Há aqui um 

desejo desta mesma separação, um desejo de a conservar. Por outro lado, este é um desejo 

que não tem a ambição da satisfação, pois é um desejo «desinteressado» (como diz 

Blanchot)
60

. É um amor que deseja ser amado pelo próprio amor (ao qual a nossa tradição 

deu o nome de «amor puro»), o amor na sua im-possibilidade. Entra-se numa relação de 

amor que ultrapassa a noção de relação comum, pois na separação não se pode constituir 

a união; é neste sentido que o amor é impossível, impossível na sua união, mas possível 

na separação e na ausência (que são constituintes, a nosso ver, do verdadeiro amor). 
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4. A «experiência interior»  

 

 

Neste capítulo final, tentaremos concretizar a noção abstracta de separação, tal 

como foi acabada de ser exposta, reavaliando o termo ―experiência‖ e, mais 

particularmente, acolhendo a noção batailliana de «experiência interior». De facto, entre 

esta e o abismo da separação não há qualquer contradição, antes um avanço, espera-se, e 

um aprofundamento do âmago da dissertação.  

Na verdade, a relação que se estabelece entre o homem e o desconhecido  esse 

movimento interior  define-se como ―experiência‖, no sentido em que o homem no seu 

íntimo coloca em questão o seu ―eu‖  a sua ipseidade. Desde que o faz, o homem fica, 

imediatamente, diante do abismo, pois vê-se perante a impossibilidade de encontrar 

sentido e resposta, pois estes são inexistentes na ―experiência‖. 

A ―experiência‖, então, é um acontecimento que difere da ideia de experiência 

como ocorrência quotidiana, opondo-se igualmente à definição de prova no sentido de 

experimentação na actividade científica, e rejeitando o sentido do saber adquirido através 

do fazer acumulado. Numa palavra, a «experiência interior» não é nem experiência de 

vida nem experimentação de hipóteses a verificar.   

Contudo, numa outra acepção do sentido de vivência, prova e fazer, pode-se 

afirmar que estes termos não estão excluídos do sentido da ―experiência‖ que se procura 

aclarar aqui. Aliás, surgem indissociáveis e em simultâneo no acontecer ―experiência‖; 

assim, é vivência porque esta ―experiência‖ é um acontecer e um sentir excessivo e 

desmedido, à luz do êxtase e ao qual a dita ―experiência‖ é intrínseca; é prova porque o 

homem origina o seu próprio abismo quando coloca a sua ipse em questão; e é fazer 

porque é através desta mesma ―experiência‖ que o homem dá forma ao que não tem 

forma. 

O acontecimento da ―experiência‖ consiste numa «travessia arriscada»
61

 ou 

―viagem‖, onde o homem vai ao limite de si próprio. Uma travessia implica, sempre, dois 
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pólos e o entre no qual a travessia se faz. Algo de inquietante existe nesta travessia: sem 

finalidade, excepto a da própria ―experiência‖, o destino é o desconhecido, tornando-se 

numa viagem sem destino. O homem dispõe-se a perder-se no que não conhece e, deste 

modo, faz a mais longínqua e arriscada das viagens. Georges Bataille caracteriza a 

―experiência‖ como «uma viagem ao fim do possível do homem»
62

, e neste sentido a 

―viagem‖ é uma ―travessia‖ que comporta risco de morte, assim como o naufrágio é o 

perigo da travessia no mar. Esta ―viagem‖ implica o sair de si, deste modo é 

simultaneamente e paradoxalmente interior: é uma ―viagem‖ no interior do homem.   

 Georges Bataille denomina esta ―experiência‖ de «experiência interior» e define-

a do seguinte modo: «Entendo por experiência interior o que habitualmente se nomeia de 

experiência mística: os estados de êxtase, de arrebatamento, pelo menos de emoção 

meditada.»
63

. No entanto, Bataille demarca esta ―experiência‖ como sendo autónoma da 

mística, por outras palavras, distingue-a de toda e qualquer tradição referente à mística e a 

tudo o que, eventualmente, impede o homem de ir ao limite de si. Deste modo, «a 

experiência interior» de Bataille separa-se «do transe, dos domínios do saber, do 

sentimento, da moral»
64

, pois, segundo o autor, a «experiência interior» vive da 

«experiência sensível» e não da «explicação lógica». Por este motivo, demarca-se 

igualmente da religião, uma vez que para Bataille deus é uma categoria do entendimento 

e o desconhecido é, precisamente, o que «escapa ao entendimento»
65

.  
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A «experiência interior» recusa toda e qualquer autoridade, dado que a autoridade 

domina o homem, mantendo-o submisso e oprimido. A «experiência interior» é 

autoridade e afirma-se como a sua única autoridade, no entanto não é opressão mas 

liberdade. Assim, ela só pode ser vivida pelo homem livre, porém o homem só atinge esta 

liberdade através da sua «experiência interior». Os termos desta tensão constitutiva do ser 

humano  liberdade e opressão  assentam na filosofia de Hegel que Georges Bataille 

retoma, e ilustra-se nas figuras do Senhor e do Escravo da dialéctica do Espírito 

(hegeliano)
66

; ambas são figuras do Espírito e vivem simultaneamente no homem, que 

não pode deixar de vivê-las durante a sua vida. Hegel tem uma filosofia que assenta no 

trabalho, no pensamento discursivo  a dialéctica , ao qual Bataille se opõe na sua 

definição de «experiência interior». Esta última está distante da dialéctica hegeliana que 

trabalha para atingir um fim; por outro lado, a «experiência interior» é um meio que não 

conduz a nenhum fim, pois ela já é um fim em si mesma, ou seja, a «experiência interior» 

é o seu único meio e o único fim  sem projecto, é o próprio projecto. 
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trabalho está ao serviço do outro, e é realizado pelo temor da morte. 

 



 
 
 

O homem da dialéctica centra-se no sujeito sem pensar o seu ―eu‖  o interior 

, o seu mundo é, deste modo, o espaço profano
67

, onde o homem não se coloca em 

questão, um espaço sem distância e sem relação. Contrariamente, no espaço sagrado (e, 

tal como referido anteriormente, o espaço sagrado é a distância abissal entre o ―mesmo‖ e 

o ―outro‖), há relação íntima; em suma, Georges Bataille dá total primazia ao princípio 

interior. 

A «experiência interior» não se coaduna com a acção para a conservação da vida, 

não luta contra a morte nem tenta suplantá-la. Na «experiência interior» há a «capacidade 

de morrer», o homem morre sem morrer, dado que o limite do homem é, precisamente, 

tocar no vazio da morte, no desconhecido intocável  o interdito. Esta predisposição 

para a morte  ter consciência da sua mortalidade  distingue o homem do mundo 

natural tornando-o num ser distinto, uma vez que o homem é um ser com pensamento, no 

entanto a consciência de morte é insuficiente à «experiência interior». 

Retomemos as figuras do Senhor e do Escravo, o Senhor é o único capaz de 

alcançar a liberdade correndo o risco de vida, pois o Escravo tenta atingir a liberdade pelo 

trabalho, apenas suplantando a morte, sem nunca se colocar em risco de vida. Deste 

modo, o homem criador será aquele que — na figura do Senhor — corre o risco de vida, 

pois é capaz de viver a sua morte antecipada, de morrer sem morrer. Mas é também 

aquele que — na figura do Escravo — formaliza esse mesmo risco, dando uma forma a 

essa morte antecipada. A morte não detém em si nenhum poder, aliás a morte efectiva é a 

impossibilidade de qualquer fazer, no entanto este ímpoder da morte é a possibilidade da 

arte (este paradoxo levará, mais adiante, à afirmação da morte como poder). 

