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RESUMO 

 
GÉNESE DO PENSAMENTO DA OBRA DE ARTE.  

FORMA, UBIQUIDADES E MATERIALIZAÇÕES. 

 

CORPO, GÉNESE, PENSAMENTO, FORMA 

 

 

No princípio era o desenho. 

O desenho infantil. 

No princípio a inscrição de um gesto é puro diálogo com o pensamento: o 

pensamento - acção, manifesto da evolução de um corpo total. 

A apropriação espacial, a apropriação da cor, a apropriação do Eu, 

manifestam-se no desenho infantil sob iluminação dos signos primordiais e de um 

imaginário criado. 
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A latência da origem não tem recordação, no sentido consciente, só 

imanência, e é assim que o dom da expressão, do “expressar-se é tornar-se 

vulcão”1 (Stern, 1987, p20), estabelece na infância um entorno subjectivo, 

diferenciador, em que emoção e sensação interagem e caracterizam os 

enunciados mentais de um indivíduo. 

As primeiras coisas do mundo manifestam-se, o mapa - corpo - mental 

alarga-se e esse indivíduo - criança irá um dia inventar, questionar, tornar visível a 

recordação ancestral da sua matriz. Os signos primordiais, na escrita primordial do 

desenho infantil, apropriam-se do artista e manifestam o seu desígnio. 

Sob a possibilidade de enunciar um argumento para o estado "original" de 

representação, que pulsa na infância, este estudo pretende criar uma reflexão 

sobre o pensamento e a acção na prática artística, sobre o “espaço mental” em 

que o processo de criação se coloca. 

As suas características metodológicas inscrevem-se num quadro 

exploratório e descritivo, característico da investigação em arte de contornos 

qualitativos. 

Tem como suporte teórico uma visão transdisciplinar a partir dos conceitos 

de GÉNESE como origem fundadora e FORMA como visibilidade de um processo. 

Estas abordagens teóricas serão particularmente fundamentadas em 

conceitos desenvolvidos por: Henri Focillon (1881-1943), Antonin Artaud (1896-

1948), Gilles Deleuze (1925-1995), José Gil (1939).  

O centro projectual deste estudo advém do desenho. A criação de duas 

séries de desenhos faz emergir um conjunto de pré-paradigmas sintetizados na 

pergunta basilar: - “Como é que estas formas nos vêm parar às mãos?”. 

Partindo da acção - desenho (obras de arte) para o pensamento e do 

pensamento para a acção, a sua estrutura conceptual encontra-se e organiza-se 

em três núcleos distintos, entendidos como movimentos dentro de um corpo. 

 

 

 

                                                            
1 Stern, Arno – Iniciacion á la Education Creatice, The Research Institute for the Semiology of Expression, 1987, s.p. 
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1. AXIS-MUNDI. O Corpo é um Navio. 
A relação entre artes visuais, pensamento e representações simbólicas. 

2. O CORPO SEM ÓRGÃOS 

O mundo das formas. 

As formas na matéria. 

As formas no espírito. 

3. O CORPO ESPECULAR 

O desenho como narrativa visual no paradigma da origem. 

Projecto SMALL MAGNIFICAT, narrativa visual e paradigma de origem. 

Projecto AFETOS EXTRAVAGANTES, narrativa visual e espelhamento de 

forma. 

Acção artística e pensamento enfatizam um contributo, que advém da 

experiência pessoal numa área da criação artística, para a pertinência e 

necessidade de uma acção renovadora na docência em áreas curriculares onde a 

análise das “mecânicas” de processos de criação se manifestam como estímulos 

de auto-questionamento, auto-conhecimento, na evolução da acção expressiva 

inata. 

Pretendemos desta forma mobilizar o saber nas áreas de conhecimento 

associadas à investigação em Educação Artística, ou em áreas projectuais no 

âmbito dos processos de criação artística.  
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ABSTRACT 

 

GENESIS OF THOUGHT OF THE ART WORK. 
FORM, UBIQUITIES AND MATERIALIZATION. 

BODY, GENESIS, THOUGHT, FORM 

 

In the beginning there was drawing. 

The childish drawing. 

In the beginning the inscribing of a gesture is pure dialogue with thought. 

The though-in-action, manifest of evolution of a total body. 
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The spacial appropriation, the color appropriation, the self-appropriation, 

manifests itself in the childish drawing under enlightment of the primordial signs 

and a created imaginary. 

The latency of origin has no remembering, in the conscious sense, only 

immanence, and that is how the gift of expression from "to express oneself is to 

become a volcano"2 (Stern, 1987, p20) establishes in childhood subjective 

surrounding, distinguishing, in which emotion and feeling interact and characterize 

the mental enunciations of an individual. 

The first things of the world manifest themselves, the body-mind map 

extends itself to that individual - child will one day invent, question, make visible the 

ancestral memory of the matter. 

This study intends to create a reflection on thought and action in the artistic 

practice, about the mental space in which the creative process fuels itself. 

It's methodological characteristics are included in an exploratory and 

descriptive, typical of research of qualitative contours. 

As a theoretical support it has a transdisciplinary vision through the 

concepts of genesis as a founding engine and shape as a process visibility. 

These theoretical approaches will be particularly fundamental in concepts 

developed by: Henri Focillon (1881-1943), Antonin Artaud (1896-1948), Gilles 

Deleuze (1925-1955), José Gil (1939). 

The projectual center of this study originates from drawing. In the creation 

of two series of drawing emerges a group of pre-paradigms synthesized in the 

fundamental question: - "How do these forms come to my hands?" 

Starting from the drawing-action, (art works) for thought and from though to 

action, it's conceptual structure is and it is organized in three different nucleous, 

understood as movement inside of a body. 

 

 

 

 

                                                            
2 Stern, Arno– Iniciacion á la Education Creatice, The Research Institute for the Semiology of Expression, 1987, s.p. 
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1. Axis-Mundi. The body is a ship. 
The relationship between the visual arts, thought and symbolic 

representation. 
2. The body with no organs. 
The world of shapes. 
The shapes in matter. 
The shapes in spirit. 
3. The specular body. 
Extravagant Affections Project. Visual narration and form mirroring. 
Drawing as visual narration in the origin paradigm. 

Artistic action and thought stress a contribution, that originates from 

personal experience in an area of artistic creation, to the pertinence and necessity 

of a renewal in docency in curricular topics where the analysis of "mechanicals" of 

the creation process manifest themselves as stimulous for self-questioning, self-

knowledge in the evolution of the innate expressive action. 
We intend in this way to mobilize knowledge in the areas associated to 

research in Arts Education, or to projectual departments in the scope of the artistic 

creation processes. 
 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUÇÃO 

 

“A minha ferida já existia antes de mim.” 

            Gilles Deleuze 
 

Este projecto é assumido como sendo de autoconhecimento. Não o serão 

todos, ou pelo menos aqueles projectos  

de investigação acoplados a uma produção artística geradora de produção - 

reflexão – produção? 

Este é um processo-projeto de autoconhecimento que tem por finalidade 

reelaborar, a partir do símbolo e das suas manifestações na forma, as 

expropriações do ser e as apropriações do reconhecer. 

A acção - pensamento traduz-se em casos como este, numa constante 

actividade de espanto em que a coisa criada reflecte o corpus da criação. 

Não se trata de encontrar explicações, ou concordâncias alienantes no 

genuíno caminho de quem caminha sem nada esperar, mas antes gerir a crença 

em actos de confiança que toda a desconfiança deste tipo de trajecto configura em 

nós. 

Neste caso, a coisa criada não é fruto de geração espontânea, não surge 

paroxísticamente no tempo em que foi preciso, mas paroxisticamente emerge no 

continuum em que um processo mental, um corpo total, a abriga. 

Antes ou depois da escrita não existe. 

O tempo é uma experiência subjectiva e individual do virtual. A 

consciência é uma máquina do tempo, actualiza os virtuais, cabe à experiência 

potencializá-los. 

Existe a tinta permanente do dia e da noite na vocação terrena e assim 

sendo, há que aceitar os vários terminus e o único continuum. 

Por fim, existirão as furtivas alegrias da descoberta, da confirmação, da 

revelação, e elas traduzem uma infindável vontade de mais. 

Este é o acto da imperfeição, como se fosse possível inventar uma canção 

para uma baleia menosprezando do que é omnipotente numa baleia porque: 
 

As baleias não cantam porque têm uma resposta, 
as baleias cantam porque têm uma canção. 
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Este projecto tem como antecedentes principais uma crença e dois 

propósitos gerais: 

A crença na arte como “imanência”, para além dos conceitos de espaço e 

tempo historicistas. 

E os seguintes propósitos: 

1 - Aprofundamento de enunciados anteriores como investigadora, que 

circunscrevem a origem da obra de arte, a relação arte ciência no conhecimento 

dos processos de criação e a sua génese formal, de que são exemplos: 

Conferência: “Património e Ciência”, (ICOMOS) Vila Real, 2009. 

Conferencia -Timelessness, Self-representation on Leonardo’s Mona Lisa, 

Veneza, 2011. 

DEA - Diploma de Estudos Avançados, do Doutoramento, do 

Departamento de Desenho da Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Barcelona: Relação Arte - Ciência na Contemporaneidade. 

2 - A minha intenção como artista, na sistematização prática de questões 

emergentes ao quefazer artístico, sintomas de “obra aberta” pela sua 

intercomunicabilidade, e multiplicidade e interpretação. Um continuum de 

laboratório versus oratório de que a minha obra, desenho SMALL MAGNIFICAT e 

AFETOS EXTRAVAGANTES, são um reflexo. 

 

Nesta tese, cada um dos capítulos considera aspectos do conceito de 

génese, segundo uma ordem que vai do geral para o particular, do simples para o 

complexo, do simbólico para o fenomenológico, da reflexão para a prática artística 

e vice-versa. Considera-se o trabalho de atelier, o trabalho prático, como essencial 

para a fundamentação do núcleo central desta tese: a ideia de génese no 

pensamento da obra de arte. O desenho, como instrumento directo da visibilidade 

da matriz do criador, tem neste trabalho a representação da “flor” como objecto e 

causa primeira de investigação.  

Encontramos no continuum dos desenhos, e da sua evolução no tempo, 

um ideário que conduz a estrutura da presente tese e a sistematiza 

metodologicamente a partir do V de Gowin. Os conceitos-chave da pesquisa são 

os seguintes: ICONOLOGIA E ARTE, GÉNESE, FORMA, ARTE-CIÊNCIA. 
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A estrutura metodológica enunciada no V de Gowin, permite-nos 

apresentar como “EVENTO” o desenho e a sua evolução formal, na representação 

de elementos botânicos.  

Colocamos a questão básica do seguinte modo: “Como é que estas 

formas nos vêm parar às mãos?”; ou: “Como são experienciados os conceitos de 

génese no desenho?”.  Do Domínio Conceptual, na asserção do V de Gowin, 

argumentamos sobre a pesquisa dos fenómenos da criação no conhecimento do 

processo artístico. 

As Teorias que argumentam sobre este Sistema Conceptual são as 

analisadas em “A vida das Formas”, de Henri Focillon, “O Teatro e o Seu Duplo”, 

de Antonin Artaud, “Francis Bacon. A lógica da sensação” e “Diferença e 

Repetição”, de Gilles Deleuze. 

Os Princípios que orientam este estudo relacionam a experiência artística 

e narrativa visual.  Fazemo-lo a partir de conceitos que advêm da análise de obras 

que evidenciam aspectos conceptuais e formais em relação com a sua génese, 

como é o caso dos artistas: Victoria Vesna, Pablo Palazuelo, Rui Chafes, Vera 

Mantero, Joseph Beuys, Georgia O’Keeffe e Robert Mapplethorpe. 

O Domínio Conceptual completa-se e interage com o Domínio 

Metodológico. As Asserções de Valor colocar-se-iam nas possíveis implicações no 

ensino artístico que advêm da nossa experiência de integração entre prática e 

teoria; e na minha prática artística, como experiência processual.  

As Asserções de Conhecimento criam-se comparando com outros 

processos, indivíduos ou grupos de artistas, como é o caso do ideário dos 

Manifestos apresentados nas “Formas na Matéria”. 

O registo de eventos fenomenológicos a nível do modo operativo do 

desenho desenvolve um agrupamento de proposições, ordenadas por conteúdos 

afins aos conceitos-chave da pesquisa.  

Desenvolvem-se à volta das ideias de “forma”, “génese de imagem”, 

“sensação” e “corpo-sem-órgãos” deleuzianos; deste modo são apresentados 

argumentos que permitem a unidade pensamento     prática, como característica 

essencial deste trabalho. 
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 O registo do “EVENTO” encontra-se apresentado em duas séries de 

desenhos que se ramificam formalmente criando “afinidades electivas”, em 

“famílias formais”: SMALL MAGNIFICAT (100 desenhos), AFECTOS 

EXTRAVAGANTES (100 desenhos).  

O desenho como documento autográfico regista um diário de artista como 

“um diário de génese”. A linha de investigação está estruturada a partir da ideia de 

um corpo onde se inscrevem e que inscreve acções. Trata-se de um corpo de 

movimentos ubíquos que no primeiro capítulo é apresentado ao nível da 

iconografia da arte na relação do simbólico com o aparecer da forma. 

Visto como um corpo cuja existência cria movimentos de um movimento, a 

sua organização interna é apresentada em três partes, três capítulos, que no geral 

abarcam contextos relacionados com diferentes paradigmas de génese: 

CAPÍTULO I – Um corpo, Ubiquidades e Materializações. 

CAPÍTULO II – O corpo sem órgãos, O mundo das formas, As formas na 

matéria, As formas no espírito.  

CAPÍTULO III – Um corpo especular, A forma como memória. Narrativas 

visuais: AFECTOS EXTRAVAGANTES, SMALL MAGNIFICAT. 

 

O estado actual da reflexão sobre os processos de criação artística não se 

detém apenas nos processos formais, mas também na mecânica perceptiva como 

problemática da relação arte-ciência.  

Os planos de imanência reflectem a procura da matriz original da criação. 

Passaremos a enunciar linhas teóricas que nos permitam o conhecimento do 

nosso próprio processo de trabalho. 

Paradigmas como o da origem da obra, enunciado por M. Heidegger, têm 

como sentido a seguinte dedução: 

 

“Origem significa aquilo a partir do qual uma coisa é o que é 

como é. Ao que uma coisa é como é chamamos a sua 

essência. A origem de algo é a proveniência da sua 

essência.”3 
 

                                                            
3 Heidegger, M. - “A Origem da Obra de Arte”, p.5-11 
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Esta abordagem tem motivado a investigação da relação da ciência com a 

arte no conhecimento dos processos perceptivos da mente criadora, a partir do 

conceito neurofisiológico de emoção, implícita na afirmação do neurocientista A. 

Damásio: 

“A arte é universal porque as emoções são universais. As 

causas para as emoções vêm em grande parte da sua 

estrutura universal e também da estrutura interior, que se 

pode modificar pela educação cultura, religião, regime 

político, etc.”4 
 

Assim de origem como “imanência”5, é meu objectivo como investigadora 

o estudo da origem como génese enquanto existência, pensamento, consciência, 

corpo, na arte e suas manifestações formais, tendo o desenho como prática 

laboratorial. 

R. Arnheim afirma o seguinte: 

“Longe de se limitar a jogar com formas, a forma artística 

tornou-se tão indispensável para a consciência que o ser 

humano tem de si próprio, como tema da arte.”6 
 

As neurociências contribuem na procura de sentido transdisciplinar 

corpo/mente/arte, com o seguinte pressuposto de António Damásio, que cita 

Espinosa dizendo: 

“A mente humana é a ideia de corpo humano, centra-nos no 

conceito da criação como possibilidade pessoal de 

responder às emoções e de construir um universo que 

permite emoções.”7 
 

Em relação ao segundo motivo, circunscrevo-o à apresentação e análise 

do processo de relação entre o desenho como forma e a síntese simbólica da sua 

poética. Fica aqui estabelecido o postulado da motivação a partir das ideias: 

origem, génese, mente, através do “contraponto” que para além de qualquer 

época, dialoga com o espaço e o tempo, pensamento e processo de criação: a 

arte.  
                                                            
4  Damásio, A.- O Sentimento de Si, p. 60 
5 "A imanência não está relacionada a alguma coisa, como unidade superior a todas as coisas, nem a um sujeito como acto 
que opera a síntese das coisas: é quando a imanência não é imanência para um outro que não seja ela mesma que se 
pode falar de um plano de imanência. Este plano não se define por um sujeito ou um objecto capazes de o conter.” Deleuze 
G. - L’imanence Une Vie, p.16 
6 Arnheim, R. O Poder do Centro, p. 18-19 
7 Deleuze, G. - “Diferença e Repetição”, p.37 
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1. PROBLEMÁTICA, OBJECTIVOS. 
 

Os discursos e as narrativas da arte circunscrevem o artista a uma 

identidade indissociável que exprime, tal como a própria arte, uma natureza de 

infinitas possibilidades de representações que o individualizam e simultaneamente 

o fazem pertença de um Todo. 

O seu desígnio não o limita à criação objectual ou: a dimensão reflexiva, 

por si só, também origina novas interacções. 

Este projecto advém de uma crença e dois propósitos gerais: a crença na 

arte como “imanência”, para além dos conceitos de espaço e tempo historicistas. 

E os seguintes propósitos: 

1 – Aprofundamento de enunciados anteriores como investigadora, que 

circunscrevem a origem da obra de arte, a relação arte-ciência no conhecimento 

dos processos de criação e a sua génese formal. 

2 – A minha intenção como artista, na sistematização prática de questões 

emergentes ao quefazer artístico, sintomas de “obra aberta” pela sua 

intercomunicabilidade, e multiplicidade e interpretação. Um continuum de 

Laboratório versus Oratório de que a minha obra “SMALL MAGNIFICAT” e “AFETOS 

EXTRAVAGANTES”, são um reflexo. 



 

8 
 

Paradigmas como o da origem da obra enunciado por M. Heidegger têm 

como sentido a seguinte dedução: 

“Origem significa aquilo a partir do qual a coisa é o que é 

como é. Ao que uma coisa é como é chamamos a sua 

essência. A origem de algo é a proveniência da sua 

essência.8” 
 

Esta abordagem tem motivado a investigação da relação ciência com arte 

no conhecimento dos processos perceptivos da mente criadora, a partir do 

conceito neurofisiológico de emoção, implícita na afirmação de A. Damásio: 

“A arte é universal porque as emoções são universais. As 

causas para as emoções vêm em grande parte da sua 

estrutura universal e também da estrutura interior, que se 

pode modificar pela educação cultura, religião, regime 

político, etc.”9 
 

Assim, a origem como “imanência”10, é meu objectivo como investigadora 

o estudo da origem como génese enquanto existência, pensamento, consciência, 

corpo, na arte e suas manifestações formais. 

R. Arnheim afirma o seguinte: 

“Longe de se limitar a jogar com formas, a forma artística 

tornou-se tão indispensável para a consciência que o ser 

humano tem de si próprio, como o tema da arte.”11 
 

As neurociências contribuem na procura de sentido transdisciplinar corpo 

- mente - arte, com o pressuposto de A. Damásio que cita Espinosa dizendo: 

“A mente humana é a ideia de corpo humano, centra-nos no 

conceito da criação como possibilidade pessoal de 

responder às emoções e de construir um universo que 

permite emoções.”12 

 

 

 

 

                                                            
8 Heidegger, M. - “A Origem da Obra de Arte”, p.5-11 
9 Damásio, A. - “O Sentimento de Si”, p.60 
10 “A imanência não está relacionada a alguma coisa, como unidade superior a toda a coisa, nem a um sujeito como acto 
que opera a síntese das coisas: é quando a imanência não é mais imanência para um outro que não seja ela mesma a que 
se pode falar de um plano de imanência. Este plano não se define por um sujeito ou um objecto capazes de o conter.” 
Deleuze, Gilles, “L'Imanence Une Vie”.  
11 Arnheim, R. - “O Poder do Centro”, p.18-19 
12 Deleuze, G. - “Diferença e Repetição”, p.37 
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Em relação ao segundo motivo, circunscreve-se à apresentação e análise 

do processo de relação entre o desenho, como forma-síntese da poética que 

implode num objecto e o conjunto de obras “SMALL MAGNIFICAT” e “AFETOS 

EXTRAVAGANTES”. 

Esta obra, que se foi gerando ao longo do período de investigação deste 

doutoramento, antecipa o centro da actual investigação: a génese da forma nos 

sintomas do não apresentado partindo da obra “A VIDA DAS FORMAS” de Henri 

Focillon, e de uma pergunta instigadora: Como é que estas formas chegam às 

minhas mãos? Fica aqui estabelecido o postulado da motivação a partir das 

ideias: Génese, Processo de Criação, Origem, Mente através do “contraponto” da 

arte. 

A pergunta que se coloca advém da problemática enunciada e neste 

contexto formulamo-la do seguinte modo: 

“Como é que estas formas nos vêm parar às mãos?”  

Assim sendo, é intenção contribuir, no estudo das Artes Plásticas, com 

uma dinâmica reflexiva centrada no processo de criação artística como processo 

de devir forma, a partir de argumentos de artistas e autores de áreas de reflexão a 

nível da estética, reflexão a partir da prática artística e reflexão de áreas 
transdisciplinares em que as correlações entre a ciência e a arte sejam 
relevantes. 

Tendo o conceito de origem como “órgão” matricial diferenciador, são 

nossos objectivos gerais: 

 Investigar o conceito de GÉNESE, na sua relação com o processo de 

criação artística. 

 Analisar a sua relação com a especificidade das “FORMAS”, na 

produção artística e na prática artística. 

 Criar conexões entre áreas diferentes de conhecimento. 

 Integrar futuras práticas no contexto educacional em unidades 

curriculares cujo desenvolvimento esteja directamente associado ao 

autoconhecimento na prática de projectos criativos e artísticos. 
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Os nossos objectivos específicos centram-se em: 

 Explicitar os conceitos de génese na criação artística. 

 Explicitar os conceitos de forma na criação artística. 

 Relacionar os conceitos com a produção e o seu percepto formal. 

 Analisar a relação entre pensamento (Ubiquidades) e forma 

(Materializações), na prática pessoal. 

 Evidenciar a prática artística derivada desta reflexão. 

 Explicitar conceitos derivantes. 

 Evidenciar possíveis paradigmas derivantes. 

Pretendemos, pois, que este documento possa contribuir para um 

conjunto de reflexões de utilidade a artistas no contexto da sua actividade 

processual e artística ou a discentes no contexto da formação em áreas que 

envolvem processos e projectos de índole artística. 

No domínio conceptual este estudo expõe o conteúdo prático recolhido 

como meio interpretativo e exercício de reflexão. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
  “L'arte sera cosa mentale.” 

                                                                                                       Leonardo da Vinci 

 
 
 
 

A afirmação de Leonardo da Vinci “L'arte sera cosa mentale”13, é no 

séc.XXI, prossuposto justificado pela investigação no âmbito das neurociências 

sobre consciência e mente, na procura da inteligência criadora. 

O processo mental do pintor era genericamente descrito por Leonardo 

dizendo: “A mente do pintor precisa entrar na mente da natureza a fim de agir 

como intérprete entre natureza e arte”. 

A esta afirmação junta-se a investigação de que a palavra “impressiva” 

refere como o lugar de processamento de impressões sensoriais, em particular a 

visão. Acreditando que uma vez que a informação passava pelo “senso comune”, 

era julgada, analisando essa função como um olho interno ou ochio tenebroso, ou 

seja, o olho sem luz externa, o olho da visão interior (a visão do não visível), 

plasmada na “sensibilidade” do seu desenho e pintura. 