Deste modo, a obra de arte não é somente fruto do risco de vida, pois está 

também submetida à acção do trabalho. Desta contradição intrínseca, e como já referimos 

no primeiro capítulo, resulta a obra de arte que esteve sujeita a um fazer peculiar: fazer 

que é, sem dúvida, uma acção de trabalho, mas que se distingue na liberdade do homem 

que se dispôs a tocar no ―vazio‖. Obra que nasce da «experiência interior» que é a 

vivência da relação na e através da separação íntima com o desconhecido. Este 

desconhecido é o interior do homem; homem que deu a si mesmo a possibilidade de 
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pensar o exterior de si, o para além de si  que está no seu íntimo. A obra de arte só se 

pode fazer na disposição de pensar o ―outro‖, nascendo a obra do vazio gerado pela 

ausência do desconhecido: no abismo da separação. Bataille designa este abismo de 

«fenda aberta»
68

  o intervalo entre o «sujeito» e o «objecto do desconhecido» (termos 

de Bataille e equivalentes ao ―mesmo‖ e ao ―outro‖). 

Esta aproximação máxima entre a «experiência interior» e a ―experiência‖ do 

abismo na separação, dá-se necessariamente em silêncio e na solidão. Estes termos 

designam modalidades e condições da «experiência interior». A eles voltaremos em dois 

breves anexos (recorrendo à experiência de artistas) — mas sobre eles já é possível dizer 

que, e segundo Bataille, o silêncio é o próprio interior, pois todo o interior é silêncio, e a 

«experiência interior» só se pode fazer em silêncio e em solidão. O abismo que se tem 

vindo a referir  a «fenda»   é feito de silêncio e de solidão. Assim, afirma-se, desde 

já, que este não é o silêncio da ausência de ruído  relacionado com o exterior , assim 

como a solidão não é o estar só; são antes silêncio e solidão que se fazem no homem. 

O êxtase vai ser central na redefinição de mística, isto é, da «experiência interior» 

segundo Georges Bataille. Para este autor, o êxtase deve estar liberto de qualquer 

conjunto de práticas pré-definido   ele surpreende o homem, é inesperado, desde modo 

é involuntário, sem ser induzido. Em suma, e seguindo Bataille, «o êxtase nasce de um 

desequilíbrio»
69

, no entanto não se deve confundir o estado de êxtase com a folia ou 

embriaguez, pois o êxtase batailliano é o ponto máximo do espírito; não é a inconsciência 

do espírito, mas o inconsciente activo na sua actividade máxima e máxima elevação do 

espírito. Igualmente, não se deve equivocar com os estados de transfiguração do êxtase 

religioso, uma vez que não há transfiguração mas transformação do estado interior. O 

êxtase é sempre excesso, tudo o que resta no interior, no momento do êxtase, está 

ampliado. Este desequilíbrio  interior  é a impossibilidade de fuga ao vazio do 

homem e com o qual este se depara, se abisma; um desequilíbrio que se gera pela e na 

ausência do desconhecido. Desequilíbrio que, se voltarmos à sua origem, se verifica na 

diferença íntima da alteridade, como já exposto no capítulo anterior. Desequilíbrio gerado 
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pelo movimento interior, em que o ―mesmo‖ e o ―outro‖ se colocam em direcção um ao 

outro.  

Uma outra questão relativa ao êxtase e que importa esclarecer, é a problemática 

da fusão que o êxtase pode levantar, pois esta noção — no seu sentido corrente — reside 

na ideia da fusão (e corresponde ao 2º tipo de relação, segundo Maurice Blanchot). Ora, a 

definição comum de êxtase derruba toda a teoria sobre a separação que se tem vindo a 

afirmar até aqui, pois havendo fusão (união absoluta), deixa de existir a separação e o 

abismo, no qual a obra de arte tem a sua génese. Portanto, constatamos que no êxtase de 

Bataille não pode haver fusão, apesar de o autor deixar essa ambígua possibilidade na 

obra em questão, pois na «experiência interior» continua a existir o abismo, como se 

comprova nas palavras de Bataille quando se refere a uma «fenda aberta». Deste modo, 

continua-se a estar perante uma relação de separação e não de fusão. 

Continuando na proximidade do pensamento de Georges Bataille, pode-se dizer, 

enfim, que o êxtase é a transformação do movimento interior, e toda a atenção está 

concentrada nesse movimento. É o momento em que a realidade sensível se desvanece, 

restando somente o desconhecido  o homem com o seu vazio; é o despojamento total 

dos objectos. A esta ―acção‖ dá-se o nome de ausentar-se de si, uma forma de estar ―em 

si‖ mas saindo de si, situação paradoxal que se justifica na existência de uma 

interioridade que não se pode negar. No entanto, o homem esquece-se de si sem poder 

anular-se — sob pena de suprimir a sua existência. A obrigatoriedade do estar ―em si‖ 

justifica-se pela importância da existência do ―eu‖. Se, por um lado, esta ―experiência‖ 

exige um sujeito, por outro, não é ―experiência‖ se não estiver para além do sujeito, pois 

ela estabelece relação com o desconhecido: é o sujeito ―em si‖ mas para ―além de si‖ — e 

de tudo o que é justificável e explicável. 

Analisemos agora a questão do ausentar-se de si, relacionando-a com as 

seguintes noções de Georges Bataille: o «eu-que-vive» e o «eu-que-morre». Ambos são o 

mesmo mas que se diferenciam no interior do ―eu‖, tal como as figuras do Senhor e do 

Escravo. Na «experiência interior» não há efectivamente morte, mas um estado de morte 

somente possível como estado do interior. Assim sendo, podemos afirmar, desde já, que o 

ausentar-se de si é ir em direcção ao desconhecido e tocar, precisamente, no interdito da 

morte. O «eu-que-vive» é aquele que tem existência fisíca  corpórea  e que através 

desse corpo pressente a morte; o «eu-que-morre» é aquele que sente o desafio da morte, 



 
 
 

que enfrenta o abismo. Só poderá haver «experiência interior» se o «eu-que-morre» 

aceitar o desafio da morte e, desse modo, ficar perante a ausência do desconhecido, 

tocando nesse vazio. Assim, o  «eu-que-morre» deverá ser soberano tal como a figura do 

Senhor. Portanto, o «eu-que-vive» é a obrigatoriedade do estar ―em si‖, o «eu-que-morre» 

o para ―além de si‖; em suma, o homem ausenta-se de si, tal como na morte, pois — para 

além do pressentimento da morte — ele procura conhecê-la através de uma simulação, 

que, no entanto, não significa a projecção na morte.  

O tema da morte constitui assim uma questão fulcral na génese da obra de arte, 

tal como se acabou de demonstrar; por este motivo, será seguidamente aprofundada, na 

conclusão do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONCLUSÃO 

 

 

 

Na realidade, o abismo da separação identifica-se com a ―experiência da morte‖, 

pelo qual se justifica esta breve reflexão na presente conclusão. É no sentido da morte 

como começo, à semelhança da separação como começo, que se aborda a temática da 

morte no contexto da arte. Pode já adiantar-se que o cruzamento entre a separação e a 

morte se dá por uma ausência, e no vazio gerado por essa ausência  abismo   de onde 

nasce a obra de arte. A morte separa através do desaparecimento do ser, e deste modo 

origina ausência, no entanto a ausência não é o mesmo que nulo. A morte é uma 

desaparição, mas desaparecer não é anular; relembremos que a separação é conservar 

relação e não anulá-la, sendo esta uma relação de ausência. Tal como é necessário 

conservar a relação, é necessário viver a morte, ou melhor dizendo, ter uma ―experiência 

da morte‖.  

Na vida há, pois, duas mortes — distintas. Uma é a perda do ser, ou seja, da 

existência, a outra é a antecipação dessa morte derradeira. É esta última que se pretende 

abordar na temática da génese da obra de arte.  

A morte cruza-se sempre com a vida, o viver a morte derradeira é ainda em vida. 

No entanto, há uma diferença entre a arte e a vida: neste último caso, a morte prolonga-se 

na morte, enquanto na criação a morte é, igualmente, em vida, mas o seu prolongamento é 

vida. Somente a vida permite fazer obra, dado que a morte última   a inexistência do ser 

 é a impossibilidade da criação, pois sem o ser nada se faz.  