                                                            
13 Da Vinci, Leonardo - “Tratado da Pintura”, p.67 
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Da génese da forma, os estudos de Leonardo que abrangem itens de tipo 

quantitativo que encontra universalmente na natureza como: forma geométrica, 

relações de proporção e relações de harmonia prossupõe um núcleo constante, 

assim referido: “A contínua proporção entre as partes do corpo existe em relação 

com este núcleo constante e unitário, através do movimento infinitamente variável 

da forma. ”14
 Luca Pacioli, em “The Divine Proportion”, afirma: “A proporção é só 

uma e não mais, como Deus é uno."15
 

A força cai sobre a unidade, sobre o Todo, afirmando Leonardo: “O 

primado do Todo sobre as partes isoladas contém o fundamental conceito de 

harmonia que caracteriza a relação recíproca e interdependente entre as partes 

de um Todo.”16 Sobre a forma como a harmonia, Erwim Panofsky escreve: “A 

proportio não determina a beleza mas assegura a realização prática.”17 

A procura de configurações harmónicas é amplamente suposta por 

Leonardo num âmbito em que as configurações formais, as variações das partes 

na sua interdependência com um todo, se assumem na sua simbólica. É no limiar 

das condições de existência mental de uma obra que centramos a dissolução da 

percepção que caracteriza um espaço mental. José Gil define-o do seguinte 

modo: 

“Aquilo a que chamo, à escala das nossas percepções, 

condições de existência é conhecido e relatado por todas as 

correntes de pensamento como vasto movimento cósmico e 

biológico. O que existe de particular na minha exposição 

prende-se com a forma de estabelecer laços entre este 

dado primordial – o movimento evolutivo – e a dualidade 

sujeito-objecto; As condições “apriorísticas” de existência 

foram reconhecidas como movimento e apreendidas nos 

seus diversos aspectos sob o nome de acção, leis, 

determinações, mas nunca foram ligados entre si na sua 

unidade real nem reconhecidos como totalidade global, 

exterior ao objecto, nem como génese do sentido que as vai 

habitar.”18 
 

                                                            
14 In La Mente di Leonardo, Laboratório del Genio Universale, p.154 
15 Idem p.155 
16 Ibidem p.60 
17 Panovsky, E. A Perspectiva como forma Simbólica, p.73 
18 Gil, J. Imagem Nua e Pequenas Percepções, p.139 
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A obra de arte medeia o interno e o externo, a partir da mente e do 

objecto visível. Neste processo as imagens foram incorporadas e fazem parte da 

estrutura mental do sujeito, A. Damásio afirma:  

 

“Além de proporcionarem o sentimento de conhecer e o 

realce do objecto, as imagens do conhecer, 

complementadas pela memória e pelo raciocínio formam a 

base simples das inferências não-verbais que reforçam o 

processo da consciência nuclear. Estas inferências revelam, 

por exemplo, a estreita ligação entre a regulação da vida e 

o processamento das imagens, que está escondido no 

interior da perspectiva, pronto a ser esclarecido assim que 

for possível realizar a seguinte inferência: se estas imagens 

contêm a perspectiva deste corpo que agora sinto, então 

estas imagens estão no meu corpo, são minhas. Quanto ao 

sentido da acção, está contido no facto de certas imagens 

estarem estritamente ligadas a certas opções de execução 

motora. Daí resulta o nosso sentido de acção potencial: 

estas imagens são minhas e posso actuar sobre o sujeito 

que as causou.”19 
 

Reafirma-se um plano mental na percepção primeira. O filósofo José Gil 

descreve-o enquanto processo: 

“Nesse processo intensifica-se o substrato de forças que 

imprimem ritmo ao gesto de tal forma que este substrato 

transborde em intensidade, a intensidade da força de um 

ritmo. O excesso de intensidade é infinito, pois contém 

virtualmente – mas pronto a actualizar-se – todos os ritmos 

de sentido que se quiser fazer nascer. O plano de 

imanência ou corpo sem órgãos permite-o. Neste plano de 

contaminação, um ritmo entra em osmose com a ideia e 

assim se satura a intensidade da forma.”20 
 

Verificamos que “o plano de contaminação” referido por José Gil é, na sua 

natureza universal, de que a arte é especular e múltipla nas suas partes de 

procura da harmonia una. 

Perante este facto concluímos da pura natureza mental da arte citando 

Deleuze nos seus derradeiros escritos sobre a vida imanente: “Essa vida tem 

entre - tempos, entre - momentos. 

                                                            
19 Gil, J. Imagem Nua e Pequenas Percepções, p.139 
20 Gil, J. A Arte como Linguagem, p.9 
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 Ela não sobrevém nem sucede, apresenta a imensidão do tempo vazio 

no qual vemos o acontecimento ainda por vir e já ocorrido, no absoluto de uma 

consciência imediata.”21 

A actualização da obra A VIDA DAS FORMAS de Henri Focillon (1881-

1943), é o ponto de partida desta investigação sobre a génese da forma. 

Entendendo génese como a origem e o desenvolvimento de “algo” no 

tempo, pretendemos potencializar a contemporaneização dos capítulos da 

referida obra no contexto de obras de arte que se abram em conceitos que 

potencializam os do autor e possibilitem a sua visibilidade. 

Assinalamos dois pressupostos: o da abrangência teórica e o da análise 

processual de obras de arte. A génese da forma como imanência na obra 

Diferença e Repetição de Gilles Deleuze (1925-1995); actualizando os modos 

operáticos, materiais e tecnológicos, nas obras de Victoria Vesna (1959) e Pablo 

Palazuelo (1916-2007) sobre a legitimação da tecnologia como identidade. 

A teoria de Unicidade de Campos Inteligentes, a partir de conceitos de 

campo mórfico e ressonância mórfica, aparece aqui como ideia, na metáfora da 

evolução da forma como “comunidade mental” que é veiculada pelas obras de 

arte. 

As estruturas que se estendem no espaço e no tempo, e fazem com que o 

conhecimento adquirido por um grupo de indivíduos se agregue ao património 

colectivo, provocando um acréscimo de consciência, que passa a ser partilhado 

pela espécie, remete-nos para o conceito de ubiquidade, veiculado nas 

materializações/evolução formal da obra de arte. 

Para além da compilação teórica referida no âmbito da autonomia do 

sentido formal e o desenvolvimento da segunda parte deste projecto prende-se 

com o estudo de casos, que estabelecem para as obras que a seguir assinalamos 

uma análise de interacção processual entre uma prática do desenho e a reflexão 

teórica. 

                                                            
21 Deleuze, G. - L'imanence, Une vie. Pure Imanance in http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1876.pdf 
 
 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1876.pdf
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Deste modo a génese da forma terá no contexto da obra destes artistas 

uma fronteira de identificação múltipla e comparativa, que desejamos abra 

possibilidade de conhecimento em diferentes expressões de forma na arte. 

Assim sendo, situamos a problemática deste estudo na génese da forma 

enquanto revelação e manifestação de campos inerentes ao próprio processo 

criativo, simbólico na sua especificidade formal. Estes campos são refletidos no 

nosso trabalho de atelier em que o desenho é dominante. 
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3.  METODOLOGIA 

 
“A actividade artística constitui uma 

forma de raciocínio no qual a percepção e 

os pensamentos estão indissociavelmente ligados.” 

                 Rudolph Arnheim 

 

A prática da interdisciplinaridade aparentemente adquirida como 

paradigma recente, embora correspondendo a uma prática antiga, é uma prática 

em que todas as actividades humanas beneficiam de uma mais-valia heurística. 

Destas actividades a arte potencia novos paradigmas em áreas cuja principal 

característica é a sua abertura ao novo e ao experimental. 

Sobre a prática como investigação como parte integral de um projecto 

artístico e reflectindo as dificuldades que a prática como investigação em áreas 

que não se compadecem com actividades não programadas ou que se tornem 

obsoletas sob o olhar sistematizador de modelos de investigação que não 

incorporam instrumentos subjectivos no seu campo de estudo, foi determinante a 

legislação decretada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior. 

 O despacho do Decreto-lei nº 230/2009 de 14 de Setembro define os 

termos legais desta tipologia do seguinte modo: 

- A atribuição de grau de doutor a criadores de obras e realizações resultantes da 

prática de projecto em domínios e formas dificilmente compagináveis com o modelo dominante da 

tese de doutoramento tem sido objecto de crescente reconhecimento internacional (…); 

- Em alguns desses domínios, o conhecimento novo produzido encontra-se, parcial ou 

totalmente, incorporado em obras ou realizações; 
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- Embora o significado e o contexto desse conhecimento possa ser descrito por 

palavras, a sua compreensão mais profunda apenas pode ser atingida com referência a essas 

obras e realizações. Tais obras podem assumir a forma de uma obra ou um conjunto de obras de 

concepção artística, composição musical, obra literária ou cinematográfica, encenação ou 

performance. (…) 

- Como parte das recomendações formuladas, na sua maioria dirigidas directamente às 

instituições e aos agentes privados, surge a necessidade de superar, em certos casos, a forma 

tradicional de tese de doutoramento e o afastamento e desencorajamento que a mesma provoca 

nos criadores que desenvolvem, com base na prática de projecto, métodos de investigação típicos 

da actividade artística. 

 

Formalmente expressa, a tipologia deste trabalho situa-se no abrangido 

pela referida legislação. Os termos da investigação, definidos nas características 

da metodologia que no seu modo qualitativo encontra argumentos em referências 

a escritos de artistas, escritos sobre artistas, escritos sobre obras, ou documentos 

autográficos e promove uma acção que se situa do discurso reflexivo para a 

prática e vice-versa. O contexto desta tese é a construção de uma experiência de 

representação a partir do desenho que permita uma focagem reflexiva sobre o 

conceito de génese da forma em interacção com o paradigma da origem na obra 

de arte. 

Os nossos métodos de investigação podem ser descritos como híbridos 

na abordagem transdisciplinar de autores. Emprega-se uma prática empírica 

como base dos quatro pressupostos fundamentais da investigação: 

 o processo de criação artística como intermediário de investigação; 

 o conceito de génese na representação formal; 

 a relação arte-ciência; 

 os processos de criação artística como intermediários de investigação 

em arte. 

A nossa pergunta de investigação pode ser formulada do seguinte modo: 

- Como é que estas formas nos vêm parar às mãos? 

As hipóteses adicionais a este ponto poderão formular-se nos seguintes 

âmbitos: 

 percepção visual; 

 percepção e consciência alargada na criação artística, 
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 percepção e reflexão a partir da prática artística; 

 forma a partir da relação arte-ciência; 

 forma e representação na prática do desenho. 

Pensar num projecto artístico como processo de investigação implica ao 

mais íntimo nível a análise de um processo de crença relativo à matriz de cada 

artista, no sentido de nos situarmos em conformidade com a nossa própria 

produção. Deste processo de crença resultarão intactos os elementos inerentes à 

representação, numa imunidade que o tempo retomará em novas figurações. 

Nas áreas de investigação em arte, os campos do nosso interesse são os 

que se manifestam como intermediários entre a acção e a reflexão. Espaços 

esses que abrangem domínios perceptivos em constante movimento e sobre os 

quais o indivíduo não tem todo o domínio dadas as suas características 

casuísticas, não controláveis, cuja predilectibilidade é muitas vezes impossível. 

Clara Meneres, reflectindo sobre a actualização da investigação em arte e 

a especificidade do pensamento visual, afirma: 

“A inteligência visual tem regras capaz de construir 

estruturas de entendimento que a distingue dos processos 

racionais e dedutivos puros. É necessário relacionar os 

modos sensoriais e dedutivos na apreensão de universos 

cada vez mais interactivos e múltiplos.”22 
 

Assim, os modelos de investigação artística poderão ser indissociáveis 

das práticas, permeáveis às experiências entre o indivíduo, o colectivo e o 

pedagógico, num diálogo de relação com a vida, em que o pensamento provoca a 

acção e vice-versa. 

Sobre o conflito permanente entre os modelos de investigação 

convencionais e os modelos de investigação em arte, Francisco Laranjo, afirma: 

“Num contexto de criação artística, diversos são os 

processos, as estratégias e os meios de se instituírem 

reflexões propiciadoras de investigação autónoma, não 

conflitual ou paralela ao próprio processo de criação, sem 

se subalternizar em espaços outros concorrentes e 

interessantes domínios do pensamento contemporâneo...”23 
 

                                                            
22 Meneres, Clara – Modelos de Investigação em Arte. www.i-arte.pt/resumo.html   
23 Laranjo, Francisco – www.i-arte.pt/resumo.html 

http://www.i-arte.pt/resumo.html
http://www.i-arte.pt/resumo.html
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Essa esperança de que todo um processo de sistematização não 

danifique a mais subtil das mecânicas do pensamento criador mantém-se 

alimentada pelas afinidades com autores e artistas, também eles suportando a 

tese de que criação e criador são uma só coisa, quando na mais solitária das 

procuras tudo reverte a favor da definição da primeira intenção na arte: a procura 

da origem em que o círculo simbólico do OROBORUS afirma o desígnio da 

evolução, desde a Matéria-prima até que se alcance o Todo. 

 

3.1  DA REFLEXÃO À PRÁTICA 

Mediante este enunciado apresentamos um plano de investigação que 

nos permite orientação e sistematização neste trabalho. 

Os procedimentos da investigação, associados a uma prática do desenho 

de características casuísticas na sua evolução, encontram no duplo funil de 

“Rhea” e no V epistemológico de Gowin, um instrumento potencializador de 

mapas conceptuais que, ao fundamentar uma opção metodológica em 

investigação artística, não constituem uma programação da acção final. 

Estes mapas acontecem como intenção, não como metas, e como 

agilizadores da investigação. Não se pretendende uma constatação, mas uma 

compreensão de acções em que objecto e artista se incorporam de novas 

possibilidades e sentidos, manifestando a tipologia de pensamento divergente 

característico do “fazer” artístico. 

É neste sentido que aqui introduzimos o conceito veiculado pelo duplo 

funil de Darrel Rhea.  
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A sua importância manifesta-se na proposta de que a anteceder um 

procedimento associado ao pensamento convergente* esteja um procedimento de 

pensamento divergente, já que este abarca possibilidades mais diversas e 

analíticas inerentes à estrutura do objecto de estudo a que o esquema da página 

seguinte se refere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura a: Adaptação simplificada do duplo funil de Rhea. 

 

 

 

 

 

                                                            
*Pensamento divergente é um processo de pensamento cujo objectivo é achar o maior número  possível de soluções para 

um problema. Essa capacidade é usada para gerar ideias e resolver algo criativamente, em oposição ao pensamento 

convergente, que consiste em achar uma única solução apropriada a um problema. Os termos pensamento convergente e 

divergente substituíram inteligência (como medida pelos testes de QI) . Foram introduzidos por Joy Paul Guilford, que 

observou haver dois tipos de resposta a um problema. Denominou-as como produção convergente e produção divergente. 

O pensamento divergente requer que se busquem ideias de vários campos do saber e disciplinas. Dela, surge a produção 

divergente, ou seja, a obtenção criativa de múltiplas respostas a um problema. 

Guilford, J. - The Nature of Human Intelligence. Disponível: www.creativity.com/handdout/guilford.pdf  

 
 

pensamento divergente 

pensamento convergente 

objecto de estudo 

investigação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Criatividade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamento_convergente&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamento_convergente&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/QI
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Joy_Paul_Guilford&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Produção_divergente&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://www.creativity.com/handdout/guilford.pdf
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Sobre este esquema Darrel Rhea afirma: 

 

“The funnel metaphor, maybe useful describing the increasing 

focus and refinement that ideas go through, but it is clearly 

inadequate to describe a logical process – the elements that 

go into the funnel are too random and its inner working are 

obscure.”24 
 

Desta forma a incorporação das aleatoriedades do acaso dão a este 

modelo a característica de flexibilidade na interacção com o que está para além 

do cânone e se manifesta em estados antecipatórios, tanto na investigação 

artística como na investigação científica influenciando territórios laboratoriais e 

conceptuais. 

 

O V Epistemológico de Gowin coloca a importância no objecto de estudo, 

que no nosso caso se define como a relação entre pensamento e prática artística. 

 

Perante o V Epistemológico de Gowin, na construção de uma estrutura de 

significados a partir de elementos básicos denominados por Gowin como eventos, 

propomos mapas conceptuais de sistematização do evento: o “evento” 

determinante do objecto de estudo em Gowin é definido do seguinte modo: “O V 

de Gowin – O Processo de investigação para Gowin (1981) é entendido como a 

construção de uma estrutura de significados a partir de elementos básicos, por ele 

denominados como eventos. 

 Assim, a partir da observação de um evento que ocorre ou é provocado, 

o procedimento de pesquisa estabelece conexões específicas entre os registos 

desse evento, os julgamentos factuais derivados do estudo desse registo, as 

regularidades evidenciadas por esse julgamento e os conceitos e sistemas 

conceptuais utilizados para interpretar a fim de chegar à explicação desse 

evento.”25 

 

                                                            
24 Rhea, Darrell in Lourel, p.147 
A metáfora funil pode ser útil na descrição do progressivo enfoque e refinamento das ideias ao longo do processo, mas é 
notoriamente desadequado na descrição de um processo lógico - os elementos que se encontram dentro do funil são muito 
aleatórios e o processo da escolha desses elementos é obscuro." (tradução livre, de Angela C.) 
25 http://www.seer.furg.br/redsis/article/viewFile/1191/481, pp107 
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Verificando que o V de Gowin, utilizado em ciência e também em arte, 

disponibiliza um sistema de processamento e organização não distante dos 

sistemas de mapeamento mental, gerados por artistas em site specific ou work in 

progress, artistas que apresentam como obra o projecto ou a sua 

conceptualização,26 concluimos que a orientação metodológica pode ser 

optimizada com a sua aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26* Robert Irwin (1928), Dennis Oppenheim (1938-2011) 
A noção de arte para Rober Irwin deriva de series de experiências perceptivas. Como abstraccionista com mente aberta, a 
primeira experiência é apresentada como percepção ou sentido. Ele conclui que o sentido do conhecimento a habilidade 
para identificar, ajuda a clarificar a percepção. Ele diz que todas as ideias e valores têm a sua raiz na experiência, podendo 
ser usadas separadamente, desenvolvidas em níveis de diferentes funções mantendo a condição de serem subjectivas e 
objectivas ao mesmo tempo. 
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O V DE GOWIN  
GÉNESE DO PENSAMENTO DA OBRA DE ARTE 
FORMA, UBIQUIDADES E MATERIALIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 -ASSERÇÕES DE 

VALOR 

5- PRINCÍPIOS 

6 - CONCEITOS  

4 - TEORIAS 
8-ASSERÇÕES DE 

CONHECIMENTO 

11 - REGISTO DE EVENTO 

DOMÍNIO CONCEPTUAL 

 

DOMÍNIO METODOLÓGICO 

 

1 - EVENTO 

2 - QUESTÃO 

BÁSICA 

 

 

3 - FILOSOFIA 

 

9 -INTERPRETAÇÃO 

10 -RESULTADOS 
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          O  V DE GOWIN 
     DA PESQUISA SOBRE A GÉNESE DA FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOMÍNIO CONCEPTUAL DOMÍNIO METODOLÓGICO 

1. EVENTO 
Representação de elementos botânicos. 

O desenho especular na sua evolução formal. 

 
 Como são experienciados  

os conceitos de génese no desenho? 
 

 - Como é que estas formas  
nos vêm parar às mãos? 

 

 

 

2. QUESTÃO BÁSICA 
3. FILOSOFIA 

4. TEORIAS 

A pesquisa dos fenómenos da  
criação pode levar a 

um melhor conhecimento do  
processo criativo 

e desenvolvimento das  
estruturas cognitivas. 

 

 

 A vida das formas, em Henri Focillon. 
O Teatro e o seu Duplo, em Antonin Artaud. 

A origem da obra de arte, em Martin Heidegger. 
Diferença e repetição, em Gilles Deleuze. 

 

 

 

 5. PRINCÍPIOS 
Experiência artística e a narrativa visual. 

Conceitos que através de exemplos dados nas 
obras de arte evidenciam aspectos conceptuais 

e formais em relação com a sua génese. 

 

 

 

6. CONCEITOS 

Arte-ciência. Símbolo e arte. Génese. 
Forma. Desenho.  

Reflexão, prática e narrativa visual. 

 

 

 

7. ASSERÇÕES  
DE VALOR 

8. ASSERÇÕES  
DE CONHECIMENTO 

9. INTERPRETAÇÃO 

10. RESULTADOS 

11. REGISTO DE EVENTO 

Auto-conhecimento, implicações  
no ensino artístico. 
Contribuição para uma integração entre  
teoria e prática, na prática artística. 
Contribuição para o trabalho processual 
como espaço mental. 

 

 

 

1. GERAIS: 
Comparando com outros estudos  
e processos. 
Concepções partilhadas por grupos 
(Manifestos). 
Valorar e desenvolver estudos anteriores. 
2. ESPECÍFICAS: 
As concepções de génese e forma. 
Obras de arte que traduzem  
essas concepções a três níveis: 
Matéria e relação formal, tempo e relação 
formal, espírito e relação formal. 

 

 

 Categorias de grupos de obras/artistas que 

evidenciam o mesmo entendimento no 

paradigma de origem e sua representação 

formal. 

 

 
Agrupamento de proposições, por conteúdos 
afins que permitam o argumento da unidade 
pensamento e prática. 

 

 

 O desenho como documento autográfico. 
Desenho sobre papel 
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Sintetizando a ideia do modelo metodológico do “funil invertido de Darrel 

Rhea” e o V Epistemológico de Gowin concluímos: o processo de investigação 

científica para Gowin é entendido como a construção de uma estrutura de 

significados a partir de elementos básicos, por ele determinados de eventos, 

factos e conceitos.  

Assim, a partir da observação de um evento que ocorre ou é provocado, o 

procedimento de pesquisa estabelece conexões específicas entre os registos 

desse evento, os julgamentos factuais derivados dos estudos desses registos, as 

regularidades evidenciadas por esse julgamento e os conceitos e sistemas 

conceptuais utilizados para interpretar esses julgamentos a fim de chegar à 

explicação desse evento.  

O nosso percurso será indutivo na compreensão da série de desenhos 

SMALL MAGNIFICAT e AFECTOS EXTRAVAGANTES abrangida pelo todo teórico, 

enquanto código na interpretação do seu conceito formal e do paradigma de 

génese.  

 

4. CONTRIBUTOS 
 

Sob o domínio do oráculo de Delfos “Conhece-te a ti mesmo”, é de nosso 

entender que um processo de trabalho que verse a obra do investigador, 

proporciona a valência da interacção com o outro partindo dos seus níveis de 

evolução e auto-conhecimento. Assim, consideramos que os contributos desta 

investigação, podem potencializar a acção na docência estimulando os 

propósitos: 

 Investigar e desenvolver práticas em Educação Artística; 

 Desenvolver uma compreensão crítica que mobiliza os saberes 

próprios das Artes, das Ciências da Educação e das disciplinas de conhecimento 

associadas à investigação em Educação Artística. 

 Aprendizagem continuada, criando estratégias auto-críticas de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional em relação com a cultura visual. 

 Possibilitar a capacidade de compreensão sistemática no domínio dos 

meios na criação artística. 
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 Produção de escritas e narrativas visuais para investigação futura. 

 Realização futura de trabalho científico interdisciplinar no domínio das 

artes, tecnologia e educação. 
 

5.  CRONOGRAMA 
 

Em investigação em arte a natural emergência de séries, (famílias de 

formas) como meio conceptual e formal, características da arte moderna e 

contemporânea, colocam novas soluções formais temáticas e poéticas que nos 

permitem abordar a organização temporal que se segue. Pela subjectividade do 

processo de trabalho que alia o acaso à obra, as etapas a desenvolver 

dificilmente são fixas, estando sujeitas a alterações que projectam novos limites e 

possibilidades. 

O cronograma apresentado não é definitivo; A sua estrutura 

espácio/mental poderá estar sujeita a rectificação. 

 

 
 
 

Figura b: Cronograma 
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1. O NAVIO DE ESPELHOS 
UBIQUIDADES E MATERIALIZAÇÕES  

 

Contextualizar este capítulo a partir de uma análise simbólica do poema 

O NAVIO DE ESPELHOS, permite-nos colocar o âmbito do capítulo sob duas 

vertentes: o corpo enquanto veículo da obra, corpo perceptivo; o corpo-obra, 

corpo operativo. 

O poema de Cesariny apresenta-nos um corpo no seu perpétuo 

movimento. 

Este é o corpo de Cesariny, artista que vê e dá a ver o agente e acto de 

criação, sintetizando sob a ideia de acções especulares da unidade corpo, para a 

unidade cosmos, significante do habitar da criação artística como agente reflexo e 

reflector na génese da forma. 

O CORPO É UM NAVIO, o Navio absolutamente mental, cujo ser evoca 

uma presença alheia à invenção humana do tempo, e que, por ser também essa 

a sua condição, reflecte “sol e lua nos flancos” – masculino e feminino, permitindo 

que, ao “crepúsculo”, o tempo se deite com ele; permitindo que o humano se 

manifeste como marcador factual, e “por isso o tempo gosta / de deitar-se com 

ele”. 
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O CORPO É UM NAVIO 

Qual é a rota intersticial dessa coisa ambulante? 

Para onde se dirige este Navio de manifestação atemporal? 

Para onde vão, “dez mil capitães têm o mesmo rosto / A mesma cinta 

escura / o mesmo grau e posto”? 

Para onde se dirigem esses espécimes que interagem como speculum?27 

Para onde se dirige esse corpo, o interior e exterior, numa perpétua 

reorganização multiplicada pelos seus “dez mil capitães”, plenos de um tal 

absoluto que “Quando um se revolta há dez mil insurrectos”?28 

O rizoma, como sistema acentrado, seria a expressão máxima da 

multiplicidade, em detrimento das outras duas condições apresentadas de raiz e 

radícula, que expressam um todo disciplinador, um totalitarismo estrutural. 

Esse navio-corpo não é amado pelos “armadores”, porque “o seu porão 

traz nada / nada leva à partida / vozes e ar pesado/ é tudo o que transporta”. 

Esse corpo que “não navega, cavalga”, vem da “floresta que lhe serve de 

nível” e “quando chega à cidade / nenhum cais o abriga”29 

Sem cidade, e por isso sem tempo, acolhido apenas pela sua condição 

de memória reflectora, num tempo que vai “do princípio do mundo, até ao fim do 

mundo”, o corpo alberga o Uno, Mental, o Todo Mental.30 

Sobre “A sua rota clara” não têm visão os “armadores”, não a conhecem, 

não foram transformados no exercício da viagem desse conhecimento, não a 

amam. Mas essa “Rota clara”, a rota que antecipa o poema do mundo, existe, 

Cesariny sabe que é vital e testemunha-a. 

A que escala se inscrevem os movimentos de um corpo-navio? 

                                                            
27A virtude (TE) não é uma espécie de providência divina, comanda directamente o dever do mundo mas uma influência 
“Indiferente”, desligada de quaisquer fins ou intenções. É a sua influência “mágica”, operando em todas as transformações 
que ocorrem no mundo, que faz com que as “dez mil” coisas e criaturas “abracem a totalidade UNO” e se comportem em 
harmonia com o eterno e imutável. LAO TSE - TAO TE KING. Campos, p.194. 
28O problema proposto por rizoma é análogo ao da máquina de guerra, a Firing Squad: é necessário realmente um general 
para que os indivíduos disparem simultaneamente 
http://www.ufrg.br/corpoarteciencia/?page_id=62 
29Assumir a potência do pensamento ao colocar-se o mais possível perto do infinito, pois um pensamento é tanto mais 
criador quanto menor for o seu abrigar” Gilles Deleuze. newnormadology.blogspot.com 
30“Como é algo insondável, o TAO é por vezes designado por Nada ou vazio que não só contém o conjunto indiferenciado 
de tudo o que existe, como engloba também o princípio supremo que gera tudo o que existe está na origem do seu devir. O 
que é feito confunde-se com o que faz. A Virtude – o TE – é a manifestação da sua presença no mundo, a sua 
manifestação imanente: a influência que gera o caminhar espontâneo do mundo. O que há de mais transcendente na 
realidade está, por isso presente no mundo real e material, ou seja, estamos perante uma transcendência imanente. “TAO 
LAO TSE. TAO TE KING”, António Miguel de Campos, p.194 

http://www.ufrg.br/corpoarteciencia/?page_id=62
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Sem temporalidade, sem espacialidade, qual é a mecânica de 

estremecimento do seu movimento? Do dentro para fora, da vorticiana origem 

para os seguimentos de pensamento: dados-obra, ele é o perpétuo jogo entre 

“virtuais e actuais”, na função essencial da (re) criação de feixes de forças. 

O navio de espelhos, sem temporalidade, sem espacialidade, qual é a 

mecânica de estremecimento no seu ser / movimento? 

Do dentro para o fora, da vorticiana origem para os segmentos de 

pensamento – dado – obra, ele é o perpétuo jogo entre virtuais e actuais, na 

função essencial da (re) criação de feixes de forças. O navio sonoriza-se, dança-

se, desenha-se, esculpe-se, escreve-se, iconifica-se, tecnologiza-se, delicado e 

feroz no seu ser de Ciclope. E finalmente, sem temporalidade, sem 

espacialidade, numa dimensão aberta, sem corpo, sem órgãos, ele é visto, ele 

vê-se porque é visto do movimento, da infinita energia do movimento dos 

movimentos na onda de Hokusai, dos céus de VanGogh, da luz de Turner, do 

chiaroscuro de Leonardo. Perante essa escala “dir-se-ia que pára”. 

Ele está, é, na aparente estática, ele existe na assertiva mecânica dos 

estremecimentos dos seus “dez mil capitães” que agem “e quando um deles ala / 

o corpo sobre os mastros / e escuta o mar do fundo / Toda a nave cavalga / como 

no espaço os astros / Do princípio do mundo / até ao fim do mundo”. 

Esse corpo, navegante e navegação do movimento total, exterior ao olho de 

Ciclope do navio, dez mil pares de olhos de mosca, ou dos dez mil olhos da obra 

La Scala de Vieira da Silva, que tem na única viagem a busca do poder de 

“l’ochio tenebroso”31. O poder da visão interior teve ao longo do tempo das 

marcações terrestres muitos nomes, mas apenas uma eternidade. Cesariny é 

nele um só, Sol e Lua e como um dos dez mil capitães perseguiu a viagem de 

uma recordação, alimentado por essa saudade, que exige à cavalgada o “acto de 

resistência”32, porque “No mastro espelhado há uma espécie de porta”33. 

                                                            
31“L’ochio tenebroso” designação dada por Leonardo Da Vinci à glândula pineal, ao que na anatomia se conhece como 
glândula pineal 
32“acto de resistência”, a arte como acto de resistência. Deleuze, Gilles. O que é o acto de criação. 
http://www.elinterpretador.net/18Gilles 
33“(…) um regresso ao TAO primordial, que unifica o que é natural com aquilo a que poderíamos chamar “o sobrenatural”. 
Trata-se de nos ajustarmos ao fluir global e indiferenciado das coisas. Como nos diz o capítulo 1, é quando percebemos 
que o que é visível e invisível são a mesma coisa que se abre dentro de nós “a porta para todas as maravilhas”. – LAO 
TSE, Tao Te King, Campos p. 202 

http://www.elinterpretador.net/18Gilles
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1.1  O CORPO TOTAL 
"THE DOORS", VISÕES SOBRE UM CORPO 

 

 

“If the door of perception 
 were cleansed everything 

 would appear to man as it is, 
 infinite” 

 

The Door of Perception 
Aldous Huxley 1954, cit Wiliam Blake 

 

No ano de 1954, antecedendo a inquietação de uma geração hippie que 

procurava novas experiências do corpo, do conhecimento e da criação a partir de 

consciência alterada provocado por drogas, ALDOUS HUXLEY (1894-1963) 

publica a obra “The Door of Perception”. 

Acompanhado por médicos e psiquiatras, colocando a ciência em diálogo 

com a literatura, submeter-se-ia a experiencias alucinatórias sob influência de 

mescalina. Esta substância, aliada nos rituais xamânicos, permitia abrir “portas” 

para um universo de poderosas e indescritíveis sensações de “alucinações 

místicas inalcançáveis”. 

O inconformismo sobre as limitações do corpo encontrava assim um 

amplo leque de caminhos que acabariam por redimensionar as fronteiras 

estilísticas da arte. A procura de um corpo total era o cerne das experiências 

científicas e literárias de Aldous Huxley, que considerava: “(…) tanto o 

esquecimento da totalidade do ser quanto o seu oposto – a abertura da 

consciência para a irrupção dos acontecimentos são um fenómeno do mundo 

biológico”34 

As viagens na busca da visão interior, a busca da totalidade do ser na 

relação que os artistas têm com os psicotrópicos, o álcool ou o sexo, encontram 

exemplos em diversas vertentes das expressões de arte. Edgar Allan Poe (1809-

1849) consumia haxixe e ópio na procura do alargamento da visão, penetrando 

em mundos do inconsciente até à alucinação. 

                                                            
34L’oeil – Toute l’Art - # 655 – Ramade, p. 45,46 
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Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867) escreveu “Paraísos Artificiais” 

(1860), onde os poemas dedicados à droga e às sensações de expansão, 

tomavam grande relevo. Os Surrealistas na sua procura da liberdade de espírito 

experimentavam substâncias alucinógenas para libertar o grafismo e a escrita, na 

figuração de uma lógica onírica. 

Henri Michaux (1899-1984) desenhava apenas sob os efeitos da 

mescalina. Descreve toda a sua vivência em “Misérable Miracle” (1956), o 

primeiro de cinco livros dedicados à criação e ao consumo de droga. 

Essas sessões eram acompanhadas por um médico e documentadas em 

séries de desenhos, “estes desenhos mescalinianos eram desenhos notáveis, por 

vezes saturados ou despojados, eram testemunhos gráficos que alternavam 

entre a pura abstracção, o tachisme expressivo ou as paisagens mentais”35. 

Paisagens e paraísos artificiais foram também retratados na obra de Ken 

Johnson (1953), “Are you experienced? How Psychadelic and Consciousness 

Transformed Modern Art” (2001), apresenta propostas de artistas como Damien 

Hirst (1965), Murakami (1962), Mathew Barney (1967) ou Sarah Sze (1969). 

Estes artistas trabalharam sob a influência de estupefacientes e o 

resultado visível estava em “obras de características mentais, alucinadas, mais 

híper sensíveis e introspectivas do que as de artistas que trabalharam sob o 

efeito de álcool que têm características desinibidas, extrovertidas, impulsivas e 

um pouco românticas”36. 

As experiências de artistas de todas as áreas, perante a necessidade de 

expressão mental, perante a necessidade de penetrar no espaço mental 

desconhecido até à alucinação, recorrendo a estados de alucinação e 

consciência alterada, fazem justiça à afirmação de William Blake (1757-1827), 

que Aldous Huxley escolhe para prefácio do seu livro: 

“If the door of perception 

were cleansed everything 

would appear to man as it is, 

infinite” 

 

                                                            
35L’oeil – Toute l’Art - # 655 Paris – Março 2013, p.46;95 
36 Idem, p. 47 
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Fazer a viagem até às “portas” e ir para além delas, viajar dentro dessas 

portas que se abrem simultaneamente para o interior e para o exterior, encontra 

em Aldous Huxley uma reflexão de cariz físico e fisiológico sob a ideia de que: 

“O cérebro e o sistema nervoso seriam uma válvula redutora que evita 

por meio do carácter selectivo da memória das restrições impostas pela 

linguagem, que o homem seja esmagado pela torrente de informações a que o 

corpo na sua omnisciência potencial estaria sujeito”37. 

Desse corpo, desse NAVIO DE ESPELHOS, que possui “No mastro 

espelhado / uma espécie de porta”38, evocada como The Door, a mesma que deu 

o nome ao grupo de Jim Morrisson, “The Door”, afirma-se como meio genuíno de 

uma época, na procura do CORPO TOTAL, imanente à múltipla inteligência da 

criação artística.   

O acesso a “The Doors of Perception”, como experiência de um campo 

de sensações nem sempre encontra nas drogas o seu estímulo principal. 

A experiência da arte possibilita um nível de relação com o dentro, 

também encontrado em estados de elevada concentração. 

Os Beatles experimentaram-no encontrando na Meditação 

Transcendental o mais elevado grau de potência criadora, de que o público é 

êxtase, a ubiquidade e resistência. 

O corpo no seu perpétuo movimento, recriando o agente e o acto de 

criação, o fenómeno emancipador e libertador do “acto de resistência”, no 

propósito da sua comunicação como corpo de contra-informação, apresenta-o 

Gilles Deleuze na conferência “O que é o acto de criação”, como o corpo que 

resiste à morte no acto de resistência dizendo que tem duas caras, é humano e 

acto de arte”.  

 

 

 

                                                            
37http://portalconservador.com/livros/Aldous-Huxley-Portas-da-Percepcao.pdf 
38Cesariny. Navio de Espelhos. p12 

http://portalconservador.com/livros/Aldous-Huxley-Portas-da-Percepcao.pdf
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Do Corpo Total como fenómeno individual, abrimos aqui um indicador ao 

Corpo Total, público e relacional que o pensamento de Delleuze argumenta do 

seguinte modo: 

  

 “Porque a informação é um sistema controlado de palavras 

de ordem, palavras de ordem que têm lugar em determinada 

sociedade. - O que é que arte tem a ver com isto? O que é a 

obra de arte? Dir-me-ão: “Isso não quer dizer nada”. Então 

não falemos de obras de arte, falemos sobre a contra-

informação. Por exemplo, nenhuma contra-informação 

ganhou a uma ditadura. Salvo num caso. Ela é 

efectivamente eficaz quando é – e é-o por natureza – um 

acto de resistência. (…) A arte é a única coisa que resiste à 

morte. E se me permitem volto a dizer: o que é ter uma boa 

ideia em cinema? O que é ter uma ideia cinematográfica. 

Resistência. Acto de resistência. Desde Moisés, até à última 

obra de Kafka, até Bach. Recordemos que a música de 

Bach é o seu acto de resistência, de luta activa contra a 

diferenciação do Sagrado e do Profano. Este acto de 

resistência na música culmina com um grito. Há um grito em 

Bach: “Fora, não quero ver-vos”. A partir disto parece-me 

que o acto de resistência tem duas caras: é humano e é 

também acto de arte. Só o acto de resistência resiste à 

morte, seja sob a forma de obra de arte, seja sob a forma de 

uma luta de homens.”* 
 

Compreender o corpo como fenómeno na arte, explicita modos 

contraditórios na sua manifestação e relação com o mundo exterior e o corpo 

imanência da existência de dentro. 

Falar de CORPO TOTAL significa não separar as instâncias sociológicas, 

psicológicas, neurológicas, biológicas do processo de evolução da espécie. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
* http://www.18GillesDeleuze-oqueéoactodecriação.htm 
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Inerente a este corpo existe um movimento não apenas mecanismo mas 

um corpo especular de alegria, tristeza, medos, pensamentos, uma permanência 

do ser; é nesse movimento em acto de resistência que Maurice Merleau-Ponty 

(1908-1961) entendia o corpo como paradigma científico e filosófico na sua 

relação com as coisas e na sua relação com os outros, colocando a percepção 

como “descoberta do corpo como experiência de propagação”39. 

A reflexão sobre o fenómeno do corpo teve o seu processo de evolução, 

partindo do corpo vivido, e daquilo que ao longo do tempo as manifestações 

teosóficas, filosóficas, científicas, sociais e artísticas permitiram rever nele, 

revendo-se nele. 

Foi durante o século XX que o Existencialismo mudou para sempre a 

compreensão do corpo; falar de corpo será falar de consciência e vice-versa. 

Pensar o corpo é vivê-lo. Jean Paul Sartre apresenta e reflecte sobre três 

dimensões ontológicas que redimensionam o conceito do corpo. 

A primeira coloca-se na afirmação: “ Eu existo no meu corpo”, a segunda 

é “o meu corpo é conhecido e utilizado pelo próximo”, colocando o corpo numa 

dimensão de “ser-para-outro”.  A terceira dimensão ontológica é que “existo para 

mim como conhecido por outro com o corpo”, o que nos remete ao nível da 

reflexão sobre o que é o corpo para cada um de nós”40. 

O corpo da arte colocar-se-á nas três dimensões que de uma forma 

sintética apresentamos, sendo que a experiência do corpo como experiência de 

propagação reflecte plenamente os domínios da arte. 

 

 

 

 

                                                            
39“Sócrates inaugura esta actividade, levando o homem a identifica-la com os outros. Quebra a unidade do ser, dividindo-o 
entre o corpo perceptível e a alma imortal. Com Platão, corpo e alma assumem posições antagónicas: a alma é eterna, 
pura, sábia, ao passo que o corpo é imortal, impuro, degradante. O corpo é uma verdadeira prisão que impede a alma de 
ascender ao plano ideal perfeito. O Cristianismo retorna à concepção dualista platónica, fazendo imperar uma visão de 
corpo corrupto, pecaminoso, um empecilho ao desenvolvimento da alma, uma pedra no meio do caminho. A Idade 
Moderna, como advento da ciência experimental, inicia o estudo direto sobre o corpo como objecto de conhecimento, 
surgindo a anatomia artística e a medicina científica, que buscam as relações causa-efeito inerentes ao funcionamento 
dessa máquina orgânica”, como se convencionou chamar o corpo. Para Descartes, expoente do pensamento moderno, o 
homem constitui-se de duas substâncias: uma pensante, a alma, razão da sua existência, o corpo, é simplesmente uma 
res/extensa. No século XVIII, para os vitalistas o princípio vital não é imortal, mas nem “conjunto de forças que resistem à 
morte”. visõesdocorpo-webguest.BR_Prof 
40http://proxy.furb.br/ojs/index.phd/viewFile/3551/2383 

http://proxy.furb.br/ojs/index.phd/viewFile/3551/2383
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1.2  O LUGAR DO OLHAR  
NA ANATOMIA ARTÍSTICA DE LEONARDO DA VINCI 

 

Esta experiência de Propagação como M. Ponty a denomina encontra na 

obra de Leonardo Da Vinci, enquanto anatom0ista e artista, infindáveis 

possibilidades de reflexão. 

A anatomia artística surge com Leonard Da Vinci (1452-1519) como uma 

urgência libertadora dos confrangimentos ditatoriais dos cânones que a Igreja 

tinha estabelecido para a representação do corpo na arte e para a ciência. 

A procura do lugar da alma reflecte-a Leonardo através dos seus estudos 

de óptica, tendo nos mecanismos de visão exterior a procura de conhecimentos 

da visão interior. É essa porta histórica que pretendemos vislumbrar 

seguidamente. 

Paradigmas como o da origem da obra enunciado por M. Heidegger têm 

como sentido a seguinte dedução: Se o século XV foi considerado, entre outros, 

como o século da anatomia, é comum ouvir-se que o século XXI será o século do 

cérebro. 

Leonardo da Vinci é em avantgarde o primeiro neurocientista que 

desenvolveu estudos de anatomia artística paralelamente a um estudo científico 

do cérebro.  

Essa é a procura, como relatam os seus desenhos mais antigos 

relacionados com o sistema nervoso (1487), quando ele dissecou um sapo e, 

seccionando a medula, afirma:  

“O sapo morre quando a medula espinal (medulla 

oblongata) é perfurada. Antes disso é capaz de viver sem 

cabeça, sem coração, sem intestinos ou pele. Aqui parece 

estar o fundamento da vida.”41  
 

Da Vinci amava os animais e este é o único registo de uma vivissecção 

que se conhece. Este relato contém ainda a reprodução de uma medula espinal e 

ao desenho acrescentou as palavras “poder generativo”. Perto da medula 

desenhou um tubo e escreveu “transito della vitu animallia”. 

 
                                                            
41 Cianchi, Marco. Leonardo The Anatomy. p32 
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Exposto aos escritos de Galeno, estava aberto na mente de Leonardo a 

necessidade de procurar o lugar da alma, o lugar que abrigava o “senso 

comune”. 

Também aqui Leonardo contrastou com os dogmas vigentes; se nos 

manuscritos medievais e renascentistas o “senso comune” é localizado no 

cérebro no ventrículo anterior, Da Vinci transferiu o “senso comune” para o 

ventrículo mediano chamando-o ventrículo anterior da “impressiva” (lugar para o 

processamento de impressões sensoriais, em particular a visão). 

As experiências sobre o cérebro num contexto mais amplo referem os 

estímulos sensoriais, para os quais os seus conhecimentos sobre a óptica foram 

essenciais. A compreensão das funções físicas do cérebro por meio da 

observação e experimentação foram mais tarde alvo do seu interesse. 

O que nos surpreende é que muitas das perguntas colocadas por 

Leonardo são ainda agora inquietação da neurociência: O que é a alma? Porque 

sonhamos? Como recordamos? Como se constrói a realidade? Como 

imaginamos? Como se processa o nascimento espontâneo de imagens? 

A nova percepção do cérebro leva actualmente os cientistas, também sob 

uma visão Damasiana (“sinto logo existo”), a ir mais além, perscrutando através 

da nanotecnologia a inteligência criativa e criadora; num círculo ambicioso em 

que ciência e arte, cientificamente, em inteligência criadora se tocam, também a 

ele vinculado está o operário da Inteligência Iluminada: Leonardo da Vinci. 
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1.3  A  ALEGORIA DA FÉNIX 

Este é um dos 

últimos desenhos de 

Leonardo da Vinci (1516), 

(Fig.1), que à data da sua 

realização se encontrava 

doente, servindo-se apenas 

do braço esquerdo, 

(mostrando que a função do 

lado direito do cérebro nunca 

o abandonou).  

A escolha desta imagem é também alegórica, no sentido da procura que 

motiva o conhecimento para que por fim, a sua utilidade última se realize na 

continuidade do conhecimento procurado por outros navegantes, até à chegada 

ao porto onde outras Fénix aguardam. 

A alegoria da Fénix faz-nos pensar nas palavras do iniciado Leonardo Da 

Vinci em presença da estátua de Osíris: “Entro como gavião, saio como Fénix.” 

Este admirável e misterioso desenho revela o seu segredo simbólico: O 

homem que busca regeneração quando pela bússola que é a ciência, dirige a 

barca portadora da "árvore da vida" através dos recifes, apesar do vento e da 

tempestade que lhe enche a vela, onde radiosamente o acolhe a Fénix. Esta ave, 

que renasce das cinzas e se alimenta de perfumes e incenso, em forma de águia 

ou gavião que tocou a boca de Leonardo com a cauda ainda ele era muito 

pequeno. 

Segundo o seu relato, o urso que governa o barco simboliza um dos 

paradigmas mais queridos a Leonardo: o homem prisioneiro do próprio corpo.  
O urso é também um símbolo cosmológico: duas vezes inscrito no céu 

aparece significando a regeneração terrestre. 

 

 

 
 

Fig. 1 - Leonardo Da Vinci, A alegoria da Fénix, (1516) 
                                                                                            Windsor, Royal Library 
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1.4  FIGURAR O CORPO 
RENASCIMENTO ITALIANO E ANATOMIA ARTÍSTICA 

 

Nos finais de 1400, o Renascimento tinha-se espalhado pela península 

itálica. Na primeira metade do século XVI, quando Roma se sobrepunha a 

Florença como centro artístico, tinha alcançado o seu apogeu difundindo-se pelo 

resto da Europa, dando lugar a uma revolução artística com repercussões que 

vêm até ao nosso tempo. 

O estudo do corpo humano e análise da sua anatomia e configuração dos 

órgãos internos caracterizou o Renascimento de tal forma que o século XVI foi 

considerado o século da anatomia. 

O interesse pelo homem, pela forma do corpo e potencialidades 

expressivas aperfeiçoa conhecimentos e meios técnicos criando uma aspiração à 

monumentalidade. Naturalismo, realismo, atenção à figura humana enquanto 

conjunto de ossos, músculos e indivíduo, criando o conceito de homem que faz 

parte da Natureza, visto que seria a medida de todas as coisas e “a mais nobre e 

interessante criatura do universo.”42 

A representação em contorção, criando rotação de umas partes em 

relação às outras, incute um novo movimento e vida (como que em antecipação 

figural da própria hélice do DNA), com o estudo de modelos vivos em movimento, 

sendo que a associação de artistas com cientistas são factos característicos da 

época. 

Leonardo da Vinci (1452-1519), o maior cientista e incomparável artista 

de todos os tempos, executa dissecações tendo como objectivo aperfeiçoar a sua 

arte justificando: “Para não suceder como aqueles que em toda e qualquer 

atitude, fizeram os mesmos músculos, nos braços, no dorso ou nos membros43”. 

Os resultados das suas dissecações foram arquivados com os seus belos 

desenhos e esquemas, acompanhados com notas em escrita especular. 

Nos estudos de anatomia, Leonardo elabora uma série de técnicas de 

representação e de convenção gráfica inovadoras. 

                                                            
42 ARS LATINA, La Passion Léonard, Compreendre et Créer. p107 
43 Cianchi, Marco. Leonardo The Anatomy. p85 
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O desenho configura-se como método de análise e linguagem, de forma 

a registar o processo e a conclusão da indagação experimental e teórica. 

A demonstração visual da máquina do corpo humano vislumbra-se 

através da delineação simultânea da forma e da função, da aparência superficial 

e da estrutura profunda do todo e das partes, não deixando que todo o “acervo” 

de desenho projectual de Leonardo seja privado da sensação da Arte. 

 

1.4.1  O OLHO E O CÉREBRO 

Os primeiros estudos de anatomia de Leonardo da Vinci datam de 1483-

1493, aquando da sua residência em Milão. São explorações acuradas com a 

mestria da representação da perspectiva. Leonardo procurava o centro dos 

sentidos “senso comune”. Esta ideia tinha sido descrita por Galeno (130-200 

D.C.) a partir de um conceito desenvolvido por Eristrato de Ceos (Alexandria, 300 

A.C.). Este acreditava que o ar respirado era 

convertido em "espírito vital" e quando levado 

aos ventrículos do cérebro se tornava em 

"espírito animal".  