A ideia da morte como possibilidade de criação pode ser compreendida na 

seguinte passagem de Maurice Blanchot: «a decisão de ser sem ser a própria possibilidade 

da morte»
70

. Com esta última afirmação pode já dizer-se, e como prenúncio do que se dirá 

seguidamente, que a morte adquire um sentido positivo no contexto da criação. Para 

Blanchot «[a] arte é relação com a morte. Porquê a morte? Porque ela é o extremo.»
71

. A 

morte é o extremo do homem, a sua possibilidade vai até a esse extremo, pois para além 
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deste o homem não conhece mais nada; o que se conhece como possível é, assim, o que 

vai até ao extremo. O homem na «consciência de si» conhece-se como ser mortal, no 

entanto este reconhecimento é insuficiente para o homem fazer obra, apesar de este facto 

predispô-lo para a acção, e do qual a obra de arte também depende. Porém, e como já 

verificámos, a acção pelo trabalho é insuficiente para fazer obra de arte. A capacidade de 

morrer sem morrer faz esta morte soberana, com poder. Ora, este poder é o de fazer 

nascer a partir da ideia de vazio, o que é paradoxal, pois a morte faz nascer em vez de 

fazer morrer; tal como se confirma em Maurice Blanchot, a morte é «um poder de ser»
72

 e 

não um poder de não ser, pois só assim a morte pode ser possibilidade. No entanto, não é 

a morte que faz mas aquele que tem consciência dessa mesma morte, ou seja, tem a 

capacidade de pensá-la, e esse poder  «poder morrer»
73

  só o homem possui. 

Portanto, o poder da morte reside na capacidade de pensar a morte, e por conseguinte, 

vivê-la. No entanto, dizer que pensar a morte faz dela um poder é redutor, pois este facto 

é assumidamente insuficiente para que a morte seja poder. Aquilo que faz da morte um 

poder é a relação com o ―outro‖  o homem pode morrer e viver esta morte simulada  

porque está em relação com aquilo que o transcende.  

Mas como se pode conhecer a morte com vida, dado que a morte se prolonga na 

morte, na eternidade? Só há um modo de existir vida na morte: ressuscitando, ou seja, 

através da ressurreição. Mas esta ressurreição não é um despertar para a vida depois da 

permanência em sono eterno. Dir-se-á que é o momento exacto do despertar, em que o 

ressuscitar se prende ainda à morte, e se liberta da vida, em vida.  

Jean-Luc Nancy aborda este assunto em Noli me tangere, um ensaio que analisa o 

episódio bíblico da ressurreição de Jesus no momento da sua aparição a Maria 

Madalena
74

. Nancy na sua definição de ressurreição diz que esta não é «nem regeneração, 

nem reanimação, nem palingenesia, nem renascença, nem revivescência, nem 
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reencarnação: mas a elevação (…)»
75

, sendo esta «elevação» uma «partida», ou seja, um 

desaparecimento. Segundo a opinião de Nancy, o que Jesus apresenta a Maria Madalena 

não é a sua ressurreição mas a sua «partida» (desaparição), no entanto pode-se 

acrescentar que ela não é somente uma desaparição, mas também uma aparição. A 

aparição requer presença e há, de facto, a presença de Jesus, embora intocável, mas ainda 

assim presença. Ora, este antagonismo de presença-ausência é relevante na medida em 

que a ―experiência da morte‖ é sempre a relação com o ―outro‖. O ―outro‖ faz morrer o 

―eu‖ e ressuscita no ―eu‖. A morte vem do ―outro‖ e sem o ―outro‖ esta morte não era 

possível, portanto é uma morte que se recebe, tal como Nancy afirma: «ela vem de outro, 

ou revela outro em si»
76

. Esta morte vem de fora, arrebata, surpreende. Não se está 

perante uma morte voluntária, mas uma morte que entra em relação com o ―mesmo‖, e é 

nada mais o que anteriormente se chamou de «experiência interior» (no contexto do 

êxtase ou do ausentar-se de si).  

O túmulo é a morte e o desaparecimento, ou seja, a ausência, no entanto, a 

aparição de Jesus está presa ao vazio do túmulo, o que quer dizer que é uma aparição que 

se faz no vazio da morte. O que nos leva a concluir que a ressurreição é o mesmo que a 

morte, sendo este o juízo de Nancy. Deste modo, Jesus apresenta já a sua ausência 

quando aparece a Maria Madalena, e é nessa ausência que ela deverá tocar e ser tocada, e 

não no corpo tangível de Jesus, pois é na ausência que reside a vida: é aí que a morte é 

poder. Esta morte como poder é a morte como vida, ou seja, é a morte em vida. E é esta 

morte que é frutífera, fértil e criadora, e que possibilita a génese da obra de arte. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1. A solidão 

 

 

Esta breve reflexão sobre a solidão centra-se no testemunho de Maria Gabriela 

Llansol, em breves excertos dos seus escritos. Define-se a ideia de solidão na criação, que 

se distingue da solidão no senso comum. Assim, a solidão no senso comum assenta na 

ideia de estar sozinho ou a sensação de estar só. Neste caso, o homem não está em relação 

com os outros seres, ou podendo eventualmente estar, mas no entanto sentir essa mesma 

lacuna de relação. A solidão na criação opõe-se à solidão no senso comum, porém pode 

ser-lhe tangente, pois a ausente realidade física de outros pode ser imprescindível no 

momento da criação, no entanto não é dessa solidão que aqui se trata. A solidão na 

criação assenta na relação com o ―outro‖  o desconhecido , tal como temos 

afirmando ao longo da presente dissertação, que a obra de arte nasce da relação entre o 

homem criador e o ―outro‖, portanto o assunto da solidão não se desvia desta premissa.  

Para o aprofundamento da questão, leia-se um breve excerto de Llansol: 

 

 

«Não proibi, mas quando estou ali ninguém entra. Ninguém é o 

novo instrumento de música chegado à Capela, que é a Capela 

da Casa da Saudação. E prossigo calando-me porque chove e 

não quero interromper a voz da chuva _____ os passos 

delicados do instrumento Ninguém, um instrumento simples, 

como o piano, selado pelo elo de estudo entre nós.»
77

. 

 

 

 Das palavras de Llansol, pode-se já sublinhar o destaque dado ao ―outro‖, 

nomeado por Llansol de «Ninguém», tal como Paul Celan e Philippe Lacoue-Labarthe 

(num outro contexto) o fizeram. Portanto, a solidão na criação pressupõe relação e 

relação com o ―outro‖, que se constitui com a ausência do ―outro‖. A primeira frase 

anuncia a necessidade de estar sozinho no momento da criação  do recolhimento , 
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portanto a noção de solidão no senso comum não deve ser colocada totalmente à 

margem, porém e tal como já foi referido, esta solidão da necessidade de recolhimento 

no homem criador é uma outra solidão. A solidão na criação pode fazer-se em qualquer 

lugar e instante, inclusivamente na presença de outros, pois está-se perante a solidão do 

―interior‖ e não do exterior.  

Esta solidão é a ―experiência‖ do vazio do desconhecido, é o homem no seu 

estranhamento. Dir-se-á que nesta solidão o homem não está só  afirmação 

contraditória , mas na verdade não o está pelos motivos que têm vindo a ser 

apresentados, ou seja, a ausência como pressupõe uma presença, mesmo que aparente 

não deixa de ser presença.  

Outro aspecto a ter em conta é o da máxima concentração (o mesmo é dizer 

atenção) do espírito em que o homem se encontra; o homem, nesta situação, está em 

diálogo consigo mesmo. É neste estado que se faz a obra de arte. Aquilo que une o 

homem criador ao ―outro‖ é precisamente o fazer, tomamos agora as palavras de Llansol: 

«selado pelo elo de estudo entre nós». Para Llansol este «estudo» é no contexto donde o 

excerto foi extraído, o mesmo que escrever, ou seja, criar. O fazer na criação necessita da 

solidão para se fazer, e por esse motivo faz a sua própria solidão. 