Como se pode ver na (Fig.2) (Corte 

seccionado de cabeça humana – 1487), o 

desenho que representa uma cebola cortada 

ao meio e vários desenhos da cabeça humana 

com visões esquemáticas do olho, em visão 

estrutural de Leonardo, antecipa 

extraordinariamente a técnica de recolha de 

imagens do cérebro "fatiado" que actualmente 

nos é apresentado em tomografia por emissão 

de positrões e ressonância magnética. 

Em anotação à margem, no desenho, Leonardo escreveu: "cortar uma 

cebola pela metade possibilita ver e enumerar todas as camadas que envolvem 

circularmente o seu centro. 

Fig.2 - Leonardo da Vinci, Resembling an onion, 

Mauscrito D, Foglio de Weimar 1493-1494 
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Do mesmo modo, ao se cortar a cabeça de um homem se encontram 

cabelos, o couro cabeludo, o tecido muscular e o pericrâneo, o crânio e dentro a 

dura-mater e o cérebro; e de novo a pia-mater, a dura-mater e a rete mirabile e o 

osso, o fundamento deles44".  

 

 

  OS MANUSCRITOS DE FRANÇA 
 

Doze manuscritos 

doados pelo conde 

Galleazzo Arconati à 

biblioteca Ambrosiana no 

século XVII foram 

"removidos" por ordem de 

Napoleão Bonaparte, que 

tinha entrado 

triunfantemente em Milão. 

Depois foram 

levados para Paris para o 

instituto de França, onde 

foram ordenados por ordem 

alfabética de A a M. 

Os manuscritos com diversos formatos continham desenhos, esboços, 

anotações e também textos e desenhos rigorosos. Como um todo, representam a 

variedade de soluções que Leonardo encontrava para guardar as suas 

observações em texto e imagem (Fig.3). 

 

 

 

                                                            
44 Cianchi, Marco. Leonardo The Anatomy. p85 

Fig.3 - Leonardo da Vinci, First one inside the eye, Manuscrito D, 1508-1509 
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O conjunto de desenhos 

anotados, denominados como 

MANUSCRITO D, tem 20 

páginas, 22.5x16cm, (Fig.4). 

Neste manuscrito o olho e a 

ciência da visão são o tema das 

investigações de Leonardo. 

A rigorosa organização 

do texto faz pensar que é uma 

cópia de notas prévias. 

Leonardo compara as 

suas descobertas nas ciências da 

visão com teorias antigas; neste 

sentido faz experiências sobre o 

olho e a percepção dos raios de luz.  

 

O bastardo, a quem foi negado o estudo do grego e do latim, só pela 

experimentação chega à verdade dizendo:  

 

“Vêm como o olho abarca a beleza do mundo inteiro? É a 

janela da alma. Dá forma às artes. É a base da ciência, 

descobre os elementos, é o inventor da arquitectura e da 

divina pintura."45  
 

 

Investiga como os olhos vêem, tendo inventado para isso uma forma de 

os dissecar. Anotou-o como uma receita:  

 

“Para estudar o seu interior, sem perder o humor aquoso, 

colocar o olho na clara de um ovo e ferver até ficar sólido. 

Ao cortar o olho e o ovo transversalmente, nenhuma das 

suas partes se perde.46”  

 

 

                                                            
45Museu de Florença. La mente di Leonardo. P.186 
46 Idem p.191 

Fig. 4 - Leonardo da Vinci, The shape of brain, Manuscrito D,1508-1509 
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Nos primeiros anos da última 

década do século XV, Leonardo desenha 

a órbita e os nervos ópticos, seguindo as 

instruções de antigos autores. No 

princípio do século XVI, devotou o seu 

estudo às conexões entre olho e cérebro, 

realizando o primeiro desenho do 

“quiasma” (ponto de junção de todos os 

nervos ópticos). Encontraremos este 

desenho no “Foglio di Weimar” da série 

de anatomia de Windsor, considerado 

um dos mais espetaculares desenhos de 

anatomia (Fig.5). 

 

 

 

 

A folha é dominada pela presença de um cérebro exposto. Ao centro da 

página aparece uma testa viril com cérebro in situ, visto à transparência com 

efeito volumétrico; os nervos distribuem-se segundo a direcção que os reúne com 

o centro geométrico do cérebro onde Leonardo posiciona o “senso comune”, 

evidenciando simultaneamente os ventrículos. 

É de notar a tridimensionalidade dinâmica que hoje só se consegue 

através da avançada tecnologia. 

 

1.4.2  "L'ARTE SERA COSA MENTALE" 
                                                                                               LEONARDO DA VINCI 

 

Para da Vinci, o papel do artista era descrever a natureza, afirmando: “a 

mente do pintor precisa entrar na mente da natureza a fim de agir como intérprete 

entre natureza e arte”47; esse papel dava primazia à visão, considerando a 

percepção artística como uma moldura anatómica da visão. 

                                                            
47 The Notebooks of Leonardo Da Vinci. p159 

Fig. 5 - Leonardo da Vinci, Inside The Brain 
Windsor, Royal Collection  
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Com a afirmação de Leonardo: “vemos porque a luz penetra no olho e 

informa o cérebro”48, estaria inaugurada a vanguarda dos estudos sobre a 

percepção e a neurociência. 

A invenção leonardiana da palavra “impressiva”, nunca antes usada 

refere um lugar no cérebro para o processamento de impressões sensoriais, em 

particular a visão. Acreditando que uma vez que a informação passava pelo 

“senso comune”, ela era julgada, e ele percebia essa função como um olho 

interno ou occhio tenebroso, ou seja, o olho sem luz externa, o olho da visão do 

invisível. 

Talvez seja este olho interno o que ficou plasmado em cada uma das 

suas pinturas e também nas linhas dos seus desenhos de anatomia, a artística.  

 

                                                                                               O LUGAR DA ALMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os desenhos do crânio estão entre os mais inspirados desenhos de 

anatomia. No desenho relativo à (Fig.6), Leonardo encontra a posição da alma 

ou: “senso comune” no ponto de cruzamento das linhas ao centro da cabeça. 

                                                            
48 The Notebooks of Leonardo Da Vinci. p199 

Fig. 6 - Leonardo da Vinci, Inside The Skull, 1489 
Windsor, Royal Collection  
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Curiosamente se sobrepusermos um desenho computorizado de um 

cérebro na mesma posição verificamos que esse é o lugar correspondente à 

glândula pineal. 

Por volta de 1489 Leonardo escreve:  

 

“Todo o nosso conhecimento tem a sua origem nas nossas 

percepções (sentidos)”; conclui ainda que "objectos visuais, 

cheiros e sons convergem para o “senso comune”, enquanto 

cordas perfuradas transmitem informações sensoriais a 

partir da pele49” 

 
 

Para tentar explicar que o desenvolvimento motor é controlado também 

pelo “senso comune” e pela alma, Leonardo encontra a seguinte metáfora: 

 

“Os nervos com os seus músculos obedecem aos tendões 

como os soldados obedecem aos oficiais, e os tendões 

obedecem ao “senso comune” como os oficiais obedecem 

ao general.50” 
 

Portanto, a articulação obedece ao nervo, o nervo obedece ao músculo, o 

músculo obedece ao tendão e o tendão ao “senso comune”. 

Para Leonardo o “senso comune” é o lugar da alma, a memória a sua 

munição a impressiva o seu padrão de referência, concluindo que o sentido conta 

com a alma e não a alma com o sentido, escrevendo por volta de 1498: 

 “a alma parece residir no julgamento, parece estar localizada 

naquela parte onde todos os sentidos se encontram51”. 

Estava aberta a porta para as investigações para as estruturas cognitivas 

abrangidas, séculos depois, pelas investigações das neurociências a nível das 

emoções. 

A afirmação de Da Vinci “L’arte será cosa mentale” é agora, no século 

XXI, pressuposto mais que justificado pelas investigações que nos levam à 

procura do conhecimento da inteligência criadora.  

 

 

                                                            
49 The Notebooks of Leonardo Da Vinci. p591 
50 Idem 
51 Ibidem 
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2.  DESENHADO PARA EMOCIONAR 
MODOS E TEORIA NA PERCEPÇÃO VISUAL 

 

"Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur." 
    S. Tomás de Aquino 

 

 

No contexto deste capítulo, pretendemos dar resposta à necessidade 

pessoal de consolidação teórica no âmbito de problematização da percepção 

visual. 

Assim sendo, abordaremos teorias para a compreensão da 

representação enquanto mecânica para perceber não só o que é visto, mas 

também a mecânica conjectural no que é possível ser transformado no acto de 

ver, e as acções inerentes à representação como pensamento visual. 

Esta nossa necessidade de conhecimento do processamento visual 

anterior ao desenho, em que o acto de ver é inerente ao acto de pensar, 

dependendo estes das estruturas cognitivas que criam precisamente o campo 

perceptivo, centrá-la-emos num estudo específico posterior em relação íntima 

com a abordagem actual da neurociência. 

A procura do conhecimento da antecâmara do desenho como 

pensamento não deixa de lado perceber os sentidos, na abrangência do espaço 

corpo, como tal confluência da diversidade na individualidade em relação ao que 

St. Tomás de Aquino tão sabiamente afirmava: “A realidade é percebida segundo 

aquele que percebe”.  



CAPÍTULO I – O NAVIO DE ESPELHOS 

47 
 

Assim sendo, qualquer processo e método de aprendizagem pelo 

desenho, neste século XXI, se prenderia com o conhecimento em interacção 

cada vez mais abrangente com um órgão DESENHADO PARA EMOCIONAR: o 

cérebro, mais especificamente o cérebro do homem portador da inquietação da 

criação. 

 

PERCEPÇÃO VISUAL 

Abrimos o jornal e sentimos que as imagens estão gastas. 

As imagens gastaram-se de tanto se repetirem nos sentidos das 

realidades globais, esfarrapando em nós o significado da aldeia global, porque o 

vizinho não é global. 

Recebemos as imagens que para nós fabricam, como iogurtes sem vaca. 

Alienados na absoluta presença, viciados em iogurte produzido por vacas 

politicamente inseminadas, reiterados para a existência dos duplos do real, não 

procuramos o novo na sua origem, mas, vítimas desse estado de eidôlon52, 

procuramos no jornal de amanhã, o novo na aparência da aparência da realidade. 

O demasiado visto, ou já visto, corresponde a um grau cada vez maior de 

dessensibilização perante a vida com temperatura, sangue, suor e arte. 

Desobjectivar o real parece ser função da imagem mediática. Não é sem 

ironia que isto nos remete para a origem da palavra imagem. 

O termo Imago (Lat.) contém em si múltiplos ecos do vocabulário grego 

para o significado de imagem. 

Para os gregos era eidôlon, o visual portador de ilusão, eikon, a 

reprodução fiel, evocando o lado positivo da imitação como o que se ajusta ao 

original, phantasma, a reprodução do objecto não como ele é, mas segundo o 

ponto de vista do observador, emphasis, um puro aparecer, que não é mais que 

aparência, e tupos, o impresso e a impressão, na alusão a “um espelho onde se 

imprimem as formas (tupos) dando a ver as imagens (eidôla53). 

                                                            
52 http//www.scielo.php 
53 Idem 
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Por conseguinte, entreveríamos que eidôla (imagem) é também eikôma 

(reprodução), phantasma (aparência enganosa), enphasis (efeito visual de 

reflexão) e tupos (o impresso e a impressão). 

Neste conjunto de possibilidades, facilmente será possível perceber como 

cada uma delas se aplica ao contexto inicialmente enunciado: a multiplicação da 

imagem como desmemorização do real. 

Para que o quadro se complete neste pré-enunciado de Percepção, a 

imagem nunca deixa de ser e não ser a coisa, muito embora a ciência e a técnica 

a reduzam a um carácter de reprodução fiel (eidôla), retém desta ambivalência a 

sua polissemia simbólica. 

Eidôla, ambivalente e ambiciosa no que afirma e daquilo de que é a 

negação, será ainda potenciadora de outros conteúdos, tal como ao longo da 

história do homem se foram questionando, integrando e transformando. 

Desobjectivar o real, na desobjectivação da imagem inicialmente referida, 

significa a perversão do significado de ambos nas suas características de corpo 

total. 

No contexto deste capítulo interessa-nos, mais do que a parafernália 

contemporânea da manipulação da imagem, a compreensão dos seus meandros 

enquanto mecânica para perceber como se vê o que é visto, mecânica do que é 

possível ser transformado no acto de ver, e compreensão da acção inerente à 

representação, enquanto aquém do acto de representar. 

Para o efeito acedemos à evolução do conceito de imagem. 

O primeiro exemplo fixa-se no século XIII: a Óptica de Vitellion, 

influenciado pelo árabe Alpazer (965-1040) diz: “chamamos imagem à forma que 

se apreende num espelho.”  

Johannes Kepler (1571-1630), ao demonstrar que o cristalino não tem por 

função receber uma forma sensorial do objecto, mas fazer convergir os raios que 

entram na pupila, para dar sobre a retina uma imagem estigmatizada do real, 

enuncia indirectamente a questão: Como é que uma imagem pode caminhar 

através de condutas tortuosas do nervo óptico? 
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O problema da transmissão do olho ao cérebro coloca-o Descartes na 

obra Dioptrique (1637), dizendo que era suficiente que a alma distinguisse as 

diversas propriedades das coisas, a partir de signos diferenciais transmitidos 

pelos nervos ao cérebro, da mesma forma que o faria a partir dos sons da 

comunicação oral. 

A esta reflexão que passa pela via mental da imagem retrato, à de 

imagem signo, seguir-se-ão progressos que “amplificam” a objectivação da 

imagem. 

 Esta deixa de ser um objecto de ilusão, para se tornar cada vez mais um 

meio de aperfeiçoar a visão, até à Era da fotografia que a fixa, manipula e 

provoca a sua problematização nos âmbitos social, filosófico e artístico. 

Segundo Baudrillard, a percepção converte-se numa montagem pré-

estabelecida cuja leitura “não é mais que um exame perpétuo do código”54 

Opera-se a mudança da percepção tradicional (óptica reptiniana), em percepção 

mecânica (óptica mecânica), da mesma forma que o mundo se transforma, como 

diz Weibel, “segundo registos sucessivos (observação) e segundo o nosso 

interface”55, remetendo-nos para outras abrangências do conceito de imagem e 

de percepção. 

Em relação à primeira ficamo-nos com a palavra mental que a ela se 

associa como dado perceptual na mecânica perceptiva. Quanto ao conceito de 

percepção visual, como possibilidade de compreensão de visão humana, 

poderemos dizer generalizando que: da mesma forma que não temos consciência 

da combustão do fígado ou da respiração pulmonar, a percepção, sistema óptico 

formado pela visão e pelo cérebro, no corpo total, é um mecanismo que vê o 

mundo em volta, não como um espelho, mas através dos mecanismos oculares 

de retina, as células receptoras, onde se inicia a mensagem visual em resposta a 

um estímulo. A informação é transmitida ao cérebro onde se finaliza e completa a 

percepção. 

                                                            
54 Baudrillard, J. – El Intercambio Simbólico y la Muerte – p.7. 
55 A mecanização da imagem do séc.XX originaram que Peter Weibel enuncie a teoria da endofísica, como ciência que 
investiga o aspecto de um sistema quando o observador faz parte dele. O resultado do encontro entre imagem e meios 
técnicos foi, para Weibel, o nascimento do visual”. Weibel, P. “El mundo como interface”. Revista El Paseant, 1998, p.110, 
Nº27, Madrid. 
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A importância deste processo está, segundo, Cármen D. Gymenez, “nas 

etapas sucessivas em que a imagem será triada nos arquivos da memória ou 

banco de dados, com a informação previamente acumulada na consciência 

mediante experiências perceptivo–cognitivos similares, através das quais o 

indivíduo adquire a sua bagagem pessoal de conhecimentos, gostos, inquietudes 

e afectos.56” 

A percepção será um mecanismo que se verifica em duas etapas: “a 

primeira, a atenção, em que se detectam e analisam as características mais 

representativas dos objectos; e a segunda em que o preceptor constrói na sua 

mente um objecto perceptual concreto de acordo com o arquivo da memória.57” 

Sintetizando diremos que: neste processo o indivíduo analisa visualmente 

o meio e obtém informação, essa extracção é selectiva e dinâmica uma vez que 

“no registo perceptual entram em acção factores cognitivos prévios, acumulados 

na memória, que orientam a exploração perceptiva.”58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
56 Giménez, C. Diaz – Alfabeto Genético, p.42 
57 Idem – p.44 
58 Ibidem – p.45 
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2.1  PERCEPÇÃO: TEORIAS E ESTADOS 

Neste sentido, ocorre-nos a 

obra de Vieira da Silva, “La Scala”59, 

1937 (Fig.7), obra que em 

espelhamento, cria figurações 

multiplicadoras de olhares, que 

através da sua dimensão cósmica 

de espacialidade extravasa para 

além das fronteiras do plano, fazem 

aflorar em movimento, o tema deste 

quadro: uma visão do mundo interior 

e exterior ao próprio olhar. 

Esta obra serve a ambivalência da perspectiva em que o sujeito que vê é 

também o sujeito transformado no processamento do próprio olhar, o ver e o ser 

visto no acto em que a ausência do interlocutor alcança a acção. 

As interrogações sobre a origem do universo e do mundo, da vida, da 

consciência e inteligência humanas, continuam latentes e remanescentes em 

diversas áreas de conhecimento. 

A percepção, afectando a cognição e as características pessoais dos 

indivíduos, é um dos temas cruciais do nosso tempo. 

Edgar Morin, na sua obra “Para sair do séc. XX60”, propõe que a 

humanidade deva mudar os parâmetros perceptivos, já que a nível do 

desenvolvimento psíquico-intelectual se mantém similar ao da Pré-história: 

“instinto–agressividade–violência”, em vez de “razão–diálogo–comunicação”, sem 

que adquira parâmetros perceptivos amplos e objectivos para ver realmente o 

que a rodeia e transformá-la sem incorrer em erros de passado. 

 

 

 

                                                            
59Rosenthal, Gisela: Vieira da Silva, p. 23 
60 Morin, Edgar, Para Salir del siglo XX, S.P 

Fig. 7  - M. Helena Vieira da Silva. La Scala, 1937  
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Segundo o autor, um exemplo de uma correcta percepção pode 

encontrar-se em Cristóvão Colombo, que por ver o oposto dos seus 

contemporâneos na curva do horizonte, afirma como símbolo da redondeza da 

terra o facto de aparecerem primeiro as velas e depois o casco das embarcações. 

As teorias que acompanham os conceitos de imagem, pressupõem e 

antecipam o problema do anquilosamento perceptivo, adquirindo progressiva 

dimensão através do tempo: 

“Tales de Mileto considerava a visão como meio chave para 

o seu modelo de conhecimento. Demócrito postulava que 

os sentidos eram a causa que levava ao saber. Platão, 

situa-se numa posição contrária, concedendo à alma toda a 

capacidade de percepção e conhecimento. Aristóteles, 

voltou à valorização dos sentidos como via para a 

informação sobre a mecânica perceptivo-visual61” 
 

 

As tentativas de compreensão do funcionamento da visão humana para 

conhecer a forma como reestruturamos os dados e a memória implicam 

processos mentais. 

 

2.1.1  PERCEPÇÃO E FORMA 

Para perceber os tipos de processos que existem nessa estruturação 

mental será conveniente conhecer as principais escolas de pensamento que têm 

investigado a percepção visual. 

Segundo Irvin Rock62, há basicamente três linhas de investigação: a 

teoria da inferência, associada à perspectiva empirista, a teoria da Gestalt, ligada 

ao conceito das tendências inatas na mente, e a teoria do estímulo, que procura 

uma correspondência entre as variáveis físicas e sensoriais. 

A teoria empirista tem em George Berkeley (1709) a argumentação de 

que a vista é inadequada para a correcta percepção do mundo. As percepções 

correctas obter-se-iam graças à interpretação das sensações visuais. 

 

                                                            
61 Gimenez, D. Carmen, Alfabeto Genético, p.47 
62 Rock, I., La Percepción, p.8 
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Helmhotz, na segunda metade do século XIX, desenvolveu uma teoria 

em que afirmava que a percepção se baseava num “processo inferencial, no qual, 

perante a experiência anterior, deduzimos a experiência dos objectos e daquilo 

que representam, a partir das sensações acumuladas”63. 

Partindo do princípio que sentir e conhecer eram coisas diferentes, que o 

conhecimento chega pelos sentidos, e que a mente inteligente actuava sobre as 

sensações de forma lógica, os Empiristas teriam como teoria contrária a proposta 

por Descartes no século XVII. 

Para Descartes, a mente humana não era uma folha em branco, mas 

possuía ideias concretas sobre a forma, o tamanho e as propriedades dos 

objectos.  

Da mesma forma para Kant, “a mente humana antecipava sobre a 

informação sensível que recebia, uma concepção do tempo e do espaço”64. 

A teoria da “Gestalt”, no início do século XX, retoma estes princípios 

aplicando-os à organização perceptual.  

Partindo da base como se pode ver o mundo através das formas visuais, 

sustém que a forma não é um conjunto de sensações, mas que se gera a partir 

de um processo relativamente espontâneo de organização sensorial, oriundo do 

córtex cerebral. 

Esta teoria não é explícita na percepção do espaço, mas da forma, é nela 

que “o processo da organização sensorial define as características do mundo 

visual enquanto percepção da figura e fundo, as superfícies, os contornos e as 

formas que fazem parte dele.”65 

Para Gibson, baseando-se nos psicofísicos do século XIX que 

relacionavam sensações subjectivas com estímulos físicos, a hipótese de 

organização sensorial gestaltica é desnecessário, porque o “estímulo total contém 

o fundamental para explicar a percepção visual.”66 

 

 

                                                            
63I Rock, I., La Percepción, p.8 
64Londono, F. César – Interficies de las Comunidades Virtuales, tese dout., p.48 
65Giménez, C. Diaz – Alfabeto Gráfico, p.28 
66Gibson, J.J. – La Percepción del Mundo Visual, p.46 
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A teoria do estímulo enuncia que o meio possui toda a informação 

necessária para explicar a percepção, aguardando a captação pelo olho do 

observador. Propõe que a percepção é uma resposta, caracteriza a entrada de 

informação (input) como estímulo e sugere os estímulos correlativos para cada 

fenómeno perceptivo. Na teoria do terreno, Gibson apresenta como hipótese “a 

possibilidade de que literalmente não existe em absoluto uma percepção do 

espaço sem a percepção de uma figura de fundo.”67 

A teoria psicofísica de Gibson tem como problema central a percepção do 

espaço, sendo a partir daqui que se circunscreve a sua teoria do espaço visual. 

Para além das variáveis que a sustentam, de uma forma sintética pode 

acrescentar-se em relação a esta teoria que: 

 

“A percepção do mundo visual é elaborada a partir do 

mundo substancial ou espacial (cores, texturas, superfícies, 

bordos, formas), e a percepção de coisas significativas 

(objectos, lugares, pessoas, sinais e símbolos). O primeiro 

mundo percebe-se de forma literal e depende do estímulo, e 

o segundo, de forma esquemática, porque a sua 

complexidade gera que a percepção se realize em carácter 

selectivo.68 
 

 

A partir destes parâmetros evocadores da “óptica ecológica”, aos 

esquemas antecipatórios de Neisser em que os esquemas mentais que existem 

em determinado momento são produto de uma história particular e de um ciclo 

em continuo funcionamento poderemos considerar que a afirmação de S. Tomás 

de Aquino (1225-1274), “Quidquid percepitur ad modum percipientis percepitur”69, 

revisita em prolepse a compreensão das multiplicidades biológicas, cognitivas, 

afectivas, culturais e sociais inerentes ao fenómeno perceptivo. 

Perceber pelos sentidos é abrangente do espaço corpo, como tal 

confluência da ideia de diversidade na individualidade, que traz em si um elo 

comum: a memória. 

 
 

                                                            
67 I Gibson, J.J. – La Percepción del Mundo Visual, p.46 
68Gibson, J.J. – La Percepción del Mundo Visual, p.46 
69Tudo o que é percebido pelos sentidos, é percebido segundo aquele que percebe. 
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2.1.2  ESTADOS PERCEPTIVOS 
 

A intenção de que o conhecimento das formulações perceptivas nos seus 

diferentes estados possa ser um passo na compreensão das elaborações 

anteriores aos processos de representação serve neste item como indicador do 

percurso deste tema. 

Segundo o pintor Nadir Afonso, o treino perceptivo de cada um é uma 

condição inerente ao acto de ver. O contacto ancestral com a Natureza 

desenvolveu no ser humano uma visão volúmica; sendo esta percepção que 

geralmente intervém na apreciação das formas, é também indicadora da leitura 

bidimensional, segundo Nadir Afonso: “Para fazer essa leitura é preciso trabalhar, 

a exemplo dos pintores e dos geómetras, as formas em superfície70". Da 

apreciação bidimensional ao “acto que empresta um sentido ao objecto, não 

basta o lado actuante, do lado do espírito, é preciso que haja um lado actuante do 

lado do objecto.”71 Serve esta afirmação o exemplo dado pelo artista: Adão 

vendo-se em frente a uma árvore em flor não pensava no nascimento dos frutos. 

Depois de ter visto o aparecimento dos frutos a partir das flores, foi capaz de o 

prever no ano seguinte. A conclusão de que a origem do significado não está no 

sujeito, Adão, nem no objecto, flores, “mas nas condições reais de existência que 

dão sentido ao sujeito e ao objecto.72” 

Esta relação de “qualquer acção da natureza e do homem, ganha assim o 

seu verdadeiro ponto de apoio no real. Os significados originais destas condições 

à priori representam-se tanto sobre o objecto como sobre o sujeito: os reflexos 

são triangulares73” 

Existem, na multiplicidade desses estados, territórios vários, que se 

estendem às ilusões das discrepâncias entre o percebido numa dada situação, e 

o percebido noutra situação, e não entre o percebido e o real.  

                                                            
70 Afonso, Nadir. O Sentido da Arte, p.25 
71 Idem, p. 38 
72 Ibidem, p.40 
73 Ibidem, p. 49 
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Assim, a percepção não é mera representação da realidade, mas a 

formulação de uma outra realidade à escala das interacções sensoriais com o 

meio. 

Neste sentido, Gibson teoriza sobre a experiência de percepções directas 

nas alterações espaciais; cria a formulação do conceito de gradientes 

(propriedades visuais do meio como estímulos peculiares), em que a luz pode 

proporcionar informação, porque está estruturada de uma forma determinada em 

cada um dos múltiplos pontos de vista que o meio ambiente fornece ao 

observador. 

Os gradientes de tamanho, que se referem à dimensão dos corpos que 

com a distância se reduzem, e os gradientes de textura, que afectam as 

alterações de leitura ao nível do solo, nas diferentes alturas, curvaturas e 

esquinas. A informação que existe na luz ocorre, segundo Gibson, da seguinte 

forma: 

“Num solo que se encontre em diferentes planos aparecerá 

com cortes de textura de maior a menor, de modo que a 

alteração da textura é indicativa de diferentes níveis na 

superfície do solo74" 
 

Esta concepção de visualização do espaço, que tem como ponto de 

partida a óptica ecológica por oposição à óptica geométrica*, define-se pelo 

princípio fundamental de que a luz do meio ambiente transmite não só energia, 

mas a informação que “advém das projecções de perspectivas do mundo e das 

perspectivas das coisas que se movimentam75”. 

O estímulo que está na informação não necessita de processamento 

anterior. A análise do acto de ver, no entanto, pressuporia por parte de Neisser 

(colaborador de Gibson), algumas divergências. 

Os mentalistas consideravam essencial o processamento mental 

produzido pelo estímulo. 

 

                                                            
74 Giménez, C. Diaz – Alfabeto Gráfico, p.5 
* Gibson pensava que a óptica geométrica não era o instrumento adequado para descrever o estímulo e as relações entre o 
meio ambiente 
75 Giménez, C. Diaz – Gramática del Arte, p.55 
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A actividade inerente à acção de olhar, pressupõe para Neisser a 

produção de esquemas antecipatórios. O acto de ver é inerente ao acto de 

pensar e vice-versa; dependem, para este autor, das estruturas cognitivas que 

desenham previamente o campo perceptivo. Estas estruturas em metamorfose 

constante predispõem o receptor a recusar ou captar informação; são estes 

esquemas que organizam a actividade de olhar. Desta forma, vemos o que 

somos capazes de saber procurar com o olhar, e percebemos segundo os 

esquemas antecipatórios. 

A antecipação perceptual elaborada num esquema exemplifica-a Neisser 

no trabalho do artista que, de um modo perceptual, elabora mentalmente a obra 

que vai realizar, ou projecta antecipadamente, no acto do encontro fortuito com 

novos estímulos, a funcionalidade de estímulos anteriores. 

Na dinâmica de interacção contínua com o ambiente, a concepção de 

estrutura de Neisser que contém ainda o conceito de que os esquemas 

antecipatórios se podem separar dos ciclos perceptivos, nos quais se encontram 

enquadrados, “passando nesse caso aos processos mentais superiores: criação, 

imaginação, planificação e intencionalidade76” coloca-nos na seguinte 

inquietação: Remete-nos para o contexto de um eminente paradigma, formulado 

na seguinte questão: se, neste momento, podemos concluir que é através do ver 

que nos construímos com o mundo, se ver pressupõe o acto perceptivo, a que 

nível da percepção se encontrariam os esquemas antecipatórios que abrem o 

estado perceptivo à criação artística? 

Estes estados aludidos no filme “STALKER”, de Andrei Tarkovsky (1979) 

em que o actor serve de guia à “Zona” (e dentro do quarto das linhas de água 

indicadoras de estados ligados ao acesso ao inconsciente) tem uma crise 

profunda, colocando o professor e o cientista que o acompanham em dúvidas 

constantes parece-nos a metáfora certa deste acesso aos estados anteriores, à 

nivelação do consciente, e sobre os quais poderíamos perguntar ainda: os 

esquemas antecipatórios têm, por limite o real ou o inconsciente? 

                                                            
76 Giménez, C. Diaz – Gramática del Arte, p.57 
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Na “Zona”77, as regras alteram-se subtil e profundamente. 

O acto da memória num estado anterior à representação formula novos 

esquemas que têm entre si pontos comuns. 

A sua presença mantém-se ao longo de uma obra, como persistência de 

um estado de memória da origem, de que a obra é matéria em evolução. 

 

 

2.1.3  PERCEPÇÃO E MEMÓRIA 
 

“Ne retenez que ce qui ne ce voit pas.” 

                                                                                                                                                                                                       Henri Matisse 

Ter acesso a uma imagem, sem que esta tenha sido pertença do universo 

material e físico, é impensável para a maioria de nós. Evocar o não visto é, no 

entanto, a nível do consciente, uma formulação usual de que evocar o nunca 

visto está distante. 

Não ter visto significa não ter interiorizado, assimilado e transformado 

determinado estímulo. A ordem das imagens mentais circunscreve-se pois ao 

universo da memória. 

Recordar, ou seja, acordar de novo no arquivo das imagens um 

determinado e particular real contorna a ideia de que a acção inerente à 

representação e ainda aquém do acto de representar, seja memorável. 

Em Fevereiro de 2003, os habitantes de uma pequena cidade do sul de 

Inglaterra, em Kent, manifestaram um estranho síndrome no qual se incluía a 

desmemorização. 

Em pré-aviso de catástrofes, do pós 11 de Setembro, a equipa qualificada 

para investigar o fenómeno detectou, no lago que servia de água a pequena 

cidade, uma bactéria destruidora do espaço perceptivo da memória, no cérebro 

de alguns dos seus habitantes. 

Pareceu-nos alarmante a notícia, que, pelo seu rigor de alvo, equivalia à 

situação de transformar as vítimas desse “terror”, em corpos sem vínculo num 

profundis ao serviço de interesses desconhecidos. 

                                                            
77 Mengs, Antonio – Stalker, Tarkovski, p.97 
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Falarmos das variáveis da imagem neste momento parece dissonante. 

Recordamos que o desenvolvimento do conceito de imagem do início deste 

capítulo se limitou à sua definição, pelo que compete neste momento, em que 

tomamos contacto com o processamento mental de informação visual, um 

desenvolvimento das variáveis da imagem – habitantes do espaço da memória.        

O “fade out” desta aparente dissonância centra-se no próprio conceito de 

memória como “conjunto de funções psíquicas pelas quais temos consciência do 

passado como tal, que inclui a fixação, a conservação, a lembrança e o 

reconhecimento dos acontecimentos.”78 

Se por um lado assistimos ao culto da memória em comemorações 

retrospectivas generalizadas e reinvenção das tradições, por outro lado, como 

afirma o antropólogo Joël Candäu, “os grupos e as sociedades constroem a sua 

identidade no jogo permanente sobre dois registos: o dever e a necessidade da 

memória, o dever e a necessidade do esquecimento”79. 

É nesta ambivalência que estabelecemos a complementaridade com os 

processos preceptivos. Considerando a memória como um sistema que processa 

a informação, ao equivalente em termos de mecanismo mental sucederá uma 

estrutura, a elaboração de processos implicados no armazenamento de dados, a 

sua reelaboração e transformação. Ao armazenamento de dados corresponde “a 

memória sensorial, a memória a curto prazo, a memória a longo prazo e a 

memória processual”80. 

Neste último caso, encontra-se ainda dividida em sub-áreas: memória 

fisiológica, onde se insere o 1º nível de registo de estímulos; a memória 

operativa, que funciona sobre os estímulos físicos recebidos para daí extrair as 

suas características informativas; e a memória dos códigos, na qual o sujeito 

regista informação, organiza-a, retém-na a longo prazo e recupera-a para a usar 

como “banco de dados” permanente. Assim, a informação de que dispomos não 

depende dos conteúdos desse armazém, mas “do nível de input informativo que 

foi processado (Craik y Lockart)”81 

                                                            
78 Universal, Dicionário, Texto Edt.99 
79 Joël Candäu – Anthropologie de la Memoire, p.5 
80 Gimenez, C. Diaz – Alfabeto Gráfico, p.78 
81 Idem 
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2.1.4  A IMAGEM MENTAL 

A percepção visual está para a memória como os estímulos para a 

reacção nervosa. O real seccionado pelo sujeito encontra-se como um duplo de 

significação. Por conseguinte, à imagem mental que reproduz a forma 

semelhante de um dado objecto não são alheias na sua representação mental de 

estímulos de outra ordem de significação. 

Nas suas variantes de relação processual com um objecto, o sujeito tem 

na imagem mental e na imagem auditiva a dualidade que completa a relação com 

o significante. A imagem mental é a parte integrante do sujeito; mais do que uma 

noção é uma actividade coordenadora de experiência do sujeito. Actua a vários 

níveis: desperta a actividade perceptiva dos nossos sentidos, evocando forma, 

cor e textura; mas remete para o real representando coisas que humanamente 

não existem, está presente quando disso não se tem consciência (sonhos) e é 

suficientemente referenciável para dar lugar a outro nível de representações: 

“Numa imagem mental, uma representação visual pode 

evocar a forma, a cor e a textura de um sentido; uma 

representação auditiva a intensidade e o tímbre de uma 

voz; uma representação olfactiva as emanações de um 

perfume; uma representação gustativa; o gosto de um 

vinho; uma representação táctil, a macieza de uma pele.”82 
 

O exemplo que se segue parece-nos ilustrativo da actividade da imagem 

mental. Nos “Exercícios Espirituais”, de Santo Inácio de Loyola, lê-se: 

 

“O quinto exercício é uma contemplação do inferno: (…) o 

primeiro ponto é ver pela imaginação as enormes labaredas 

dos infernos (…). O segundo: ouvir pela imaginação as 

lamentações, os gritos, as vociferações, as blasfémias (…). 

O terceiro: por um odor imaginário, cheirar realmente o 

fumo, e o enxofre (…). 

 O quarto: provar da mesma maneira as coisas bem 

amargas como as lágrimas, o amargo do remorso (…). O 

quinto: como que tocar as chamas cujo contacto queima até 

as almas.”83 
 

 

 

                                                            
82 Dumont, Pierre – Imagem e Comunicação. Colóquio Educação e Sociedade, 94, p. 36 
83 Idem. p. 138 



CAPÍTULO I – O NAVIO DE ESPELHOS 

61 
 

Ver, ouvir, cheirar, provar pela imaginação, inscreve a imagem mental 

como vector de um imaginário motor de uma acção interior que a projecta nas 

representações a nível do consciente (torna actual o passado e virtualiza o futuro, 

seja pensamento criador ou fantasia), ou a nível do inconsciente. A este nível 

pode permanecer consciente, uma vez que somos capazes de descrever um 

sonho com as sensações, formas, cores e sentimentos, sendo aqui que se 

encontra o seu funcionamento mais original, no onírico ou no alucinatório. 

O filme “Un Chien Andaloux”84 (1928), de Luís Buñuel, ocorre-nos 

enquanto manifesto fílmico do surrealismo, como exemplo vivo do que atrás foi 

dito.  

A dupla Buñuel-Dali constrói, sobre a ideia de não contar nenhuma 

história, numa violação de todas as regras de construção lógica, a visibilidade 

crua de imagens do subconsciente, num cinema apontado aos sentidos, onde 

qualquer sentido só pode ser encontrado no ecrã interior do espectador. 

Oriundo desse mesmo ecrã e projectado para ele, com uma característica 

de tela da mente inerente à comunicação na percepção visual, a característica de 

ser reactiva. 

Em “Un Chien Andaloux”, a sequência em que a navalha rasga um olho 

permanecerá, como memória da visão, como elemento indissociável do 

inconsciente e do irracional na produção de imagens visuais. 

O corpo da memória, que dentro do corpo se manifesta e transforma, é 

pois, o meio essencial na construção de esquemas antecipatórios, imagens 

visuais, mentais, auditivas, enunciadoras do mundo da linguagem e da 

comunicação. 

                                                            
84 Buñuel, Luis. “Un Chien Andaloux”, 1928 
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2.1.5  AS PEQUENAS PERCEPÇÕES E A IMAGEM NUA 

Reactivar sem descanso o caos original é, segundo José Gil, a condição 

da imagem nova na obra do artista. 

Na distância que separa o tempo objectivo do nascimento das formas 

existe um espaço, um intervalo que é preenchido e vazio, contentor do momento 

inicial, “o ponto cinzento da cosmogénese de Klee, (…) o caos que cria o 

intervalo absoluto na medida em que põe em marcha o seu contrário”85. 

Criando relações entre o plano da composição e o plano da imanência, é 

através do seu aleatório que a imanência é ainda uma “vocação” no campo da 

composição. 

O artista expõe-se como serviçal desse caos, mas a sua lógica não linear 

necessita do artista-acção-pensamento, para que o “caos necessidade da 

composição se conecte ininterruptamente com o caos-necessidade de 

imanência”86. 

O artista e a criança jogam o mesmo jogo, no sentido em que ambos 

desencadeiam forças e soltam pulsões, no acto de encontro com a descoberta de 

uma cor ou uma forma. 

Também lhes é comum a continuidade e a descontinuidade no 

movimento da descoberta, embora, no momento da representação, “o artista 

inscreva o lugar de não-inscrição onde esses possíveis poderiam ter nascido”87 e 

a criança se exercite a fazer o gesto da inscrição antes de haver alguma coisa a 

inscrever. 

A relação com o caos inicial existe em ambos de uma forma que J. Gil 

descreve em relação ao uso da cor como “um para além ou um acréscimo da 

película do mundo, remete-nos para um aquém ou para um defeito que é o caos 

do seu dentro”88. 

 

 

                                                            
85 Gil, José – Imagem Nua e as Pequenas Percepções, p.199 
86 Idem, p. 200 
87 Ibidem, p. 318 
88 Ibidem p. 319 
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Outro contributo no decurso do processo-projecto SMALL MAGNIFICAT foi 

o escalonamento perceptivo na relação sujeito-objecto: imagem-nua–

microprecepções–percepção–representação–comunicação artística–percepção 

da obra de arte–juízo estético–inconsciente metafenomenológico; se falamos em 

inconsciente metafenomenológico, e como podemos ver os fenómenos biológicos 

são intrínsecos aos comportamentais, o conhecimento de A. Damásio – que cita 

Espinoza “a mente humana é a ideia do corpo humano” – centra-se exactamente 

nessa possibilidade de que a emoção nos permita: 

- a criação de uma possibilidade única de uma autobiografia individual, 

como é o caso do projecto artístico SMALL MAGNIFICAT.   

A aproximação entre ambos dissipa-se no acto de representação. Apesar 

de a experiência estética não visar só um sentido, pelo seu prazer 

desinteressado, e não sendo a experiência de pura consciência, quando os olhos, 

no emaranhado do visível, procuram uma particularidade onde se projecta o ser, 

é ao nível de outro tipo de fenómenos que se coloca a acção perceptiva. 

Este espaço perceptivo em que a experiência se caracteriza pela 

dissolução, denominado como “espaço de fronteira”, contém em si o fenómeno 

que se situa como pensamento ainda anterior à representação. 

Não sendo do domínio da consciência, será consciente do limiar da 

fronteira em que se aproxima de outro território, o da representação. 

A dissolução da percepção que caracteriza este espaço mental separa e 

sobrepõe consciência e inconsciente, contendo, à escala de outras percepções, 

esse limiar que está entre as condições de existência “e a fonte de energia que 

anima o sujeito e o objecto na génese do sentido que as vai habitar”: 

"Aquilo a que chamo, à escala das nossas percepções, 
condições de existência é conhecido e relatado por todas as 
correntes de pensamento como vasto movimento cósmico e 
biológico. O que Existe de particular na minha exposição 
prende-se com a forma de estabelecer laços entre este dado 
primordial – o movimento evolutivo – e a dualidade sujeito-
objecto; As condições “apriorísticas” de existência foram 
reconhecidas como movimento e apreendidas nos seus 
diversos aspectos sob o nome de acção, leis, 
determinações, mas nunca foram ligados entre si na sua 
unidade real nem reconhecidos como totalidade global, 
exterior ao objecto; nunca foram entendidas como fonte de 
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energia que anima o sujeito e o objecto, como génese do 
sentido que as vai habitar. Qualquer acção da natureza e do 
homem, ganha assim o seu verdadeiro ponto de apoio no 
movimento real. Os significados originais destas condições, 
repercutem-se tanto sobre o sujeito como o objecto: os 
reflexos são triangulares.”89 

 

Como descrever a experiência presente na pequena fracção intervalar 

que lesiona o tempo e o deixa intocado? Anterior à representação, esse espaço 

contém as matrizes que a proporcionam enquanto processo criativo. 

 Então, o que é que se transforma em quem regressa dessa 

circunstância?  

Os espaços perceptivos, além dessa experiência como esquemas 

antecipatórios, que anteriormente referimos, continuam em alteração de 

informação segundo o estímulo consciente dessa experiência. Coloca-se-nos a 

afirmação de Nadir como vinculativa ao afirmado, “não transformamos as formas, 

somos transformados por elas.”* 

A matéria da experiência criativa pode ser ainda crivada através das 

matérias plásticas que lhe dão visibilidade. Esses instrumentos que dão fala às 

imagens mentais são também susceptíveis de serem transformadores neste 

corpo experiencial. 

Transforma-se então o real à luz da coisa inominável anterior à 

consciência, no desvanecimento da percepção. Muda de figura constantemente 

sob as forças de novos espaços de fronteira, evocadores em emoção da 

dualidade primordial de dor-prazer. 

O pensamento visual anterior à representação ficaria situado como 

inerente ao espaço da imanência, em que a percepção tem um papel 

fundamental não pelo lado do seu transitório consciente, mas pelo que ela retém 

do aleatório que lhe advém do estado original (caos), de que o espaço de 

fronteira é experiência.    

 

                                                            
89 Afonso, Nadir – O Sentido da Arte, p.39 
* Nadir Afonso em conversa com Angela C. 2000 
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Tendo como ponto de partida os mecanismos da visão, os mecanismos 

da percepção na sua interacção com o objecto é de outros domínios que temos 

agora que nos acercar: a experienciação de um feixe de forças como experiência 

não consciente, em que se incluem já as pequenas percepções definidas no 

campo do não visível.  

A articulação deste conjunto pressupõe domínios da metafenomenologia 

do ver como, José Gil afirma: 

“O espectador vê primeiro como espectador (ou sujeito 

percepcionante) para depois entrar num outro tipo de 

conexão (que não é uma ‘comunicação’) com o que vê, (…) 

requer todo um outro campo de descrição: deste participar 

dessa dissolução do sujeito, etc. Não convém pois falar em 

‘percepção estética’, mas num outro tipo de ‘fenómenos’ ou 

‘acontecimentos’.”90 
 

A face reversível deste fenómeno situa-se na exploração de todos os 

estados perceptivos e na descoberta de outro tipo de presenças. 

Este movimento de forças não é linear, não se fixa numa estrutura, mas 

no próprio movimento. Citando José Gil, diremos que contém em si:  

“Uma espécie de cascata de intervalos incluídos uns nos 

outros que interminavelmente se convocam (…) ao primeiro 

intervalo anterior ao olhar trivial e que o projecta para fora 

de si próprio; vem acrescentar-se o intervalo entre 

estruturas, que de novo suscita ‘pequenas percepções’, que 

fazem o olhar deslizar mais profundamente em busca de 

novas estruturas.”91 
 

Neste contexto que procuramos sentidos para o conhecimento sobre 

espaços do não visível como “impercepção da percepção”, espaços próximos do 

acontecimento do desenho, em que os espaços de fronteira se afirmam, será 

conclusivo dizer-se que: os significados destas condições se repercutem tanto 

sobre o sujeito como sobre o objecto, quando à escala das nossas percepções 

lhe criamos sentido. 

 

 
                                                            
90 Gil, José – Imagem Nua e as Pequenas Percepções, p.18 
91 Idem, p.292 
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3.  AXIS MUNDI 

Da porta, enunciada no princípio deste capítulo na alusão do acesso à 

ubiquidade, à ideia de processo de criação, à procura de visão, em que o acesso 

a meios como o uso de alucinogéneos ou a meditação transcendental facilitam a 

abertura para estados alterados de consciência colocando ao nível da memória 

outras formas, outras etapas e conquistas da viagem mental, cabe-nos agora 

aceder ao que no contínuo da ideia que atravessa este estudo se designou como 

Génese e Pensamento da Obra de Arte. 

O filósofo Lao Tse (531 a.C. – 604 a.C.), no seu livro Tao Te King, evoca a 

partir da ideia de TAO primordial o seguinte aforisma: 

 

O TAO em que se pode caminhar não é o TAO eterno. 
O nome que se pode dizer não é o nome eterno. 
Sem nome é a origem do céu e da Terra 
Com nome, é a Mãe das dez mil criaturas 
Por isso 
é sempre sem pretendermos 
que vislumbramos os seus contornos. 
Os dois 
São idênticos ao surgirem 
e só diferem no nome. 
À sua identidade chama-se mistério. 
É um mistério que leva os outros mistérios. 
A porta* para um sem número de maravilhas.92 

                                                            
* AXIS-MUNDI – Na mitologia e xamanismo, o AXIS MUNDI, eixo do mundo é também simbolizado pela Árvore da Vida 
que interliga os diferentes mundos e permite o acesso místico de um plano da realidade para o outro. The Dicionary of 
Exoteric.books.google.com/books?isbn=8120819896 
92 LAO TSE, TAO TE KING, p.23 – “ O TAO TE KING é o primeiro e mais importante texto sobre taoismo, e uma das 
principais fontes de inspiração para pensadores de outras correntes filosóficas, como a confucionista e a Budista (…) Trata-
se de um texto filosófico relativamente curto que era originalmente conhecido como texto de Cinco Mil Palavras, (…) TAO 
que significa ‘via’ ou ‘caminho’, é o nome usado para designar o que há de mais profundo e misterioso na realidade, e TE 
que significa ‘virtude’ ou ‘conduta’, é o nome usado pelos Taoistas para designar a sua manifestação no mundo. Esta 
filosofia influenciou e continua a influenciar artistas que procuram a integração da manifestação TE nas suas obras. 
A imagem mais conhecida de LAO TSE representa-o sobre um búfalo, o processo de domesticação deste animal é 
associado ao caminho da Iluminação nas tradições Zen Budistas”  (A. Campos, p.16) 
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Nos seus comentários aos capítulos do “Livro das Cinco Mil Palavras”, 

em relação à ideia central deste texto, que relaciona o TAO primordial (o 

caminho, realidade última, princípio supremo que gera e está na origem do seu 

devir), com o TAO eterno como o que na mente flui e caminha sem caminhar, o 

Investigador António Miguel Campos afirma o seguinte em relação à origem como 

génese: 

“A origem é só uma, e só o pensamento e a linguagem 

fazem com que tenhamos de distinguir entre o verdadeiro 

TAO e a Mãe de todas as coisas, porque nomear é como 

“por uma máscara”, (…). Só se os ignorarmos se abrirá uma 

porta para o Grande Mistério, porque são eles que nos 

impedem de sentir a presença real do transcendente no 

mundo; é só mesmo quando aprendermos a ser a unidade, 

na sua transcendência imanente, que se abre a porta para o 

que existe de mais misterioso e maravilhoso.”93 
 

Se a ideia de Porta (“The Doors”) circula neste capítulo como uma 

passagem, umbral, em que o corpo total percepciona com outra visão, e se aqui 

procuramos indicadores de conceitos, potencializadores na ideia de Génese do 

Pensamento na obra de Arte, então da visibilidade dessa virtualidade (dessa 

potencia de pensamento elevado à acção), procuremos identificar o conceito de 

forma num Todo a que António Miguel Campos, no comentário ao Cap. 1 do Livro 

TAO TE KING, se refere do seguinte modo: 

 

“Usando o pensamento e a linguagem podemos tentar 

formular uma ideia do que estará na origem, a que 

podemos chamar Mãe de todas as coisas.  Mas usando 

palavras e tentando encontrá-la, só conseguiremos 

vislumbrar os contornos exteriores da verdadeira origem, 

porque o conhecimento tem limites, e estamos a tentar 

conhecer algo que nos ultrapassa. A mãe dá origem às dez 

mil criaturas espontânea e involuntariamente 

desconhecendo os detalhes do processo criativo que opera 

através de si. É também involuntária e intuitivamente, sem a 

procurarmos encontrar, que podemos vislumbrar a 

verdadeira origem o TAO eterno.”94 

 

                                                            
93Campos, António Miguel, LAO TSE – TAO TE KING, p.22 
94 O caracter (wàn) tem o mesmo significado que a palavra grega myriás, myriádos (dez mil), de que provem a palavra miríade, que designa 
uma quantidade indeterminada. O carater (wù) pode significar “coisas” ou “criaturas”. Por isso, a expressão “dez mil criaturas” (wanwu) 
poderia ser traduzida por “todas as criaturas” ou “todas as coisas”. (António Miguel Campos, p.22). 
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3.1  ARTE E ICONOLOGIA, O PODER DO CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As reflexões sobre a relação entre a arte e o simbolismo encontram em 

variadas culturas, pontos comuns na manifestação de macro para o microcosmos 

provenientes do conceito renascentista na busca de paralelismo entre o corpo 

humano e o mundo que nos rodeia.*  

Representação, símbolo e significado remetem-nos para modos de 

pensar o mundo e os seus fenómenos a partir da sua dimensão mais intuitiva e 

original. 