 Deixa-se agora mais uma passagem de Llansol, a fim de continuarmos a reflexão 

sobre a solidão. 

 

 

«Justificação do desejo de solidão: não é mais do que a 

salvaguarda da possibilidade de trabalhar quando a pulsão se 

apresenta. A solidão é a defesa do texto. O solitário é o 

libidinalmente activo, para quem o viver e a forma de viver são 

vivencialmente indissociáveis.»
78

. 

 

 

Para Llansol a solidão está relacionada com o impulso criador. O instante em que 

a «pulsão se apresenta» é quando o ―outro‖ toca o homem e este é atingido por essa força 

que se estranha nele. O «desejo de solidão» não é nada mais do que levar à acção, acção 
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de fazer, onde se inclui o ir ao encontro do ―outro‖  a solidão já se fez no interior do 

homem. A solidão não é um estado de inércia  mera passividade  mas de actividade. 

Esta é uma solidão que não deverá ser aniquilada, mas deve antes ser continuada 

e preservada. Pois, a solidão toca na questão do ser e da interrogação do homem, que 

entra assim na sua solidão e na vivência da «experiência interior», onde o homem se 

coloca em questão. Portanto, a solidão na criação é a verdadeira solidão do homem e 

aquela que leva o homem a fazer algo.  

Vejamos, agora, a solidão e a relação com a vida: a solidão como modo de viver 

do homem criador. O homem que olha para o seu interior e vive em constante relação 

com o que o transcende é um solitário. O homem que se dispõe a estar atento, escuta a 

voz interior e toca no que o transcende. A vida para aquele que pensa o seu interior, o seu 

ser, que tem a ousadia e a liberdade de se questionar, e que dá forma a toda essa sua 

questão, não pode nunca separar o seu trabalho  dar forma  do seu ser: este é o seu 

projecto. O solitário jamais separa a solidão do seu ser. O homem criador não se separa 

do seu fazer, e este e a sua vida são uma só e mesma coisa. Portanto, o fazer obra de arte, 

a solidão e a vida, são o ser do artista e este é aquele que se pode definir como o solitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. O silêncio 

 

 

À semelhança do texto anterior, faz-se agora uma breve reflexão sobre o silêncio, 

baseada em poemas de Sophia de Mello Breyner Andersen. O silêncio no senso comum é 

definido como a ausência de qualquer espécie de sonoridade, por exemplo, uma palavra 

ou um ruído. Neste silêncio sente-se a quietude, como se os objectos estivessem muito 

imóveis  serenidade; qualquer movimento pode provocar um ruído e assim quebrar o 

silêncio. Deste modo, é quando tudo está imóvel que se faz silêncio, numa espera 

conjunta (do poeta e do meio envolvente). No entanto, este não é o silêncio na criação e 

que Sophia refere nos poemas aqui expostos, apesar de poder ser essencial ao poeta. O 

silêncio na criação é aquele que faz algo acontecer, é o silêncio no e do ―interior‖ — e 

que pode, inclusivamente, definir-se como o ―interior‖. Quando se faz o silêncio interior, 

todos os objectos desaparecem, incluindo o silêncio do mundo sensível. Portanto, aqui o 

silêncio não é a negação da sonoridade, mas o silêncio que comunica. 

 

 

« […] 

Estava o anel da noite solenemente posto no meu dedo 

E a navegação do silêncio continuou sua viagem antiquíssima»
79

. 

 

 

Estes dois versos de Sophia, do poema Flauta, manifestam a atenção dada à 

―experiência‖ da criação, e uma percepção sobre o que está naquele momento envolvido. 

Sophia pensa a origem das suas próprias palavras, que deste modo se tornam poema. «O 

anel da noite», dir-se-á aliança, a aliança com a noite que é ―experiência‖ e que denuncia, 

desde logo, um elo de ligação. A quem? Àquele que se encontra no mais íntimo ―eu‖ e que 

a noite convida o poeta a visitá-lo e a estabelecer relação, essa noite transformada em 

silêncio.  
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«Deito-me tarde 

Espero por uma espécie de silêncio 

Que nunca chega cedo 

Espero a atenção a concentração da hora tardia 

Ardente e nua 

É então que os espelhos acendem o seu segundo brilho 

É então que se vê o desenho do vazio 

É então que se vê subitamente 

A nossa própria mão poisada sobre a mesa 

 

É então que se vê passar do silêncio 

 

Navegação antiquíssima e solene»
80

. 

 

 

Há nestes poemas de Sophia uma relação entre o silêncio e a noite, pois é na noite 

profunda que há a possibilidade de fazer existir, são horas de concentração e de solidão, e 

por conseguinte há um emergir do ―interior‖, como se a noite fosse inicialmente um nada 

escuro, que se enche de luz para continuar a ser noite. É na noite profunda que o silêncio 

chega. O silêncio, tal como a luz, transforma as ―coisas‖, neste caso o silêncio transforma 

o homem (o seu interior).  

Para Sophia, o silêncio é «navegação», uma navegação nocturna (em ambos os 

poemas anteriores), sendo esta navegação algo que vem, que se vê passar e que passa  

este é o silêncio que está associado ao momento da criação. Curiosamente, Sophia define 

o silêncio em duas palavras relacionadas: «navegação» e «viagem», que ela adjectiva, em 

ambos os poemas, de «antiquíssima». Sendo o silêncio uma viagem antiquíssima, logo 

remete para um tempo longínquo, o tempo do nascimento das coisas, da origem. Portanto, 

o silêncio e a ―poesia‖ estão relacionados desde a sua origem  o silêncio é desde 

sempre ―poesia‖. Assim, o silêncio é intrínseco à própria ―experiência‖ da criação, ou 

seja, são de tal modo indissociáveis que se pode dizer que o silêncio é a própria 

―experiência‖ da criação, e isto porque tudo se passa no interior do homem. Do mesmo 
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modo, pode relacionar-se a palavra «antiquíssima» a este silêncio humano, que esteve 

sempre associado à arte, mesmo nas primeiras manifestações artísticas. 

Outro aspecto a considerar é o silêncio como «navegação», que o poeta vê passar; 

arrisca-se dizer que é uma «navegação» que, ao passar pelo poeta, faz com que este 

navegue com ela; ou ainda: que o silêncio passa pelo poeta, atravessando-o. Portanto, há 

um momento em que há atenção para com esse silêncio. Tal como se considerou o 

silêncio como o ―interior‖, ou um interior feito de silêncio, podemos concluir que essa 

atenção está, desse modo, direccionada para o interior. O silêncio faz-se no ser, tal como 

o ―outro‖ é o interior do ―eu‖. Um interior feito de silêncio.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

Este documento contém o trabalho de projecto (componente prática da dissertação) 

desenvolvido de 2009 a 2011. Compreende seis núcleos de trabalho que abrange as áreas da 

instalação, fotografia e poesia (no sentido estrito), as quais estão intimamente ligadas à 

noção de ―experiência da separação‖ perscrutada na dissertação escrita. 

O primeiro núcleo  Resto da existência  é uma instalação na cisterna da Faculdade 

de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, constituída por duas peças em interacção entre 

si e o espaço, e o seu âmbito remete para o vazio deixado pela morte. 

No segundo núcleo  Choro-te   apresenta-se igualmente uma instalação, com 

recurso essencialmente a matérias-primas naturais manipuladas simbolicamente (tal como 

na instalação anterior). Choro-te toca, essencialmente, no tema da perda.  

Segue-se o terceiro núcleo que corresponde a uma série de sete fotografias a preto e 

branco  Uma fragilidade no tempo. São rochas na areia fotografadas em maré baixa, que 

abordam a fragilidade humana através de elementos mortos (rochas), deixados a descoberto 

pelo recuo das águas do mar em maré cheia.  

O quarto núcleo  De profundis   é formado por três fotografias do fundo do mar, 

estabelecendo uma analogia entre a profundidade do mar e a profundidade do interior 

humano, evocando o silêncio e o vazio que constitui esse interior. 

O quinto núcleo  Diante  é uma instalação de três diapositivos e um poema; este 

último nasceu de uma das imagens de diapositivos, e, tal como o título indica, é esse ―estar‖ 

que se imobiliza em espera, um olhar que se fixa em face de ―alguém‖ que se pressente e o 

nada que o constitui — e o amor que sustenta toda esta relação. 

Por fim, no sexto núcleo, apresenta-se um diário escrito  Interior  elaborado 

posteriormente em livro, o qual estabelece um elo entre as duas vertentes da dissertação. 

Este diário surgiu, inicialmente, com a intenção de ser um espaço de reflexão; no entanto, 

foi-se concretizando numa outra forma de abordar, através da palavra e da poesia, o tema 

No abismo da separação. 
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1 

Res to  d a ex is t ên c ia   

2010 

Vista Geral da Instalação na Cisterna da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

 

2 

Res to  d a ex is t ên c ia  (elemento I )  

Madeira de pinho e cinza de árvores 

0,11 x 220 x 0,84 cm  

 

3 

Pormenor 

 

4 

Res to  d a ex is t ên c ia  (elemento II) 

Baldosa crua, tecido de lona e cinza de árvores 

2,5 x 490 x 185 cm  

 

5 

Pormenor 
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Choro - te  

2010 

Madeira de pinho, terra, resina de damasqueiro, vidro, tecido de algodão  

Dimensões variáveis 
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Pormenor 
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Uma f rag i l idad e  no  t empo  (s é r i e)  

2010-2011 

Impressão digital 

30 x 40 cm 
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De p ro fu nd is  (s é r i e)  

2009 

Impressão digital 

12 x 16 cm 
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Dian te 

 

 

 

Pensar-te liberta-me para o vazio 

e do vazio o meu olhar pressente-te;  

 

olho-te na mesma imobilidade  

que te pressinto. 

 

 

A rocha no mar 

e tu jazes dentro dela. 

 

 

No silêncio da tua respiração parada, 

oiço o eco do meu coração precipitado. 

 

A extensão de água adensa-se entre nós, 

avança, recua; recolho-me nesse movimento infrutífero. 

 

Esvazio o mar e encontro o fosso no deserto, 

inviolado pela impossibilidade de caminhar. 

 

Que espero eu do que espero,  

do sem vida do ser pedra? 

 

Meu resto na areia da praia que te espera; 

corpo que deseja ser rocha para te receber. 

 

Ausente, vives em cada renascer meu, 

nasces para te petrificares em mim,  

e sermos rocha. 

 

E as lágrimas pesam 

para o calor do meu colo vivo. 



 
 
 

2 0,  21  

Dian te  

2010-2011 

Instalação de diapositivos e poema 

Dimensões variáveis 

 

22, 23 

Pormenor 
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24 

In terior   

2009-2011 

22,5 x 18 cm  

 

25, 26 

Pormenor



 
 
 

INTERIOR
1

                                                             
1
 Transcrição do livro Interior. 



 
 
 

Quando ninguém me ouve, quando ninguém me vê, talvez se faça algo.



 
 
 

8 de Novembro de 2009 

Acerca  do  Ab ando no   mo men to  d e  um sonh o  

 

A imagem inicia-se na percepção dos pés descalços, envoltos num par de meias 

pretas, que aderem e moldam o corpo frágil, tornando-o arredondado, liso, de uma 

beleza suave de candura e inocência. Vão tocando a base sólida de um terreno imundo 

de pequeníssimos objectos, fragmentos perigosos, pequenos e dispersos, camuflados, 

entre outros, de pura inocuidade. O olhar defende esse corpo descalço, desprotegido, 

receoso de sangrar. Os passos prosseguem pela exigência do regresso a casa. A imagem 

desvanece-se na escuridão da fragilidade e do abandono, fluindo dentro do mesmo 

pensamento irreverente, arrastando o corpo para a obrigatoriedade de viver outro 

momento. 

 

 

5 de Dezembro de 2009 

S emelhan te  a  um sonh o  

 

Quando escrevia senti-te como um sonho (só poderias existir na essência da ilusão mas 

a verdade é que és real). 

 

És, na cinza escura que se estende à minha volta, o ponto de luz, a minha flor branca. 

A cinza escura é como lava crescente que corre e serpenteia-se à volta dos meus 

tornozelos, fixa e imobiliza os meus pés. Tudo é movimento e giratório: circula como 

uma seiva mantendo o meu corpo vivo e alimentando esta morte. Persigo com os meus 

olhos as suas ondas; provoca-me a náusea, a vertigem de seguir com o olhar cada onda 

desta lava lamacenta. Pesada, comprime-me as veias e, à minha frente, a flor branca 

flutua na lama, intocada, intocável, pura. Pele. Roça-me a pele do tornozelo, tão perto, 

vai, eu olho-a sempre, sem nunca a esquecer do meu olhar. Fico imóvel e extasiada, 

calada no silêncio do tempo infinito. Reparo, agora, que movemo-nos no mesmo espaço 

fechado e no qual não reconheço paredes, apenas retenho a ideia de fechado. Muito 

próximo do sonho. Irrealidade concreta. As minhas paredes não têm espessura, medida 

ou matéria. São sem dimensão, todavia prolongam-se, crescem de tal modo em altitude 

que não vejo o céu.  

O tecto  inexistência de tecto. Chão e paredes. Desconheço a forma e a dimensão do 

chão a partir do qual as paredes se erguem. Sinto a resistência ao desejo de me mover, e 

tu, minha flor branca, circundas-me. E todo este movimento é eterno. Desconheço o 

momento do seu início e não prevejo o seu fim – ignoro este sentido de tempo. O tempo 

que conheço é este: o da vertigem que leva o meu olhar até ti. 



 
 
 

15 de Dezembro de 2009 

S obre  o  med o  

 

Já senti o medo. Muitas vezes. Acordo e penso que o sinto ou pressinto, não sei. 

Considerei escrevê-lo mas não sei dizer nada sobre ele. Será que não se pode escrever sobre 

o medo? Inerte: a única palavra. 

 

 

31 de Janeiro de 2010 

Tex to  po s ter io r às  Pa la vras  Ant ígona ,  sep ultura  e  deser to .  So bre  u m sonh o e  a  

mor te  no  d eser to  

 

Ainda antes da dúvida se dissipar na resposta das palavras que se tocam, é necessária a 

escrita do sonho que não foi dito. Palavras que urgem, no agora, a minha posse. O 

desconforto de uma imagem que conduz ao confronto com o medo do desaparecimento do 

ser, a fatalidade da inexistência  a morte. Sonho, ainda, vivo por demasiado ser. No 

destino do esquecimento ressurge pelas palavras da voz presente, na expansão do 

pensamento. Da voz: Antígona, sepultura, deserto. Do sonho: o fosso gerado pela areia do 

deserto que avança sobre o corpo. Um modo de ser sepultura? Meu corpo, no fundo, na 

iminência de ser apagado pelo sufoco da união de partículas-pedra, o ar penetrado. Uma 

partícula-pedra que se aproxima demasiado de outra partícula-pedra, multiplicando o gesto 

de formar e mover, e que desliza, sucessivamente, num movimento assustador e atroz. 

Formam-se massas, extensões de superfícies opacas, sem vida. Uma forma densa de um 

interior repleto vem sobre mim. O corpo é lançado ao extremo profundo do fosso. O 

deserto em vida no movimento mortal. 

Na palavra vociferada entendo a sepultura. No sonho entendo a morte.  

 

 

O sonho das imagens sequenciais, distintas, em que a última se gera de um pormenor 

anterior através de um princípio lúdico  paisagens inofensivas como a calma do deserto. O 

perigo reside no movimento latente em cada deserto e que não se sente. Deserto que corre 

em direcção ao corpo para ser sepultura. 