Relacionada com as manifestações de ordem cosmológica de revelação 

e materialização do saber cabalista e alquímico, arte e simbolismo circunscrevem 

uma iconografia vasta que acrescenta aos textos a visibilidade dessa relação 

entre pensamento simbólico e artes visuais.  

                                                            
* Leonardo reconhece que para representar com exactidão o corpo humano era preciso compreender estruturas e 
princípios estruturais adjacentes. (…) O capítulo ‘Botânica e Paisagem’ ilustra as suas observações do ambiente para as 
relacionar com a representação pictórica. Em ‘Geografia’, Leonardo aborda-os em termos anatómicos as estruturas 
constituídas da terra, comparando os deanos a sangue e o solo a carne. (…) Em ‘Física e Astronomia’ tece teses 
sofisticadas sobre forças e movimentos à extraordinária antecipação de conceitos sobre os corpos celestes. (…) Os nervos 
e os respectivos músculos servem os tendões como os soldados servem o seu chefe, e os tendões servem o senso 
comum que os chefes servem o seu capitão, e este senso comum serve a alma como o capitão serve o seu senhor”. H. 
Anna Suh, Biblio – Os Apontamentos de Leonardo Da Vinci, Parragon Books, N.Y. 2007, p.133,134 

Fig. 8 - Angela C. Mountain. 2000 Pintura sobre tela (1,70 x 2,00)  
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Aceder à experiência dos símbolos na arte enaltece a mente 

acrescentando um valor de autoconhecimento onde por vezes a absoluta solidão 

da procura do artista encontra um espelho que o projecta num contínuo de 

tempos presentes. 

A montanha, (Figs. 8,9,10) como representação simbólica do ‘caminho’, 

evolução espiritual, tem na arte oriental e ocidental uma constante figurativa. O 

simbolismo do macrocosmos na representação da Obra, o OPUS MAGNUM* 

operativo realizando a evolução do ser que experiencia associa-se ao interior e 

exterior da montanha com todos os seus degredos e segredos. 

Oriundo do Chaos, que na Mitologia Grega era percebido como vácuo do 

qual tudo emerge (pela Gematria Chaos é identificado como Aleph (=1000), TAO 

(Ath ou Essência), ensaio sobre o Número, Aleiter Crowley faz numa conexão 

entre Ath (essência) e a palavra Azoth – “the sum and essence of all, conceived 

as one”95. 

Azoth, Alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim de toda a 

existência activa, Aleph e TAU, a Mônada vivificadora, vida no sentido 

absoluto.Do nada onde tudo emerge, o valor simbólico96 da montanha faz sentido 

sob a reflexão da arte. O investigador Ramon Arola refere o seguinte, no seu 

artigo “A Montanha Mágica”97, a propósito da montanha e da sua narrativa visual: 

 

“En la cima de las montañas es donde la tierra se sufiliza e 

se reúne com el cielo. Es también alli donde el cielo se 

condensa e toma cuerpo. Esta reunion sagrada no se 

produce en qualquer montaña sino solo sobre un lugar 

secreto al que unicamente procedem aceder los puros que 

han sido iniciados en los mistérios."98 

 

 

                                                            
 

95http://www.ocultura.org.br/índex.php/chaos 
96Quando el simbólico es una realidade, es impossible descubrir lo sin la Ayuda de Dios, os símbolos sólo existem para 
recordar los misterios de la ciencia divina. Simbolo significa “signo de reconocimiento”, pués este es el sentido exato de la 
palabra griega. Griega symbolon significa reunir. El termino se referia primitivamente a “un objecto partido en dos del que 
dos personas conservabam cada una unitad. Estas dos unitades las relaciones serviam para que aquelles que las llevaran 
se reconocieran, y para demonstrar las relaciones de hospitalidade anteriores”. Las dos partes separadas, una vez 
reunidas se ajustaban la una com la outra, para formar de neuvo el objeto primitivo. Es necessario pues que el simbolo sea 
reunido com su outra unitad natural, para poder constituir “el signo de reconocimiento” – Introducion al estúdio de los 
símbolos. Arsgravis.com 
97 Arsgravis.com 
98 Idem 
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A representação do demiurgo é em William 

Blake (Fig.9) como um centro luminoso, saída do 

caos inicial. Daí emerge o Ancião que cria universos 

com um compasso. 

O vértice do compasso, como a imagem da 

montanha, não se movimenta, pois é na sua base 

que reside o movimento da criação.   

A busca desse tesouro encontra-a Ramon 

Arola representada em Splendor Solis, séc. VI, e na 

imagem de Steffan Michelspacher. 

 

Sobre esta sequência de 

representações e ao seu significado Ramon 

Arola refere-se do seguinte modo:  

“La busqueda del tesoro. El interior de 

las montañas es donde se formam los metales 

preciosos.  

El hombre siempre ha intentado 

penetrar en ellas. Sin embargo no es tan fácil 

aceder a la montaña donde se halla la mina de 

oro filosófico.  

Tal como en la illustracion alquimica, hay que atravesar el mar de los 

filósofos y desejar atrás el mundo sublunar."99 

 

 

 

 

 

                                                            
99 Asgravis.com 

Fig.9 - W. Blake, Europa, 1794 

Fig.10 - Splendor Solis, S.VI,  Steffan 
Michelspacher 
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 A gravura de Michelspacher (Fig. 11)específica algo mais sobre o interior 

da montanha como escalada íntima no processo de ‘reconhecimento’ dos 

símbolos. Esta imagem intitula-a Ramon Arola como “La Residencia de los 

Dioses”, e sintetiza o seu simbolismo dizendo: 

“Conjunctio es el titulo de la 

lâmina, la conjuction del cielo e de la 

tierra. Una escalera com siete 

escalones, donde están inscritos los 

nombres de la siete operaciones 

alquímicas, asciende hasta el templo 

que cobija la union sagrada.   Bajo 

un techo coronado por un Fénix que 

ostenta los símbolos del sol e la luna.  

El lugar se encuentra en el interior de 

una montaña, que se levanta en una 

isla em el medio del mar del mundo. 

En esta montaña sagrada residem 

los siete dioses planetarios, (siete 

metales alquímicos) com Mercurio en 

su cumbre. Cuatro círculos com los 

elementos sellan las esquinas del 

grabado.  

Para penetrar en la montaña y alcançar la VISION del conjunctio, el 

adepto deberá seguir a la liebre el animal que según Horapolo simboliza el 

conocimiento de los sagrados.”100 

Na busca do conhecimento em transcendência e imanência, a montanha-

laboratório, onde o cume a atingir significa ‘a abertura dos céus’, sob o índice de 

uma escala de conhecimento em que a arte tem o seu repositório. 

 

 

                                                            
100 Arsgravis.com 

Fig.11 - Steffan Michelspacher, Cabala, espejo 

del arte y la naturaleza, 1616 
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Como exemplo, Ramon Arola encontra, nas imagens, La kaaba - Mecca 

(Fig.12) e El viage de Mahoma (Fig.13), acrescentando o seguinte: 

 

“Una vez alcanzado el LUGAR SECRETO, el AXIS, o centro 

del mundo, simbolizado en este caso por la Kaaba, los 

cielos se abrem y puede contemplarse la VISION de la 

gloria. Por eso la montaña es el lugar de las visiones y las 

teofanias, como aparece na miniatura que muestra el viaje 

de Mahoma desde Meca hasta el cielo.  La montaña 

simboliza esta ASCENCIÓN VISIONARIA por el “AXIS 

MUNDI”, que religa el cielo com la tierra.”101 

 

O mundo das visões nos seus "degraus" de depuração até à iluminação 

em que a forma resiste ao tempo através da sua matéria sensacional, matéria de 

‘comunicação’ a nível puro da sensação, tem-no experimentado, (tal como foi 

abordado no início deste capitulo), artistas e xamãs por intermédio de 

substâncias de indução em estados alterados da consciência, de que o DMT 

(dimethy/tryptamine), ou a molécula do espírito segregado pela gandula pineal, é 

a mais recente dopamina fabricada em laboratório, seja o do alquimista ou o do 

artista no seu atelier. 

                                                            
101 Asgravis.com 

Fig.12 - La kaaba - Mecca  
 

Fig.13 - El Viage de Mahoma  
 



CAPÍTULO I – O NAVIO DE ESPELHOS 

73 
 

Conhecer o caminho na arte significa muitas vezes que a criação 

antecipa a CONSCIENCIALIZAÇÃO e representação. 

Ramon Arola, sob a ideia de “El Grand Viaje”, junta ao seu artigo “A 

Montanha Mágica”, (Fig.13), afirmando o seguinte: 

 

“Como hemos dicho, el aceito a la montaña sagrada solo es 

possible para el iniciado que conoce el camino. Eso lo 

sabem los chamanes huicholes que han representado el 

viaje astral de um maestro e su discipulo hacia el lugar 

mágico de la unión del cielo e de la tierra."102 
 

É, no entanto, no símbolo ubíquo que atravessa culturas, o AXIS MUNDI 

que nós encontramos a palavra-chave que abre mais uma possibilidade na 

aproximação ao conceito de génese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
102 Asgravis.com 
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4.  AXIS MUNDI 
CHAVE-MESTRA 

 
 

Se as palavras-chave indiciam conceitos, a ideia de chave-mestra 

funciona aqui como metáfora reveladora das modalidades mais ancestrais do 

ser no pensamento filosófico, anterior à linguagem e à “razão discursiva”. Esta 

chave abre todas as “portas". O símbolo ubíquo congrega em si planos de 

imanência limitados a um movimento e ao devir movimento dentro do próprio 

movimento 

Entendendo símbolo como signo de reconhecimento, de reunião, 

centrado neste caso, na “montanha” e nos múltiplos centros que a evocam na 

Terra, é no centro da montanha que se manifesta a ascensão de visão através 

do AXIS MUNDI.  

Que o signo de reconhecimento seja geograficamente colocado nas 

montanhas Andinas na arte Inca ou Peru pré-Colombiano ou na pintura de Miró, 

faz-nos sentir que já não se trata de um arquétipo, uma ideia ou um princípio: 

aparece em Presença unindo-se à representação em imanência, diversificando 

a Unidade em movimentos de arte que a multiplicam para além das suas 

formas, o movimento em "meta-morphosis". O eixo de cada um desses centros 

cósmicos é designado por “onphalos”, (umbigo), ponto de início do mundo 

através do qual se movimenta um fluxo. 
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O topo da montanha possibilita a abertura e a libertação do “fluxo de vida 

no corpo do mundo”. Segundo o antropólogo Mircea Eliade, o AXIS MUNDI tem 

as seguintes asserções: 

“O milagre desse fluxo pode ser representado em termos 

físicos, como a circulação da substância alimentar, em 

termos dinâmicos como um jorro de energia, e 

espiritualmente como a manifestação da graça. (...) As 

torrentes precipitam-se a partir de uma fonte invisível. O seu 

ponto de entrada é o centro do círculo simbólico do 

universo. A árvore da vida, isto é, o próprio universo, cresce 

nesse ponto.”103 
 

 

Esse ponto, na designação da Mircea Eliade, congemina-se em 

diferentes locais. 

A imagem das três dimensões cósmicas unidas num centro remete o 

simbolismo do centro para uma célula unificadora da habitação no “centro do 

mundo” 

Segundo Mircea Eliade “ela traz um dos comportamentos mais instrutivos 

do homem religioso arcaico.” 

O Xamã tártaro ou siberiano sobe a uma árvore e o sacrificador védico 

sobe uma escada. Os dois ritos têm o mesmo objectivo: a ascenção104. 

Depreende-se que a escada da iniciação aos mistérios seja um Eixo do 

Mundo e se encontre no Centro do Universo. 

"Iniciação" quer dizer morte e ressurreição do neófito. A morte, iniciática 

ou não, é a ruptura de nível por excelência.  

A escada contém um simbolismo extremamente rico: ela representa 

plasticamente a ruptura de nível que torna possível a passagem de um modo de 

ser a um outro; ou colocando-nos sobre o plano cosmológico, que torna possível 

a comunicação entre Céu Terra e Inferno. 

                                                            
103 OPUS MAGNUM - Numa alusão à obra divina da criação e ao projecto de redenção nela contido, o processo alquímico 
foi designado por “ Grande Obra”. Nesse processo, uma matéria inicial, misteriosa e caótica, chamada matéria-prima, em 
que os opostos se encontram inconciliáveis num conflito, violento deve ser transformada progressivamente num estado de 
libertação de harmonia perfeita, a “Pedra Filosofal” redentora ou o Lapis Philosophorum: “Primeiro, combinamos em 
seguida, decompomos, dissolvemos o decomposto, depuramos o dividido, juntamos o purificado e solidificamo-lo. Deste 
modo, (…) transformam-se num só”. Büchlein Von Stein des Weisen, 1778, Roob – Alquimia e Misticismo, p.111 
http://pt.wikipedia.org/wiki/axis_mundi 
104 Mircea Eliade - Imagens e Símbolos, p.14-16. 
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Voltando à ideia de três regiões cósmicas unidas a um centro por um eixo 

que vincula a união entre níveis de energia: um, que o cume da montanha 

cósmica não é só o "ponto mais alto da Terra", o símbolo ubíquo que atravessa 

culturas o eixo que permite a passagem através desses níveis, é sabido que 

tanto o simbolismo do centro, da Montanha Mágica ou da Escada nos remetem 

para ritos de ascensão que têm lugar num "centro" que possibilitam a 

comunicação entre os diferentes níveis do ser, macro e microcósmico. 

Todas as cidades orientais se encontravam no centro do mundo. 

Babilónia era um Bâb-ilânî, “uma porta dos deuses”, pois era lá que os deuses 

desciam à terra. A capital do soberano chinês perfeito encontrava-se perto da 

árvore milagrosa “madeira erecta”, Kiem-mou, onde se entrecruzavam as três 

regiões cósmica. Todas essas cidades, templos ou palácios, Centros do Mundo, 

não passavam de réplicas multiplicadas de uma imagem arcaica: “A montanha 

Cósmica, a Árvore do Mundo que sustenta os níveis cósmicos”105. 

Sobre isto, o antropólogo Mircea Eliade afirma: “Diferente do homem 

arcaico ou do homem védico, o homem tântrico tinha necessidade de uma 

experiência pessoal para reanimar na sua consciência certos símbolos 

primordiais.”106 Os símbolos reencontrados na experiência da arte, no domínio 

da matéria e da forma, numa operação que em transcendência remete o 

indivíduo para si mesmo, para o encontro com o seu Axis, na activação de todos 

os centros possíveis em abertura ao axis-mundi cronológico.  

Sobre esta afirmação, o argumento de Mircea Eliade em relação ao 

acordar o Tao, Te, o Centro, TE-Axis, parece-nos relevante como identificação 

do “processo de reencontro com os símbolos na arte”. 

“... Trata-se de um detalhe de lenda de Percival e o Rei 

Pescador. Lembramos a misteriosa doença que paralisou o 

velho Rei, detentor do Graal, ele não era o único que sofria; 

tudo em torno de si desabava, desmoronava. O palácio, as 

torres, os jardins, as árvores, os animais ficaram estéreis 

(...).” 

 

                                                            
105 Mircea Eliade - Imagens e Símbolos, p.38 
106 Idem p. 49 
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Inúmeros médicos tinham tentado tratar o Rei Pescador. (…) Um único 

cavaleiro desconhecido dirige-se directamente ao Rei, aproxima-se dele, sem 

nenhum preâmbulo pergunta-lhe “Onde está o Graal?” O Rei levanta-se do seu 

leito, * os rios começaram a jorrar, tudo se restaurou miraculosamente”107 

A pergunta de Percival, emerge também na mente do artista em estádios 

na sua asserção à origem, ou às verdades que vão sendo reveladas. 

 Nos processos de criação ficam resíduos desse caminho de procura 

transcendente e imanente em que o acordar do “centro” povoa as possibilidades 

de aproximação à sua GÉNESE e assim sendo à IDENTIDADE da sua MATRIX 

como criador. Sobre a lenda do Rei Pescador aqui ilustrativa de maneira 

indirecta do simbolismo do centro e como é possível integrá-lo num simbolismo 

mais vasto, de uma forma exemplar, Mircea Eliade diz ainda: 

 

“Onde está o Graal? As poucas palavras de Percival foram 

suficientes para regenerar toda a Natureza. Essas poucas 

palavras constituíam a questão central que podia interessar 

não só ao Rei Pescador mas também ao cosmos: onde se 

achava o Real por excelência, o Sagrado, o Centro da Vida, 

fonte de imortalidade, o Santo Graal, Sang Reel 

regenerador. Ninguém havia pensado, antes de Percival, 

em formular esta pergunta central – e o mundo morria por 

causa dessa indiferença metafísica, por falta de imaginação 

e ausência do desejo do real por excelência.”108 
 

As ubiquidades humanas, em que o tempo sagrado restitui os símbolos 

no reencontro com a Génese, como fundação intersticial das formas, 

desenvolve-as José Gil, a partir da ideia de génese da imagem em Gilles 

Deleuze.  

Na continuidade deste capítulo, parece-nos fundamental que depois 

deste percurso em que foram desenvolvidos temas como expansão mental, e 

campos de expansão perceptiva nas possibilidades da génese da obra de arte, 

passemos a apresentar a reflexão por José Gil a partir de Deleuze na 

metafenomenologia da obra de arte sobre o conceito de Génese.  

 

                                                            
107 Mircea Eliade - Imagens e Símbolos, p. 52 
108Idem 
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5.  DESENHO, 
UM UNIVERSO PARALELO. 

 

Este item circunscreve o conceito de desenho, num enquadramento que 

é colocado como disciplina da visibilidade do pensamento na criação artística. 

A sua relação com o conceito de génese não o situa num território 

projectual, mas antes numa categoria de “comunicação” que nos remete para o 

imediatismo entre pensamento e acção. 

Não se tratará de uma abordagem formal sobre a história do desenho, 

mas antes a alusão ao que a contemporaneidade trouxe a esta disciplina. 

Abordá-lo antes de nos adentrarmos no conceito de génese, aqui 

apresentada sobre o ponto de vista simbólico e filosófico, significa que a nossa 

experiência na prática do desenho potencializa uma abordagem teórica. 

 

             5.1  DESENHO E GÉNESE. 
 

A arte encontra um pouco por todo o mundo uma marcação temporal, em 

obras que fazem parte da visão global da sua história.  

Perante a vasta e ecuménica “produção”, rendemo-nos à visão de um 

pequeno desenho (34cmX24cm) como o “Homem Vitruviano” (1940), de Leonado 

Da Vinci (Galerias da Academia, Veneza), rendemo-nos à intimidade de uma 

pequena folha de papel que sintetiza o cânone das proporções. 

Poder-se-á dizer que esta obra, tão definitiva no pensamento científico de 

uma época e de um artista como Leonardo, incorpora o ideal contemporâneo do 

desenho como obra autónoma, distante do conceito de desenho como 

intermediário projectual, “irmão pobre” da pintura ou da escultura. 

O desenho*, considerado por Giorgio Vasari como pai das três artes, 

pintura, arquitectura e escultura, foi inicialmente suporte para apontamentos 

sobre o “natural” ou testemunho de ideias embrionárias. 

                                                            
* “A palavra desenho, derivada do Italiano disegno, vocábulo surgido em meados do ano mil e quatrocentos, tem um 
sentido ligado ao conceito originário, aquele que se referia não só a um procedimento, um acto de produção de um sígno 
(de-signo), mas principalmente ao pensamento ao desígnio que esse signo projectava, acto conceptual estruturador do 
pensamento visual.” http://www.mackenzie.br/fileadimin/graduação/FAV/publicações/pdf_IIIForum_aMack_IIIFORUM_LUIZ   

http://www.mackenzie.br/fileadimin/graduação/FAV/publicações/pdf_IIIForum_aMack_IIIFORUM_LUIZ
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Na sua história, a história de Plínio remete-o para um percurso paralelo 

ao da pintura.  

Sobre as possibilidades do seu suporte, o papel, Barbara Rose afirma: 

 

“Originariamente as obras sobre papel tinham uma função 

de esboço ou guia para escultura ou pintura, e para 

edifícios. Desde o Renascimento, os artistas desenhavam 

sobre papel, directamente a partir do modelo vivo. Em 

desenhos posteriores elaboravam a estrutura das 

composições antes de as transferirem para a tela.109” 
 

É só no princípio do séc.XIX que as obras sobre papel são consideradas 

como obras de arte acabadas. No séc.XX, o desenvolvimento dos meios 

tecnológicos de reprodução levam o desenho a uma escala que o cartaz 

magnifica. 

A experiência artística na contemporaneidade dá origem a diferentes 

maneiras de conceber, fazer, usar e classificar o desenho, fazendo parte de 

estudos de preparação de esboços, obras monumentais, obras produzidas com 

minúcia, obras narrativas, abstracções com características minimalistas ou 

gestuais. Estas obras usam técnicas como o lápis, pincel, grafite, acrílico, 

gravura, pigmentos ou fluidos corporais, estruturando-se por vezes a partir de 

objectos, em collage ou assemblage. 

Artistas como Andy Warhol, Cy Twombly, Louise Bourgeois, David 

Hockney, são exemplos de como o desenho deixou de ter uma função de esboço 

transformando-se numa “técnica” independente com temáticas intimistas, 

incorporando meios tecnológicos. A sua proximidade com a mão, cria, nas 

palavras do crítico de arte Francisco J.R. Chaparro,  

“(…) una respuesta inmediata a la vida, abierta al 

ensayo/error. Y por ello, un íntimo “lugar de observación” del 

cuerpo humano como estrutura plástica en si, capturado 

desde la perspectiva restingida de lo personal, explicita y 

sensual o, en proceso inverso, el dibujo explotando um 

minimalismo congénito, acercando fisicamente el 

espectador, obligando a modular su respuesta estética.110” 

                                                            
109 Rose, Barbara – As Possibilidades do Papel, p.75. 
110 Chaparro, Francisco. In DIBUJO. Cadernos Del Ivam, nº15, p70. 
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Esta relação com o espectador dá ao desenho a dimensão que muitas 

obras de arte contemporâneas registam com a comunicação alargada que a 

interacção com a obra permite. Interrogante e indisciplinado, o desenho oferece à 

experiência artística contemporânea, uma história paralela que Garry Garrels 

interpreta do seguinte modo: “A sua intimidade e imediatismo, o seu caracter 

provisório e exploratório, a sua fácil mobilidade, e meios rudimentares de 

produção, tornam-no laboratório perfeito para reinvenção das possibilidades da 

arte.111”  

O desenho, lugar de observação, formulado como receptáculo directo do 

pensamento e acção potenciadora de individuação de cada artista, é o tema que 

abordaremos seguidamente. 