 

 

A sepultura não se fechou. 

 

 

 

 

 



 
 
 

6 de Fevereiro de 2010 

Po ema  ao  mar  

 

Mar: dizer-te um poema.  

Mar: ouvir-te um poema, 

poema de ti. 

 

[Pássaro: 

um bater de asas 

impetuoso 

para não cair]
2
 

 

Escuto. Oiço-te. 

 

 

6 de Fevereiro de 2010 

As  o nda s bra ncas  do  mar  

 

Mulher nua que corre ao mar.  

O sangue quente do corpo vivo 

ateia-se na água gélida. 

 

Corpo de desejo que deseja o mar,  

o vazio, 

indiferente à envolvência supérflua. 

 

 

O mar que toca na areia é uma espuma branca semelhante ao lençol fresco que pousa, 

atravessando o ar, no leito de Verão. Os fios de água formam uma massa de frio lancinante 

que trespassa o limite da pele. As ondas invadem o corpo sem permissão e lançam-se até 

onde a paixão leva.  

 

No manto seguro da areia desejo ser o corpo da mulher que abraça o mar. Corpo nu de 

braços, abertos, oferece-se ao vazio na expectativa de se sentir fecundo. Mulher fecunda, 

em si, por uma liberdade sem limites. Ignora, ignora-me.  

 

Sinto frio. Recolho-me no meu modo de ser, deitada sobre as palavras. 

 

 

                                                             
2
 Adoptou-se por colocar em parêntesis recto o que no livro corresponde a uma disposição gráfica diferente. 



 
 
 

16 de Fevereiro de 2010 

S ep ara ção  

 

Um tempo cheio que gera o vazio inútil, quando preciso estar vazia para chegar até ti. 

Tu. Os outros, sem permissão, invadem-me. Incendeiam-me para me ocupar de um fogo e 

de uma dor inúteis, que não são de ti e nem sequer me fazem morrer. Consomem-me de dor 

inútil.  

 

Quero estar plena de ti. Chorar por ti. Dor em ti. 

 

 

É difícil, assim, que algo irrompa e que surja a frase para te dizer, que nasça em mim 

seja o que for  sem o tempo do silêncio e sem o ser da solidão.  

 

 

Uma intimidade violada. A nossa. 

 

 

8 de Março de 2010 

Pa isag em in terior  

 

Estar muito serena. 

 

 

Um líquido dirige-se ao mar numa quietude que origina o silêncio. Escuto-o e vejo 

paisagem. Líquido que se evapora: paisagem da última dor. Cor. Branco.  

 

Branco da minha solidão, sem a qual se faz inexistência de paisagem. Eu e paisagem  

serenas. O líquido que se evapora corre lentamente diante de mim. Às vezes estagna e 

move-se em círculos subtis, lentos e num movimento centrífugo. Líquido: água. Porções de 

água junta. Corpo de água. Sólido: corpo. Único. Corpo de carne que se desfaz. Corpo de 

sangue que se dilui. Líquido que se evapora  transformação, desaparecimento. Espectro de 

água e de mim: paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

19 de Março de 2010 

Êxtase 

 

Estado de agonia no corpo imóvel e intacto. Estado de fome no corpo alimentado. Meu 

estado de desfalecimento. O sono sobrevoa a agonia  quietude. O que se faz com um corpo 

de amor? 

Agonia que percorre o ventre e o choro expele-se do corpo na dormência do adormecer. 

Desfalecimento do meu corpo na agonia. Desfalecimento do meu ser. Os lábios graves, a 

visão oculta, a respiração serena; espaço aberto no interior fechado, ventre fundido no 

peito, lugar da alma?   

 

Sem a rotina das horas marcadas, sem o encontro. Porém, o silêncio da hora encontrada. 

  

 

Peso que me tomba. 

 

 

19 de Março de 2010 

Arqu i tec tu ra  do  sent id o  

 

O susto solto em lágrimas. O medo na razão que foge pela insuficiência da 

inteligibilidade  ser desconexo. A constante mania de estabelecer sentidos: a relação que 

existe entre o chá e a chávena, o ser chá e o ser chávena, e o calor; o calor do chá e o calor 

na chávena, e o calor que a chávena reserva para oferecer o prazer de me sentir quente. Na 

relação inventada, na estrutura do sonho, a prova pela palavra escrita: sinto, há algo que 

não é dito.  

 

Medo da transformação em mim: o sentido de me sentir quente, ambiguidade do 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

22 de Março de 2010 

S i lên c io  

 

O texto reteve-me na madrugada. Da casa o fumo e a chama. Ruídos de voz humana. A 

nuvem do que se extingue corre sempre na mesma direcção, dirige-se para uma única 

dispersão.   

 

 

O incêndio e o meu estado de lágrimas. Meu coração cercado pela compaixão do que 

morre. O meu olhar cativo pelo que mata. A imagem do meu ser no seio do fogo. Choro 

uma dor que não me pertence. Algo se extingue em mim ao mesmo tempo que nasce. É 

assim desde sempre. 

 

 

A casa arde e o mundo permanece na mesma estabilidade, num estado de 

desconhecimento e cegueira, assiste-se, a si mesmo, em passividade. Na distância entre 

mim e o fogo: o pássaro oculto canta e a ressonância do seu cântico ecoa no espaço 

nocturno. Está alheio ao perigo, no entanto conhece o silêncio e o vazio, sabe onde moram. 

Estado de adormecimento do mundo, o momento singular para ouvir o cântico que se faz e 

ninguém o ouve. O seu cântico faz-se do, no e para o silêncio  o prazer de escutar a 

própria voz.  

 

 

Eu e pássaro  assisti ao seu silêncio e conheço o meu, onde o pensamento e coração se 

agitam numa quietude da qual me esqueço e me esquece. Texto e melodia, dois poemas 

desconhecidos, no acontecimento do silêncio primordial  a voz remota.  

 

 

23 de Março de 2010 

 

 

Temo o poema de hoje. Retive-me ao escrevê-lo num gesto de proibição, pelo medo. 

 

Tudo está morto ou serei eu já morta,  

ou ambos? 

 

Não sei se dizer que me sinto já morta é um poema, se a consciência da minha 

invisibilidade prematura é uma nostalgia que origina uma frase. O poema é curto e diz tudo, 

não sobre o que está morto mas vivo, morrer sem morrer. 

 



 
 
 

28 de Março de 2010 

Es tád ios  d a criação  

 

A escrita flui entre o pensamento e a mão. Arrisco o primeiro estádio da criação: tudo é 

confuso e, simultaneamente, clarividente. Estado do ininterrupto. Momento vivo da 

inconsciência (inconsciência activa). Êxtase ou proximidade. 

 

Segundo estádio da criação: o pensamento e a linguagem, sentimento e palavra. 

Consciência. Estar diante do texto pela primeira vez, vê-lo. Inicia-se a sábia e ardilosa 

tarefa de tornar secreto. Tudo se revela e oculta na riqueza e perversidade da linguagem.  

 

 

Às vezes, a espera. 

 

 

1 de Abril de 2010 

 

 

A paisagem branca só existe dentro do pensamento e da escrita, é uma imagem que 

vejo para além do existir concreto.  

 

 

1 de Abril de 2010 

S ep ara ção I  

 

Não há método quando desejo chegar a ti. É a instauração.  

 

Tu. Meu estado de morrer sem morrer. Tu.  

 

 

A minha invocação. 

 

… 

 

Tudo é estranho. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6 de Abril de 2010 

 

 

Tu: é todo o meu objecto de amor de sentimento secreto. Revelo o sentimento, oculto-te. 

 

 

6 de Abril de 2010 

S ep ara ção I I  

 

Deixo-te e faço em mim a culpa. 

 

 

11 de Abril de 2010 

Ora ção  

 

[Deito-me tarde, dificilmente volto ao sono e quando demoras, ainda assim, espero pela 

tua chegada. Hoje não vieste. Situas-te numa existência apagada. Tudo de ti parece distante. 

Aguardo, insisto pelo teu despertar em mim. Escuto-me para te ouvir. Entendo, no 

momento, o teu poder entre mim e o texto. Arrancas do lugar da alma fragmentos vivos de 

um corpo de amor, que se dispersam pela eclosão da impossibilidade da tua presença. Gera-

se a possibilidade de criar, dissecar cada fragmento, convertê-lo em palavra, gerar 

segredos.]  

 

 

Deixa-me perto, meu amor. A separação não é nossa. Se parto, se partes, é a dor diante 

de ti. Estendo o meu amor por formas, fragmentos que deixo, como se desfolhasse uma 

flor. Pétala que lanço na esperança de encontrar no término do caminho um altar e nele a 

jarra solitária, a flor desfolhada em pétalas reunida, colhê-la e regressar a casa, e que o teu 

perfume inunde todos os dias a minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

11 de Abril de 2010 

Esp era  

 

Fiquei sentada na cadeira diante da porta fechada para melhor pressentir a tua chegada. 

Hoje não vieste e a crueza do meu texto revela-o. O tempo avança sem medida, ausente da 

sua dimensão, ainda assim, o tempo. Se viesses, se estivesses, seria, então, a plena 

inexistência de tempo.  

 

 

Ouro, ouro, muitas alianças de ouro fora dos meus dedos. O círculo em ouro. Pergunto 

na inocência da minha criança: o que é o círculo? O que é o ouro?  

 

 

É tarde, a tua culpa do meu sono tardio. A tua não chegada, a tua impresença. 

 

  

13 de Abril de 2010 

O en terro  d o S enho r  A  mor te  do  f i lh o e  o  lu to  d e  mãe  

 

[Os textos de escrita retardada sobrevêm a um acontecimento exterior ao texto, e que 

exige a minha escrita, o depósito do meu pensamento na estrita relação com o coração e 

sentimento, no momento inadiável que se sobrepõe ao sono.]  

 

 

Sexta-feira Santa. Ano de dois mil e dez. A atribuição de um algarismo ao dia do mês 

sempre foi um percalço no meu sentido de tempo. A Páscoa acontece, sempre, em Março 

ou Abril. A chegada a casa para a época festiva, em visita ou em regresso  indefinição 

provocada pela fenda temporal da ausência, e que confunde o meu estado em relação ao 

lugar , acontece ao esmorecer do dia. A minha mãe precisa de um medicamento e de uma 

caixa de manteiga, e com a sua presença, o caminho faz-se no sentido inverso ao da última 

viagem e em direcção à vila de Sobreira Formosa. Na trivialidade do quotidiano, no lugar 

da mercearia: «O Enterro do Senhor é às sete e meia»  palavras da senhora que ignoro o 

nome e, no instante, ressurgem, em mim, as palavras de quem conheço o nome. 

 

 

[O tempo exacto da escrita à qual me prosterno é o momento da inter-penetração dos 

acontecimentos, que se distendem no pensamento, porém retraem-se na impossibilidade do 

sentido. Ocupam-me desmesuradamente sem piedade, impiedosos ao surgimento da dor 

pela inquietação da não resposta. Intui-se, no entanto, o que se intui parece insano. O querer 

converter a coincidência num acontecimento controlado, transforma a felicidade do 



 
 
 

imprevisível na angústia. Quem controla e comanda o acontecimento e a dor? O controlo 

fora de mim…] 

 

 

O Enterro do Senhor foi sempre um ritual que desconheci; é a procissão da Sexta-Feira 

Santa e inclui-se na cerimónia da Paixão do Senhor. O meu pensamento torna-se ávido em 

encontrar o ritual, concentro-me nesta ideia e dirijo-me à Igreja Matriz. Na minha 

reverência empurro, suavemente, a porta e deparo-me com um espaço amplo, repleto de 

fiéis unidos ao momento da Sagrada Comunhão. Assisto à cerimónia de pé e encostada à 

parede, observo a interrogação que suscito nos olhares e interrogo a realidade retida no meu 

olhar; oiço o cântico e considero, gravemente, a última oração.  

O cortejo fúnebre tem origem, à hora marcada, na Capela da Misericórdia, a mais antiga 

da vila e de arquitectura singela, da qual a minha mãe diz sempre: «foi aqui que a tua avó 

foi velada». Lugar último de coabitação, em vida e morte, da mãe e da filha que chora a 

mãe que parte (O luto pela mãe), a mesma filha que quando mãe chora a filha que perde (O 

luto de mãe). Do interior da capela, pela porta ladeada de gente, surge a imagem do Senhor 

Morto (Jesus), deitada e oculta por um pano preto, sustida nos ombros dos homens e 

protegida por um baldaquino em tecido semelhante, evocando o poder espiritual do morto. 

O pano cerimonial é orlado de amarelo, pretende tocar na riqueza do ouro, no entanto, 

traduz a luz do sol dispersa pela terra. No seguimento do Senhor Morto avança a imagem 

da Senhora das Dores, (Maria, mãe de Jesus). O luto de mãe revela-se no manto preto, 

extenso a todo corpo e permitindo, somente, ver, muito discretamente, o rosto e as mãos. 

Mulher erguida pelos homens, acompanha o filho morto nos passos solenes do nosso lento 

caminhar. No preto ela é a dor, ele a invisibilidade inevitável da morte. Levamos em nós 

algum género de dor  da nossa dor, e um fragmento da morte  da nossa morte. A 

sobriedade da cerimónia impressiona na sua eficácia. Sou acometida, continuamente, pela 

comoção que o preto e o incenso me provocam. O cântico em uníssono, a voz da minha 

mãe e a recordação das tuas palavras, tudo é eco de mistério em mim. A cerimónia termina 

em palavras solenes, no interior da Igreja Matriz, e com o corpo do Senhor Morto 

depositado no altar. Ao início da noite, o Senhor Morto e a Senhora das Dores regressam à 

Capela da Misericórdia, onde permanecem encerrados até ao ano seguinte, coabitando, em 

vida e em morte, mãe e filho, na separação extrema, remediada por uma dor daquele que 

vive e que vive da imagem de receber nos braços. 

 

 

[O consolo é o modo de colher as lágrimas ao outro e escondê-las no mais secreto 

compartimento do coração, onde ninguém as vê, onde ninguém as ouve, por uma 

profundidade semelhante à do mar, invisível e inaudível. «Não chores mãe. Eu via-a em 

direcção ao céu, em flor.»] 



 
 
 

13 de Abril de 2010 

 

 

Abandono-me no meu ser sem vontade. Por mim caminhava, caminhava. 

 

Surgiste no apelo do meu nome, o meu nome. O nosso abraço foi interminável, rodava 

sem o sentir mas a alucinação de rodar  o amor de mulher.  

Assim como caminhava: o meu passo na persistência de avançar, que o caminho não 

tivesse fim, nem eu.  

Cresce a contenção do insuportável e gera-se o desejo de expelir as lágrimas na urgência 

do alívio. Nada a dizer, as palavras seriam arcaicas.  

Rendida, largo-me na impossibilidade de seguir-te. 

 

 

As mãos soltas do peso… 

 

 

13 de Abril de 2010 

A tua  ima gem 

 

Sentada e na viagem de regresso a casa. Vejo-te, diante de mim, na contenção das 

lágrimas do nosso choro, a tua coragem ou fragilidade fazem-no soltar-se mais cedo, choro 

a seguir.  

Defronte de mim o nada, o banco vazio, ninguém, nem lágrimas, no entanto o 

acontecimento declara-se no meu íntimo. Uma sensação em demasia impõe uma visão 

invisível, um entre nós que ocorre somente entre mim, em mim, um sentir que vê. 

Surpreendida pela tua imagem, deparo-me com a impossibilidade da sua renúncia ou do 

não-querer. Permaneço submissa ao estar e não-estar (condição a que te fiz pertencer). 

Estando não estou e fui a primeira a não estar.  

 

A persistência da imagem é de tempo incerto, aguardo pacientemente o seu 

desaparecimento. 