 

5.2  GÉNESE, O DESENHO E O SEU DUPLO. 

A afirmação do gato Cheshire, na obra de Lewis Carrol, Alice País das 

Maravilhas, “O caminho a seguir depende do lugar onde se quer chegar”, leva-nos 

a retomar a relação entre o processo de criação e simbologia em arte.  

Tomaremos este gato por lebre citando o cabalista Steffan Michel Spacher 

que assim descreve o lugar e o caminho da procura: 

“Para penetrar en la montaña y alcanzar la vision de tan deseado 

conjunto el adepto deberá seguir a la liebre, animal que segun 

Harapolo simboliza el conocimiento de los secretos. El profano, en 

los ojos vendados, permanece ignorante de lo que sucede dentro 

de la montaña.112” 
 

Caminhar estas realidades distintas, realidade interior e realidade exterior, 

encontra-se metamorfoseado na obra em função figurativa* como conjunctio.  

A união das energias divinas e espirituais com as energias da terra, a 

união dos opostos que está presente no Universo, a coincidência dos opostos é 

um sinónimo de conjunctio e, segundo Gerhard Dorn, o grau mais alto de 

conjunctio alquímico consiste na união do homem total com o Unus Mundus. 

                                                            
111 Idem 
112 MichelSpacher, Steffan – Cabala, Espejo del Arte e de la Naturaleza em Alquimia, 1617. www.arsgravis.com 
* Função figurativa, modo propriamente criador que se dá em argumentos, nos quais a história declara o seu sentido e se 
salva em forma de poesia. Zambrano - O Sonho Criador, p.71 

http://www.arsgravis.com/
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A união sagrada, ou conjunctio, é referido por Antoine-Joseph-Pernety 

(1716-1796), abordando três níveis: 

“O primeiro, o duplo conjunctio dá-se entre o macho e a fêmea, a 

forma e a substância. O segundo unifica três coisas: o corpo, a 

alma e o espírito; reduzindo a trindade à unidade. O terceiro, 

quadruplica porque unifica os quatro elementos em um, incluindo 

os outros três.” 

 

Sobre esse caminhar, entre a realidade interior e exterior, subtilmente 

referida na asserção de Michelspacher dir-se-á do conjunctio: 

“O casamento sagrado refere-se à união do espírito divino com a 

alma, e finalmente com o corpo. Poder-se-ia dizer que o espírito 

humano, a alma, e o corpo estão separados embora estejam a 

trabalhar em conjunto. Mas quando a obra está completa o 

espirito divino brilha através da alma e do corpo unindo-se com 

eles, formando um só corpo.113” 

Esta procura de unidade é também uma 

inquietação artística; a obra faz-se em si mesma 

enquanto visibilidade dos estados de evolução do artista. 

Podemos exemplificar a procura desta unidade 

utilizando uma obra de Joseph Benoît Suvée, “A 

Invenção do Desenho” (1971). 

Este quadro refere-se à obra de Plínio, acerca da 

origem do desenho, dizendo o seguinte: 

 

 

“Trabalhando com a terra, Butades de Sícion, um oleiro, foi o 

primeiro a inventar, em Corinto, a arte de modelar retratos 

em argila, graças à sua filha. Ela apaixonada por um jovem 

que partia para o estrangeiro traçou na parede o contorno 

da sombra da sua face à luz de uma lamparina.”114 

 

                                                            
113 sun19@earthlink.net 
114 Idem 

Fig.14 - de Joseph Benoît Suvée,  

“A Invenção do Desenho” (1971). 

 

mailto:sun19@earthlink.het
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O filósofo José Gil comenta esta descrição de Plínio no sentido de definir 

os limites do desenho dizendo: 

 

“Aparentemente, a narrativa não conta senão a origem do 

desenho e da cerâmica. Que a tradição tenha retido da 

descrição de Plínio que o princípio da pintura nasce o 

desenho e a fixação espácio-temporal do contorno é o 

suporte para traços e cores que vão completar a figura da 

cabeça desenhada.115” 
 

O que definiríamos como génese do desenho enquanto individuação* está 

aqui circunscrita ao desejo de permanência de uma "presença".  

Nesta origem, a dualidade espaço-tempo, altera-se e o registo de 

contorno pertence já a outro momento, o da génese como ponto de energia que 

gera a matéria primordial*. 

A pergunta: “O que acaba quando o desenho começa?”, assim enunciada 

por Bernardo Pinto de Almeida a propósito da obra do pintor Júlio (1962), define 

essa ausência espaço-temporal, do risco do desenho, como identificadora da sua 

génese afirmando: 

 

“É uma dessas forças – porque é de forças mais do que de forma 

que aqui se trata – essa do perpétuo devir, de fixação de um 

movimento de extrema suspensão em que, como num ciclo de 

respiração, o que acaba de acontecer exactamente no momento 

em que o próprio movimento interno do desenho, enquanto campo 

de manifestação de forças se dá por terminado.116” 
 

 

 

                                                            
115sun19@earthlink.net 
* Principio de Individuation, es defenido desde Carl Gustav Jung como “aquele processo que engendra un individuo 
psicológico, es decidir una unidade a parte, indivisible, un todo. Significa llegar a ser un individuo y, enquanto por 
individualidade entendemos nuestra peculiaridade más interna, ultima e incomparable, llegar a ser uno mismo. (…) solo la 
consciência de unidad estrecha limitación en la persona me une a la infinitude del inconsciente. En esta consciência uno se  
siente a la vez limitado y eterno.” 
http://es.wikipedia.org/wiki/individuacion%c3%B3n 
C.G.Jung - Recuerdon, sueno, pensamentos, p.381. Los três mundos: Barcelona, 2005. 
* A matéria primeira na representação de algo que “preenche” a linha de contorno como o barro e a cor, manifesta sua 
matriz fundadora no processo de individuação na arte. A cor, como símbolo desse caminho enunciado pelo Gato Chershire, 
na transmutação pessoal e espiritual, emerge em quatro estados: nigredo (morte espiritual leva à dissolução da matéria-
prima para gerar outra superior (ouro cabalístico), albedo – designa o segundo estado da alquimia: a purificação. 
Asgravis.com 
116 Almeida, Bernardo Pinto – As Imagens e as Coisas, pp.130-131 

http://es.wikipedia.org/wiki/individuacionón
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A procura da unidade do gesto do desenho que aqui pressupõe a 

persistência de uma "presença", define ainda mais a ideia de génese como ponto 

de energia invisível que gera a matéria primordial; Bernardo de Almeida Pinto 

refere-a como uma “manifestação de forças, num movimento interior a si mesmo 

que o determina e que o comanda.” 

O ponto de energia invisível que gera a matéria primordial e a antecipa 

em desenho é descrito por Eugen Herrigel na obra “Zen e a Arte de Tiro ao Arco”, 

a propósito do movimento em que arco, atirador e alvo são uma só coisa, deste 

modo:  

“Mergulhado sem propósito naquilo que está a fazer, ele vai 

enfrentar aquele momento em que o trabalho, passando à sua 

frente em linhas ideais se realiza espontaneamente a si próprio 

(…) só o espírito se encontra presente, uma espécie de 

consciência que não revela quaisquer indícios de ego, e que por 

esse motivo abarca ilimitadamente todas as distâncias e todas as 

profundezas com “olhos que ouvem e ouvidos que vêem.117” 
 

Este estado é também problematizado por Antonin Artaud, a propósito do 

“Teatro Alquímico", sobre o processo da génese como drama, teatro da crueldade, 

que Artaud diz ser possível analisar com base no que é comunicativo e 

“magnético” nos princípios de todas as artes: 

 

"(...) e chegaram à conclusão de que este drama essencial existe 

sob o aspecto de algo mais subtil do que a própria Criação, algo 

que tem de se conceber como produto de uma vontade Una – 

Vontade sem conflito. (…) o drama essencial, o drama que está na 

raiz de todos os grandes mistérios e se associa à segunda fase da 

criação, a fase da dificuldade e do Duplo, da matéria e do 

espessamento da ideia.118” 
 

Desta segunda fase enunciada por Antonin Artaud como a fase da 
dificuldade do duplo, que ele refere como correspondendo à segunda fase da 
criação, anteriormente referida por nós a partir do conceito do conjunctio, 

Antoine-Joseph-Pernety afirma: “ (...) o segundo nível unifica três coisas, o corpo, 

a alma e o espírito, reduzindo a trindade à unidade (...)”119 

                                                            
117 Artaud, Antonin - O Teatro e seu Duplo,p.56 
118 Idem 
119 Asgravis.com 
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Para Artaud, “o teatro é o lugar privilegiado de uma germinação de forças 

que refazem o acto criador, formas capazes de dirigir ou derivar forças.120” 

Artaud propõe um teatro alquímico capaz de causar uma grande 

transformação tanto no actor como na plateia. Para que este teatro aconteça é 

preciso que o actor seja um actor alquímico, "atleta afectivo".  

A unidade em que o todo se manifesta encontra-se na singularidade do 

“Teatro da Crueldade”*, em que a raiz de Todos os Grandes mistérios se manifesta 

na segunda fase da criação, enunciada por Artaud como a fase da dificuldade do 

duplo. 

Artaud denomina por duplo o que é definido como sombra:  

“Toda a verdadeira esfinge tem a sua sombra que a duplica; e a arte 

instala-se a partir do momento em que o escultor que modela acredita libertar 

uma espécie de sombra que dilacerará o seu repouso.121”    

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

                                                            
120  Artaud e a Utopia do Teatro – http://www.revistaponyodoc.com/3_andreac.pdf  
* Artaud propõe defender o Teatro como “uma germinação de forças que refazem  o acto criador, formas capazes de dirigir 
ou derivar forças (...) um teatro alquímico capaz de causar uma grande transformação tanto no actor como na plateia, (...) é 
preciso que o actor seja um actor alquímico, atleta afectivo.”   http://www.revistaponyodoc.com/3_andreac.pdf 
121 Artaud, A.  – O Teatro e o seu Duplo, p.32.  

Desenho 1  - Angela C.   

SMALL MAGNIFICAT. Little Shadows 4-100  

 

Desenho 2  - Angela C.   

SMALL MAGNIFICAT. Little Shadows 8-100  

 

http://www.revistaponyodoc.com/3_andreac.pdf
http://www.revistaponyodoc.com/3_andreac.pdf
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Na revelação da forma aparece o que está oculto, a sombra, e o que é 

cruel entre uma e outra mostra a tensão da sua génese, num processo em que o 

afastamento da memória dessa Unidade é multiplicador de formas que devêm 

crepúsculos de sensação, pontualidades evocativas, corpo gestual, em forma de 

desenho.* 

Mantemos sob a intenção deste capítulo uma abordagem do conceito da 

génese, concluindo que “O que acaba quando o desenho começa” reside no 

afastamento da Origem; e o pulsar do traço, como potencial feixe de forças, 

encontra no desenho a sua mais imediata formulação. A formulação “da sombra, 

que por ser velada, é inexplicável e fundamental para que ocorra arte.122”  

A segunda fase da criação enunciada por Artaud como a fase da 

dificuldade do duplo, que relacionarmos com o conceito de conjunctio, 

anteriormente citado: “ (...) o segundo nível unifica três coisas, o corpo, a alma e o 

espirito, reduzindo a trindade à unidade (...) ”, seria susceptível de encontrar no 

Teatro Alquímico de Antonin Artaud um universo paralelo no que toca ao 

“preâmbulo” da sensação. Afirmaríamos que encontramos no desenho 
enquanto desígnio, a manifestação pura da matriz original de cada artista 
em que o duplo cohabita com a obra enunciando a última fase do conjunctio 
em que a Arte se manifesta. 

Tal como escreve Bernardo Pinto de Almeida, “O que acaba acontece 

exactamente no momento em que o próprio movimento interno do desenho, 

enquanto campo de forças, se dá por terminado.123” Este “quando”, momento 

dentro de movimento de campo de forças, define o desenho que termina na 

ligação à sua génese, à sua mãe principal que duplicada no terceiro elemento do 

conjunctio, encontra a temporalidade em que as sombras rompem com as suas 

limitações e dilaceram o repouso. 

Quando o gesto do desenho acaba vive o seu duplo, a sombra 

iniciática do terceiro nível do conjunctio, “...reduzindo a trindade à unidade.  

                                                            
* Em referência a esta ideia, achamos por bem acrescentar os meus desenhos da série Little Shadows, cujo principal 
aspecto formal é o da relação da projecção de sombra com a forma. 
122 http://www.revistaponyodoc.com/3_andreac.pdf 
123 Almeida, Bernardo Pinto – As Imagens e as Coisas, pp.130-131 

http://www.revistaponyodoc.com/3_andreac.pdf
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 O terceiro quadruplica porque unifica os quatro elementos em um, 

incluindo os outros três.” De novo o corpo, linha condutora destes argumentos, 

neste capítulo referido como “ubiquidades”, é entendido por Artaud como um 

atleta afectivo: 

 “O actor é como um verdadeiro atleta físico, mas com a 

seguinte correcção surpreendente, que ao organismo do 

atleta corresponde um organismo afectivo análogo, que é 

como o duplo do outro, embora não actue no mesmo 

plano.124” 
 

 

 

O trabalho físico do artista, que é absolutamente indissociável da sua 

génese como identidade de essência entre o que revela e o que manifesta, 

encontra no desenho a tradução do enunciado mágico de sensação* a que Artaud 

se refere do seguinte modo:  

 

“Quando tudo nos leva a dormir, olhando esses olhos 

atentos e conscientes, é duro acordar e olhar as coisas 

como num sonho, com os olhos que não sabem para que 

servem e cujo olhar está voltado para dentro. É assim que 

aparece a ideia estranha de acções desinteressadas, mas é 

a acção de todo modo mais violenta por ladear a tentação 

do repouso.125”        

 

 

 

 

                                                            
124 Artaud, Antonin – O Teatro e o seu Duplo, p.162 
* A propósito deste conceito não podemos deixar de citar Gilles Deleuze em “Francis Bacon, Lógica da Sensação”, em 
reflexão anunciada a partir das referências sobre “Teatro da Crueldade” de Artaud: “Mas o corpo vivido ainda é pouco em 
comparação com uma Potência mais profunda e quase invisível. Com efeito, a unidade do ritmo só pode procurar-se no 
ponto em que o próprio mergulha no caos, na noite, em que as diferenças de nível perpetuamente se misturam com 
violência.” Deleuze, Gil- Lógica da Sensação, p.93.  
Da violência que renasce como grito canibal definido no “corpo” de Artaud, o filósofo acresce: “ A sensação é o encontro da 
onda em forças que agem sobre o corpo, um “atletismo afectivo”, um grito-sopro; a sensação quando é assim posta em 
relação com o corpo deixa de ser representacional, torna-se real; e a crueldade estará cada vez menos ligada à 
representação de algo horrível, para passar a ser unicamente a acção das forças sobre o corpo ou a sensação.” Deleuze, 
Gil- Lógica da Sensação, p.95.  
125 Artaud, Antonin – O Teatro e o seu Duplo, p.20 
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6.  DA SENSAÇÃO 

“Dificilmente 

o que habita perto da origem  

abandona o lugar.”  
 

                                                                                                                                                                          F. Hölderlin 

 
 

 

Quando o gesto do desenho acaba, vive o seu duplo. 

A sombra iniciática da “obra” no corpo do “atleta afectivo” procura dizer a 

sua origem. Essa ubiquidade multiplica-se em sensação.  

A tradução dessa miragem em sensação-forma, sensação-matéria, 

conduz-nos a uma problemática orientada para a relação entre sensação e 

génese como potências geradoras de forma.  

Antecipatória desse estado de vigília da acção desinteressada*, a 

sensação do devir-presença é de suma importância na análise que Giles 

Delleuze faz sobre a génese da imagem. Indissociável desse continuum que dará 

visibilidade à sua matriz fundadora, a obra caminhará não para um terminus mas 

para um organismo identitário, uma identidade, em que a “obra” (numa alusão à 

OPUS MAGNUM), esse devir em si mesmo, ou como magistralmente é afirmado 

por Giles Delleuze: “O artista cria blocos de afecto, percepto e concepto, mas a 

única lei da criação é que o composto tem de se sustentar inteiramente por si.”126      

A sensação permanece muito para além do corpo físico e do corpo do 

“atleta afectivo”, incitando outros “devir” à permanência autónoma do “composto”; 

mas o que é que dá poder à sensação, para que ela permaneça intocável na sua 

potência mais profunda em que o “encontro da onda com Forças que agem sobre 

o corpo”127 se manifesta? 

                                                            
* Artaud afirma o propósito do “atletismo afectivo”: “(…) é assim que aparece a ideia estranha de uma acção 
desinteressada, mas é a acção de todo mais violenta por ladear a tentação do repouso.” Artaud, p.20 
126 Delleuze, Gilles – Lógica da Sensação, p.14. 
127 Idem. 
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Sobre esta auto-sustentação, que não é a do material da obra, Giles 

Delleuze deduz: 

 

“O que se conserva em si é o percepto ou o afecto. Mesmo 

que o material não durasse mais do que alguns segundos, 

daria à sensação o poder de existir e de se conservar em si, 

na eternidade que coexiste com essa relação. (…) A 

sensação não se realiza no material sem que o material 

passe inteiramente para dentro da sensação, para dentro do 

percepto e do afecto. As “imagens no seu aparecer”, é isso 

que me interessa não são as imagens.”* 128 
 

 

Para o filósofo, o “atleta afectivo”, encontra na lógica da sensação um 

sujeito que “deve aceitar as múltiplas formas de transformação que a sensação 

desencadeia.*”129  

O desígnio desse sujeito incorpora uma realidade acoplada a um 

corpo-sensação, também definido por Delleuze como corpo-sem-orgãos.  
Nesse corpo, segundo Delleuze, “a sensação não é qualitativa e 

qualificada; a sensação tem somente uma realidade intensiva que já não 

determina nela dados representacionais, mas sim variações alotrópicas. A 

sensação é vibração.130”  

 

 

6.1  DESENHO E QUEDA 
 

Encontramos nessa ideia de realidade intensiva, alotrópica, um devir-

forma, que para nós se inscreve aqui no objectivo de análise entre pensamento e 

forma. A mesma origem e múltiplas possibilidades formais, no nosso caso 

indicadoras de uma única sensação: a queda.  

                                                            
* Importa, poi, clarificar o que, em linguagem deleuziana, se entende por percepto e afecto. (…) referindo-se a uma terceira 
etapa das suas preocupações  - em quem se debruça sobre “imagens no seu aparecer” (…) Delleuze diz: “É porque o 
conceito comporta duas outras dimensões, as do percepto e do afecto. É isto que me interessa, não são as imagens, os 
perceptos não são percepções, são aglomerados de sensações e de relações que sobrevivem a quem as experimenta. Os 
afectos não são sentimentos, são devires que extravasam aquele que passa por eles (e que devém outro) … (…) o afecto 
e o percepto e o conceito são três potências inseparáveis, vão da arte à filosofia e inversamente.”  
128 Delleuze, Gilles – Lógica da Sensação, p.15 
* José Miranda Justo, Introdução à Lógica da Sensação, acresce o seguinte: “… esta crítica do sujeito culminará na noção 
de que nos três domínios - filosofia, ciência e arte – o sujeito em devir é o “cérebro” e não o homem.”   
129 Idem, p.17 
130 Ibidem, p. 94 
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Em 2012, acompanhando a realização da serie de desenhos “SMAL 

MAGNIFICAT”, produzimos dois diários que denominamos por “DIÁRIOS DO 

DESENHO”. 

Tal como referido no Resumo, o centro projectual deste estudo advém do 

desenho; como tal, incluiremos aqui intercaladamente as reproduções de 

originais com a escrita. Neste processo, antes ou depois da escrita não existe.  

O tempo na criação é uma experiência subjectiva e individual do virtual. A 

consciência é uma máquina do tempo que actualiza os virtuais, cabe à 

experiência potencializá-los. Existe a tinta permanente do dia e da noite e na 

vocação terrena o enlace da queda. 

Assim, desenho e escrita manifestam a mesma pulsão parafraseada na 

língua da palavra ou na linha do gesto inscrito como devir génese. 

A sensação da conquista de uma forma é descrita nos nossos Diários do 

Desenho, de 2012, do seguinte modo: 

No princípio é a queda. 

Caio para cima, no centro. 

No centro, de novo, a queda, 

o limiar do risco centrípeto 

para o grito canibal. 

 

Esta sensação é constatável em dois momentos: no acaso do encontro 

do objeto a desenhar e no momento em que toda a linearidade se obriga a 

convergir na força vorticiana de um centro (DESENHO 3, p. 91, DESENHO 4, p.94), 

Estes dois momentos são inseparáveis um do outro; não permitindo a 

aleatoriedade de uma escolha, é o objecto que ABSOLUTAMENTE etra no 

campo de visão que nos permite o enamoramento na sensação que aproxima 

outro nível de intensidade, tal como G. Delleuze afirma: “A sensação desenvolve-

se por queda, caindo de um nível para o outro…131”   

 

 

                                                            
131 Delleuze, Gilles – Lógica da Sensação, p.144. 
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Este outro nível de queda potencia o primeiro, porque lhe é indissociável. 

Este é o princípio de intensidade determinante destes desenhos*.  

As “imagens no seu aparecer” são experienciadas como tensões que se 

desenvolvem a diferentes níveis, sem que isso seja “uma descida no espaço”. 

A nossa afirmação: caio para cima, no centro, é indicadora da seguinte 

questão levantada por Gilles Delleuze: 

“Porque razão a diferença de nível não pode ser experimentada no 

sentido inverso, ou seja, uma subida? 

A queda não pode ser interpretada em termos termodinâmicos. Pelo 

contrário a queda existe para afirmar a diferença de nível enquanto tal.132” 

A potência geradora de forma é experimentada como uma coisa viva, 

orgânica, em que o corpo e o movimento dessa potência são o único movimento. 

Cair para cima, dentro da queda, ascende a uma experiência de outro 

nível de sensação não determinável em Delleuze mas que aflora nos seguintes 

termos:  

“A queda pode coincidir com uma diástole, ou uma dissipação, mas pode 

também coincidir com uma contracção ou uma sístole, com uma diminuição ou 

com um aumento.133” 

                                                            
* “Toda e qualquer tensão é experimentada numa queda. Kant estabeleceu o princípio da intensidade ao defini-la como 
uma grandeza apreendida ao Instante: daí concluía que a pluralidade contida nessa grandeza só podia representar-se pela 
respectiva aproximação à negação=076. (…) mesmo quando a sensação tende para um nível superior, não nos pode fazer 
experimentá-lo senão pela aproximação deste nível superior a zero, ou seja, por uma queda.” Deleuze, Gilles – Lógica da 
Sensação, p.145. 
132 Deleuze, Gilles – Lógica da Sensação, p.144. 
133 Idem p.147. 
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A experiência de queda, traduzida por extensões lineares na apropriação 

da forma, existe como movimento e tensão. O movimento exterior à forma cria-se 

a partir de uma sensação aérea, de indeterminada espacialidade de que o poema 

de Cesariny (Cap.1 - O corpo é um navio.) é indicador, referindo-se a essa não 

espacialidade como um corpo-nave que cavalga como os astros no espaço. 

Referimos essa não espacialidade como sendo da interiorização de um 

Todo, do dentro para fora, da vorticiana origem para os segmentos de 

pensamento-obra, em que o movimento é o perpétuo jogo entre os “virtuais e 

actuais”, na função essencial da (re)criação de feixes de forças. 

A esta referência acrescentamos, neste item, ao nível pequenas 
percepções o conceito de sensação, duplo e queda como facto processual. 
Os desenhos de 2010, caem agora na circunstância desta reflexão como factos 

laboratoriais, em que o fenómeno do que é revelado transcende a representação 

para se colocar ao nível do que ela representa como “Ritmo Activo” dentro do 

próprio desenho. 

O “Percepto” e o “Concepto” deleuziano, (Intrínsecos da Sensação), 

como “aglomerados de sensações e de relações que sobrevivem a quem as 

experimenta, devires que extravasam aquele que passa por eles,134” são, quanto 

a nós, determinantes do sinal de corpo sem órgãos, no sentido em que 

potenciam a génese. 