 

 

Sucedera na viagem anterior ao regresso, no mesmo sentar. Estiveste numa visibilidade 

ausente, a tua face tocou a minha, em paralisia eterna. A sensação obrigou-me a fechar os 

olhos, no desconhecido intuito de ver melhor ou de não-ver, ainda assim, ver. 

 

 

Quero que a chuva caia sobre mim. Quero a água no meu corpo inerte. 



 
 
 

No espelho do elevador fixo a frontalidade do meu corpo, o braço esquerdo caído 

acompanha a minha posição, o braço direito apoia-se no vão. Nunca me vi tão distante, sei-

me na minha imagem desconhecida. 

 

 

18 de Abril de 2010 

 

 

O meu ser no limiar da morte. O corpo vivo semelhante à sua aparência invisível e a 

alma consumida ressente-se na exaustão. A luz extingue-se na última chama do pavio, 

segue-se a escuridão onde sou amada no silêncio dos mortos. 

 

 

O amor do vivo para com o morto: a permanência ilimitada da dor pela separação e 

quanta semelhança ao amor para com o vivo. A morte separa os corpos e precipita a acção 

para a invisibilidade, porém, no amor, a morte não separa nem torna invisível porque o 

amor vive, desde sempre, em semelhante separação e ausência. O luto testemunha a 

impossibilidade da separação absoluta. 

 

Forma-se o choro e a aparição da flor na sepultura, o sentimento e o gesto são sem 

resposta material. A resposta do outro encontra-se no ser vivo que ama e é silenciosa. As 

lágrimas secam e a flor murcha, e tudo renasce num ritual repetitivo. O fazer luto: gesto de 

amor manifesto pela dor em constante renascer e morrer de ―rituais‖, que urgem da 

necessidade provocada por uma nostalgia que nos atinge.  

 

 

O que sinto não é do mundo dos vivos, se é que os mortos sentem, ou o sentir é a última 

réstia da vida. Talvez o fascínio pela morte resida na ausência do sentir, quando o sentir se 

torna demasiado forte e a sua dimensão transcende o lugar da alma do vivo, ínfimo para um 

espírito que cresce desmesuradamente, sem permissão, numa ordem de mim desconhecida.  

 

 

A minha voz cala-se a partir deste agora, por tempo indeterminado, ignoro se renascerá.  

 

 

[A chuva ao vento torna-se numa espécie de nevoeiro: eis a imagem que vejo do interior 

da janela, e que acabou de se apagar.] 

 

 

 



 
 
 

23 de Abril de 2010 

O não -ser ,  o  não -a mo r 

 

Inicia-se uma nova fase. A fase da revolta. A fase do não-ser.  

 

 

[Nunca mais faz sol. Volto para o quarto, onde ainda se mantém a luz da noite. A 

claridade apaga-me.] 

 

 

A fase do sem amor. O silêncio é o da revolta. Uma revolta silenciada: amargura. E o 

choro pelo não-amor, ama-se o filho que não nasceu. O segredo para o ser: ninguém tocar.  

 

É escândalo não proteger um filho. 

 

 

[Os primeiros pensamentos nascem numa escrita arcaica e crua.] 

 

 

23 de Abril de 2010 

 

 

O outro morreu. Aguardo a sua ressurreição. 

 

 

23 de Abril de 2010 

 

 

Tudo é efémero. O eterno morreu. Não te cristalizo, não te mumifico. Lanço-te ao 

vento, choro a ver desaparecer o último resíduo, o último pó da tua existência. Cristalizo o 

momento dessa desaparição. 

 

 

28 de Abril de 2010 

 

 

Desconheço o que escrevi acerca da revolta. Não sei. O sem amor, não sei. Desconheço 

o que escrevi acerca do sustentar. A probabilidade da existência do medo ser a causa do 

distúrbio. O medo do sem amor que gera a impotência e de assistir ao nada. 



 
 
 

28 de Abril de 2010 

 

 

O borreguinho (cordeiro) apareceu após uma semana de se tresmalhar. Soube-o ontem. 

Foi encontrado num monte de silvas por uma senhora, que no resgate rasgou a roupa. Os 

ovinos ficam facilmente presos nos espinhos das silvas devido ao pêlo de lã, e desse modo 

podem morrer  disse a peixeira. É como cair num poço sem água mas à superfície. 

Está salvo, alimentado e não está só. 

Alegria. 

 

 

19 de Junho de 2010 

A terra vermelha  

 

 

Cavei na fileira de terra vermelha e coloquei a descoberto a centopeia negra, que 

exposta à luz e ao ar embate e retorce o seu corpo na terra argilosa. Era do tamanho, talvez, 

de um escorpião e de um negro ténue. Num movimento lento e entre os amontoados de 

terra encontra o refúgio, deixando apenas visível os dois gumes  agulhas de transmissão 

do seu veneno doloroso.  

Retiro-me do território que não me pertence, entrego-lho. Na minha ausência 

desaparece. Procurei-a mas jamais a reencontrei. 

 

 

19 de Junho de 2010 

A centop e ia ,  o  ven eno  e o  n inho  d en tro  de  ca sa  

 

A imagem da centopeia negra perturbou-me. Sabia que ao fechar os olhos a mente fá-la-

ia aparecer, mas não nessa noite e não na mesma figura. O sonho da centopeia surge dias 

posteriores, o animal é irreal  de espécie inexistente , de tamanho superior. Assemelha-se 

a uma serpente pequena e transmite o seu veneno pela língua, exibindo-a fora de si.  

O veneno dentro da boca.  

O animal rastejava pelo chão de uma casa desconhecida, no entanto havia a ideia da 

minha casa. No chão de uma divisão repousava um ninho com ovos  a descendência que 

assegura a perpetuidade, venenosa. Um homem assevera-me que os ovos são inofensivos, 

mas pressinto a ameaça. 

 

O veneno que não mata no instante acomoda-se no discreto recôndito, veneno que 

devora, lentamente.  



 
 
 

19 de Junho de 2010 

 

 

Em Agosto, a ordem foi de remexer a terra sagrada. Não se toca na terra dos anjinhos  

terra de sepultura das crianças  , assim estipulou o saber do povo e ordena uma tradição, 

agora violada. 

 

A centopeia amarela desprende-se do tecto e assenta nas costas desnudas da minha mãe. 

O animal é morto imediatamente. 

 

O vento levanta o pó e silencia as vozes inquietas e injustiçadas. 

 

 

19 de Junho de 2010 

 

 

Alguns perigos escapam ao instinto dos animais. O poço é a principal cilada criada pelo 

homem. Os caprinos perdidos, desnorteados, atiram-se aos poços. Em fase infantil desafiam 

o perigo brincando no limite da terra firme e na proximidade do vácuo. A queda é iminente. 

 

 

12 de Julho de 2010 

 

 

Julgo haver no meu ser algo de puro  idêntico à incapacidade de discernir o erro e a 

culpa , uma substância interior que gera uma vida desmedida. O latente coração de uma 

criança, que pulsa. Um ser assim está condenado à solidão. 

 

 

13 de Julho de 2010 

O ven en o e  a  do r  

 

O tempo que dura a dor causada pelo veneno do lacrau é de vinte e quatro horas. O 

veneno que não é mortal gera dor momentânea. 

 

As palavras são do homem e o seu veneno é cruel. Sem morte, o efeito é semelhante à 

paralisia do veneno que mata. Uma dor dilacerante em tempo ilimitado.  

 

 

 



 
 
 

 

13 de Julho de 2010 

 

 

Coloco-me perante a ignorância de não saber o que é a morte e o morrer  no puro 

estado primitivo do não-conhecimento.  

Tocar-te-ia, e interrogaria a tua imobilidade, o silêncio da tua voz fechada e esperaria a 

ressurreição no teu olhar e no teu choro. Ver-te mover e mover-me.  

 

 

30 de Setembro de 2010 

 

 

Simulo a noite. 
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