A génese da imagem, é pois, o conceito que abordaremos seguidamente, 

para que deste modo o corpo teórico da reflexão sobre pensamento e obra de 

arte, UBIQUIDADES, possa abrir-se às experiências da forma, ou, como diria 

Gilles Delleuze, “as formas no seu aparecer”.     

                  

 

    
 

 

                                                            
134 Deleuze, Gilles – Lógica da Sensação, p.147.  
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6.2  SÍNDROME DE GÉNESE  

A frase do poeta F. Hölderin, “Dificilmente o que habita perto da origem 

abandona o lugar.”, usada para abrir como ideário o item anterior, neste contexto 

direcciona a ideia de que a experiência e a consciência de contacto com a origem 

(potencia a criação) é um espaço mental na procura da unidade.  

Voltamos ao corpo total em que energia e matéria são apenas um modo 

de movimento numa aprendizagem para a consciência. Nesse corpo, as 

possibilidades de palingénese*, de acto de regeneração, manifestam-se nos 

degraus da “escada” do processo criador.   

A experiência do desenho cria uma espécie de renascimento a cada nível 

de “queda”. 

Este é o sintoma indiferenciado que se junta a um conjunto de sintomas 

que abrem o corpo para a experiência alargada da mente. 

Deste sintoma, há uma diversidade de referências em diários de artistas, 

que referem uma extrapolação temporal e espacial a nível do artista e a nível da 

obra. 

Wassily Kandinsky dizia passear pelas ruas do quadro que via num lapso 

de tempo que era mais rápido que o mais rápido intervalo de tempo consciente, 

referindo este nível de sensação do seguinte modo: 

 

“A desintegração do átomo era a mesma coisa na minha 

alma que a desintegração do mundo inteiro. As paredes 

mais espessas desabavam de repente. Tudo se tornava 

precário, instável, informe. Não me teria admirado se visse 

uma pedra dissolver-se no ar à minha frente e tornar-se 

invisível.” 135  
 

Também a arte abstracta abandona a “pele” da natureza, mas não as 

suas leis … as suas leis cósmicas. O artista é a mão que, com o auxilio deste ou 

daquele toque, tira da alma humana a VIBRAÇÃO justa.”136               

 

                                                            
* Palingénese – polin-de novo, génese-nascimento. Acto de regeneração, um acto de Deus, pelo qual nos concede uma 
nova vida espiritual, chamada nascer de novo.    
135 Kandinsky, Wassily – Regards sur le passé, in Farago, p.201.  
136 Idem. 



CAPÍTULO I – O CORPO É UM NAVIO 

99 
 

O sintoma de dissolução dado pela perda de fronteira entre o corpo e o 

mundo exterior cria uma abertura de nascimento e de morte contemplada por 

uma força centrífuga e centrípeta que determina a acção, na relação com a 

natureza. Não se trata de um panteísmo místico mas, na sua repetição de 

interiorização da VISÃO e ordem de forças cósmicas, situar-se-iam numa acção 

alargada em que a arte é transformadora do homem.  

Este enunciado particular (sintomas de renascimento no artista), a um 

enunciado geral (sintomas no renascimento no "apreciador"), serve agora para 

redimensionar o propósito deste item, que colocaremos do seguinte modo:  

O Renascimento Italiano trouxe à História da Arte* novos padrões 

canónicos de representação do corpo. Este já não era o corpo entendido como 

“um pedaço desprezível de carne suja e fonte de pecado, criando no homem a 

ideia de um ser adjecto que no topo da sua escatologia encontrava um Deus 

furioso e vingativo.    

Este corpo encontrava na Ciência da Arte as proporções que permitiam 

resgatar a representação greco-romana a uma apropriação da média e extrema 

razão - conhecimento da Divina Proporção, Geometria Sagrada.  

Tudo se reflectia na Arte, e a representação do corpo não deixa de ter até 

à contemporaneidade um vínculo com a memória do mundo em que ciclicamente 

se reconfigura. 

Se no Renascimento Italiano os renovados horizontes intelectuais 

abrigados pela ciência ou pelas viagens fizeram crescer paralelamente o sagrado 

e o secular poder-se-á dizer, vago modo, que depois de várias rupturas e crises a 

arte e o corpo reflectem os mesmos diálogos entre ciência e arte.     

O conceito de génese no processo de pensamento na obra abriga um 

corpo.  

                                                            
* “… a grande transição do espírito europeu do Reino de Deus para a Natureza das coisas eternas para o ambiente 
imediato (…)  A vida orgânica, que depois do fim da Antiguidade havia perdido todo o valor e significado, mais uma vez se 
torna honrada e as coisas individuais da realidade sensível são erguidas como sujeitos de uma arte que já não requer 
justificações sobrenaturais. S. Tomás de Aquino diz. “Deus rejubila em todas as coisas, em cada qual de acordo com a sua 
essência.”, elas são epítome cabal da justificação teológica do naturalismo. Todas as coisas, pequenas ou efémeras, têm 
uma relação cósmica, tudo expressa a divina natureza e assim ganha valor e significado para a arte.” Jaeger, C. Stephen – 
The envy of angels, p.346           
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Chamamos-lhe UBÍQUO, pela sua não espacialidade e espacialidade, 

pela sua atemporalidade e temporalidade, pelo seu dentro e o seu fora, o seu 

simultâneo virtual e actual, numa ubiquidade quântica* em que a arte, como 

dualidade estrutural entre Matéria e Energia, é Mental.  

Os movimentos desse corpo total, na “mecânica” da génese, são 

analisados por José Gil a partir da GÉNESE DA IMAGEM em Gilles Delleuze.  

Apresentamo-los de forma a dar continuidade ao síndrome da “Imagem 

no seu aparecer”, como se de um diagnóstico da origem se tratasse.                 

 

6.3  JOSÉ GIL E A GÉNESE DA IMAGEM, 
SEGUNDO GILLES DELEUZE 

 

O conceito de “processo de criação artística” é, na contemporaneidade, 

muito abrangente. Aliado das narrativas visuais em obras conceptualistas, como o 

caso das Instalações, de Work in Progress ou Site Specific, cria uma interacção 

entre o pensamento, a obra e o público.  

A proximidade com esta obra, através dos meandros da sua realização ou 

conceptualização constitui em muitos casos a matéria eleita como obra, entendida 

como identidade autónoma. 

A ideia que atravessa este capítulo não se prende com a génese como 

força estilística na vida temporal de uma obra, mas sim como proximidade, em 

cirúrgico adentramento no metafenómeno da criação a partir do conceito de 

CORPO SEM ORGÃOS.  

A ideia de génese na estética de Delleuze abriga a ideia CORPO e 

MOVIMENTO.  

 

 

                                                            
* a expressão “física quântica” foi usada pela primeira vez em “Universe in Light of Modern Physis, de Max Planck, 1931. 
(…) Tudo o que é menor do que um átomo está sujeito à física quântica. Em 1924, o físico francês Louis Broglie apresenta 
a teoria de que nas partículas podem existir características de onda e vice-versa comportando-se ora como partículas ora 
como ondas. O Princípio da Incerteza de Heinsenberg caracteriza o fóton com a impossibilidade de prever a sua 
localização pelo seu comportamento de onda e de partícula. Sobre esta Imprevisibilidade Einstein afirmaria “Deus não joga 
aos dados com o universo.” http://astropt.org/blog2013/08/05/o-que-e-essa-tal-fisica-quantica       

http://astropt.org/blog2013/08/05/o-que-e-essa-tal-fisica-quantica
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Sobre a tipologia desse movimento Manuel De Landa afirma: 

 

“O trabalho de Deleuze está, desde o início, preocupado 

tanto com a física e a matemática, como com a arte. Mas só 

quando entendemos o mundo deleuziano de feixes de 

forças, matéricas e energéticas, e as formas que emergem 

espontaneamente nesses feixes, podemos perguntar “o que 

é um romance, um desenho, uma pintura ou uma música 

nesse mundo?”137 
 
 

Segundo De Landa, o habitáculo desse mundo, movimento, tem 

características específicas: 

 

 

“ … o movimento deve existir a partir de um mundo rico, 

grávido de virtualidades*, a literatura ou a arte, e não a partir 

da literatura (textos, discursos, metáforas) para um mundo 

socialmente construído, onde a matéria, mais uma vez, se 

torna num receptáculo inerente para formas externas.”138 
 
 

A conferência do filósofo José Gil sobre a génese da imagem em Deleuze 

analisa o processo de criação até à individuação da forma, considerando-o a 

partir de uma pergunta na qual radica o encaminhamento do II capítulo deste 

trabalho: “O que é que singulariza a forma?” 

No entanto, é no aspecto de aquém da representação, aquém da 

apropriação da matéria pelo gerado, que a interpretação de José Gil expõe o 

pensamento de Deleuze. 

O “Filósofo-Interprete” começa por analisar alguns trechos de “O Olho e o 

Espírito” de Maurice Merleau Ponty que contextualiza um corpo submerso em 

“operações de espelhamento de formas.” 

 

 

 

                                                            
137 Manuel De Landa – http://www.artmode.se/artorbit/issue1/f_deleuze/f_deleuze_delanda.html 
* “E, no entanto, porque esta verdadeira virtualidade constitui uma maquinaria nominal por trás dos fenómenos, ou seja, por 
trás da realidade como ela aparece, porque esta verdadeira virtualidade governa a génese de todas as formas reais, não 
pode deixar de ser relacionada com realidades virtuais, não apenas aquelas criadas por simulações de computador, mas 
também por artistas, pintores, escritores, cineastas ou músicos.” http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM.   
138 Manuel De Landa – http://www.artmode.se/artorbit/issue1/f_deleuze/f_deleuze_delanda.html 
 

http://www.artmode.se/artorbit/issue1/f_deleuze/f_deleuze_delanda.html
http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM
http://www.artmode.se/artorbit/issue1/f_deleuze/f_deleuze_delanda.html
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Para Merleau Ponty a visão que ele encontra dentro do corpo é a de uma 

VISIBILIDADE SECRETA, “porque há uma sobreposição entre o mapa motor e o 

mapa visão.” José Gil actualiza o conceito dizendo:  

 

“Aquilo que eu vejo é uma possibilidade do meu corpo, do 

movimento do corpo. A sobreposição destes dois mapas 

significa que há no mundo um espaço que é o espaço que 

eu integro. O conhecimento que temos dos sistemas 

proprioceptivos, cinestéticos, para mostrar: se o meu 

sistema proprioceptivo que é auto-referencial me permite 

orientar no espaço, é porque há no espaço algo que é do 

mapa dos meus tensores do sistema proprioceptivo e 

porque esse mapa recobre e se sobrepõe à possibilidade de 

movimentação e experimentação no espaço exterior.”* 

 

A afirmação de Merleau-Ponty “O mundo incrusta-se na minha carne” 

é deveras importante no contínuo do entendimento deste pensar o corpo. 

José Gil cita Husserl dizendo que a carne é “uma espécie de reflexão 

sobre si próprio”, a carne é portanto um conceito metafenomenológico diferente 

do corpo, “a carne é o corpo sensível.” 

Este corpo-sensível, carne, no seu reflexo sobre si mesmo “É dizer eu ao 

ver sou visto”, gera espelhamento, um espelhamento de formas.  

Segundo José Gil, em Merleau-Ponty espelhamento “pressupõe a 

reprodução mimética do original pela imagem ou eco”, sendo que falta a esse 

espelhamento o agente. Uma espécie de provocador do movimento real e mental.  

O filósofo procura-o no conceito de espelhamento de forças e não de 

formas. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
* José Gil – Encontros de Estética – wordpress.com; http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM.   

http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM
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6.3.1  GÉNESE,  
 MOVIMENTOS MÁGICOS E VELATURA 

 

Podemos ousadamente considerar que a “carne”*é em si mesma génese-

corpo sensível. Diríamos em continuidade que a virtualidade desse corpo se 

actualiza no conceito de forças que “dão conta dos movimentos mágicos da 

génese”. 

O espelhamento de forças suscita em José Gil a questão “E se o 
espelhamento da carne (corpo-sensível) fosse essencialmente um 
espelhamento de forças? E se o espelhamento de formas supusesse um outro 

tipo de espelhamento que agisse como seu substrato?”* 

Este fenómeno em que a força-movimento age no substrato do corpo-

sensível é delimitado pelo filósofo num espaço intervalar que ele define a partir de 

um exemplo, o da mulher que sente o seu decote demasiado aberto à vista, mas 

não se vê numa imagem determinada, nem do decote nem do seu corpo, como 

“sentimento de nudez que tende para a formação de uma forma sem dela formar 

uma imagem”, acompanhada por um sentimento de perigo de uma imagem que 

está como que em VELATURA*, entre o ver e o ser visto.  

Caracterizando o sentimento deste “fantasma da imagem” como o perigo 

de “desvelar o que deveria estar velado ou escondido, (…) o que o outro ameaça 

ver em mim, no ser visto* é pois o próprio sentido que me dá vida, (…) o olhar 

tende a capturar esse princípio de vida.”* 

Os movimentos desse corpo poderão ser espelhamentos de uma 

“concordância afectiva”, como se fosse imitação na imaginação como aquele em 

que “a violência contamina e entra e faz e torna violenta a pessoa que está a ver 

a violência”, ou poderão ser espelhamento de forças que se cruzam com o 

espelhamento de formas.  

                                                            
* No espelhamento como reprodução de uma forma, (…) cito a ontologia Pontiana, fundando no ser de indivisão corpo e 
imagem (…) ei cito, a carne é fenómeno de espelho, o espelho é a extensão de relação a meu corpo. Espelho igual à 
realização de uma imagem da coisa e relação eu-minha sombra, igual a realização da essência da coisa.  
* José Gil – Encontros de Estética – wordpress.com; http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM.   
* Velatura - Técnica pictórica na qual o artista sobrepõe camadas de tinta transparente. 
* “O que me é reenviado pelo outro no ser visto, não sendo forma nem imagem, estende-se a todas as coisas no espaço 
que me reenviam um certo tipo de espelhamento do meu corpo.” 
* José Gil – Encontros de Estética – wordpress.com; http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM.   

http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM
http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM
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Autores como Ponty ou Stern falam de um espelhamento de forças, sem 

que o conceito de força se aplique, por se tratar de uma osmose entre corpos 

humanos. 

Ainda segundo Ponty, ao realizar-se a operação de espelhamento de 

formas com o mundo, “no meu interior o mapa do mundo, o eco do mundo vive 

uma visibilidade secreta.”* 

A descoberta de que no interior do corpo, os sistemas proprioceptivos 

existiriam como uma “virtualidade da visibilidade.”  

Entrando na possibilidade de representação-traçado feito no exterior 

como primeira imagem (“desenho ou pintura que dá origem à arte”), José Gil 

procura na ideia de CORPO SEM ORGÃOS* o habitáculo dos movimentos que 

Ponty designa como “o mundo incrusta-se na minha carne.”  

Esse corpo é delimitado e sem limite, Gilles Deleuze elabora-a a partir da 

esquizofrenia, como corpo que não se opõe a nada, em que o “fechamento” do 

corpo é uma intensidade. José Gil afirma: 

“O meu corpo sem órgãos é o que se estabelece na escrita 

num certo plano a partir do qual já não sou eu quem a dirige 

mas uma força, resta-me orientação, dar nexo ao que 

passa. O que eu passo para um segundo nível de 

intensidade e de expressividade, (…) que vem do desejo e 

então forma-se um plano em que a intensidade (…) forma 

um plano que implica um continuum amplificado, intensivo.”* 

 

 

 

 
                                                            
* José Gil – Encontros de Estética – wordpress.com; http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM.   
* Gilles Deleuze a partir de corpo e histeria, escreve sobre o “corpo sem órgãos”: “o histérico é ao mesmo tempo aquele 
que impõe a sua presença e aquele para quem as coisas e os seres estão presentes, demasiados presentes, e que 
confere a todas as coisas e comunica a todos os seres esse excesso de presença, um corpo desmaterializado.” p. 102 
Sobre o corpo sem órgãos afirma: “Na vida existem modalidades ambíguas do corpo sem órgãos (o álcool, a droga, a 
esquizofrenia, o sadomasoquismo, etc.) (…) o corpo sem órgãos é percorrido por uma onda de amplitude variável. (…) Os 
órgãos perdem toda a sua constância, colocação ou função … surgem órgãos sexuais por toda a parte, o organismo muda 
todo ele de consistência, variações alotrópicas reguladas ao décimo de segundo. (…) Define-se pela presença temporária 
e provisória dos órgãos, não se define pela ausência de órgãos e nem se define exclusivamente pela existência de um 
órgão indeterminado. Define-se pela presença temporária e provisória dos órgãos determinados “- Mais ainda, este corpo 
sem órgãos e estes órgãos transitórios são eles próprios vistos, em fenómenos de “autoscopia” interna ou externa (…) 
“Uma espécie de estádio incompreensível do espirito, exactamente no meio de tudo o resto.” Deleuze, Gilles – Lógica da 
Sensação, p.94;95. 
* José Gil – Encontros de Estética – wordpress.com; http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM.   

http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM
http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM
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6.3.2 O CORPO DESMATERIALIZADO 

A partir da anterior afirmação, José Gil encaminha-se para descrever 

experiências ritualistas de povos exóticos do Senegal, numa descrição do próprio 

processo de génese nesse corpo liso, criando os seguintes patamares 

conceptuais: PROCESSO DE DESNUDAMENTO, CORPO SEM ÓRGÃS, REVERSÃO, 

DISSOLUÇÃO, LANÇAMENTO, ESPELHAMENTO, SOBREPOSIÇÃO DE DOIS MAPAS, 

REBATIMENTO, FORMA, CRUZAMENTO, EXPANSÃO.  

Esta desmultiplicação da carne, corpo-sensível, é desenvolvida por José 

Gil descrevendo os rituais terapêuticos do povo Wolof do Senegal: “…faz-se o 

esventramento de uma cabra. Entre a cabra e o paciente faz-se uma relação de 

devir. É o corpo dele que está representado na cabra. Há um esventramento, 

extraem-se os órgãos e enrolam o corpo da paciente com os órgãos, parecendo 

que o paciente tem o seu interior revertido para o exterior, o momento de transe 

como intensificação. (…) quer dizer não há formação do corpo sem órgãos, sem 

REVERSÃO.” 

José Gil avança para o segundo nível de movimento-génese, do corpo 

sem órgãos, dizendo: 

“A REVERSÃO é aquilo que vai permitir a DISSOLUÇÃO* do 

sujeito (…) Há aqui uma força que implica o tal corpo sem 

órgãos. Porque há uma intensidade enorme, uma reversão 

do interior, do exterior, é porque o que está inscrito no 

interior, as forças inscritas nos órgãos, (…) o que atesta a 

psicanálise (…) quer dizer, uma criança tem inscrito nos 

seus órgãos fonemas, fonemas das mães, dos adultos que 

ouve. O afecto ligado ao fonema constrói uma linguagem 

pré-verbal(…) que implica que há inscrição de um sentido, 

de um som de um órgão.”* 

 

 

 

                                                            
* Nascemos para o mundo arrastando nuvens de glória, frescos donde el “Outro Mundo de las Formas Eternas (como 
Platon habia descrito) que olvidamos al nascer y que es nuestra tarea en la tierra volver a recordar. La existência terrea es 
como quedar-se dormido o perder la vista. Debemos despertar la “imaginacion” e usa-la para “purificar las puertas de la 
percépcion”, y recuperar asi nuestra visión del mundo tal y como és: eterno.”  
Harpur, Patrick - Introducion a los libros proféticos William Blake, p12 Atalanta, Barcelona, 2014   
* José Gil – Encontros de Estética – wordpress.com; http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM.   

http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM
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Sobre esta reversão, do interior no exterior em que as forças se 

manifestam em imanente visibilidade, José Gil desenvolve a ideia de 

LANÇAMENTO: 

 

“É aquilo que fala Deleuze, é a emissão de partículas, a uma 

velocidade mais rápida que num mais curto intervalo de tempo 

consciente. (…) há emissões de partículas e de forças que me 

convêm ou não segundo o ESPELHAMENTO de forças do 

corpo,espelho de forças.”139 
 

Aqui José Gil, volta à ideia de espelhamento: 

 

“(...) quer dizer, a intensidade afectiva faz com que esta cor, estas 

formas me possam convir ou não. A partir daqui vou fazer uma 

espécie de REBATIMENTO das forças do meu corpo, no corpo 

sem órgãos que eu, artista, construo para fazer a minha obra e 

esse rebatimento que é um espraiamento do meu corpo, é 

também um espraiamento do espaço interior. E a forma?”140 

 
 

A partir daqui, nesta conferência, José Gil desenvolve a ideia de 

CRUZAMENTO: 

“Tem de se entrar numa operação complexa de cruzamento de 

formas, que são ainda sombras como diz Marleau-Ponty, o ser 

visto é uma indefinição que toma forma. Há um CRUZAMENTO 

do corpo espelho de forças com o corpo espelho de formas. E 

desse cruzamento tem de se analisar o que significa cruzamento, 

que vai nascer a imagem artística. Significa que o que está num 

quadro é a transformação do meu espaço interior. Neste sentido o 

corpo, que não é meu porque é um corpo sem órgãos, está em 

toda a arte.  O corpo na arte é o corpo espelho de forças em 

cruzamento com outro que está na arte. (…) quer dizer, o objecto 

de arte, tudo é uma transformação do meu espaço interior, do 

espaço interior do artista transformado em corpo sem órgãos. 

Resta saber como as formas se singularizam, se automatizam e 

deixam de ser reconhecidas como formas humanas.”141 

 

 

 

 

                                                            
139 José Gil – Encontros de Estética – wordpress.com; http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM.   
140 Idem 
141 Ibidem 

http://www.youtube.com/whatch?v=gmDeuTzQHHM
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1 - Se a pergunta colocada como agente provocador desta investigação é: 

“Como é que estas formas me vêm parar às mãos?”, pensamos que 

ficam encaminhadas possíveis saídas, já que ao longo do capítulo determinamos 

factores de índole metafenomenológicos que nos permitem enquadrar 

abertamente esta reflexão entre laboratório e oratório, entre prática e 

conhecimento teórico e vice-versa.     
2 – Deste conjunto de quatro desenhos, seguidamente apresentados, 

realizados anteriormente à pesquisa bibliográfica, parece-nos pertinente a sua 

apresentação pelo seguinte: não se trata de um modo ilustrativo, mas como uma 

metalinguagem cujo léxico se enquadra no domínio da “sensação”, do "corpo 

sem órgãos", e daquilo que estrutura a “imagem no seu aparecer”. 
Em nossa opinião estes quatro desenhos*:  

SMALL MAGNIFICAT - Helianthus Annuus (p. 108-110), 

SMALL MAGNIFICAT - AIR. Johan Sebastian Bach, Antirrhinum Majus (p. 

111-114), 

SMALL MAGNIFICAT - O Espectro da Orquídea (p.115-116),  

SMALL MAGNIFICAT – Orchis (p.118-120), estão prenhes desse devir: a 

sensação em devir feixes de forças, em devir espelhamento de forma, conforme a 

coragem para a autonomia plena do corpo sem órgãos, individuada no 

“rebatimento” de génese. 

                                                            
* Série de 100 desenhos, SMALL MAGNIFICAT, correspondente à narrativa visual 1, capítulo 3 
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_________________________________________________________________ 

DESENHO 5 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Helianthus Annuus 9-100 (Pormenor) 
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_________________________________________________________________ 

DESENHO 5 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Helianthus Annuus 9-100 (Pormenor) 
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________________________________________________________________________ 

DESENHO 5 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Helianthus Annuus 9-100  
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 _____________________________________________________________________ 

DESENHO 6 - Angela C. - SMALL MAGNIFICAT –  AIR - Johan Sebastian Bach - Bocas de Lobo (Antirrhinum Majus) 31-100 (Pormenor) 
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 _____________________________________________________________________ 

DESENHO 6 - Angela C. - SMALL MAGNIFICAT - AIR-Johan Sebastian Bach - Bocas de Lobo (Antirrhinum Majus) 31-100 (Pormenor) 
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_______________________________________________________________________ 

DESENHO 6 - Angela C. - SMALL MAGNIFICAT – AIR - Johan Sebastian Bach - Bocas de Lobo (Antirrhinum Majus) 31-100 (Pormenor) 
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______________________________________________________________________ 

DESENHO 6 - Angela C. - SMALL MAGNIFICAT - AIR-Johan Sebastian Bach - Bocas de Lobo (Antirrhinum Majus) 31-100  
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_______________________________________________________________________ 

DESENHO 7 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT O Espectro da Orquídea 7-100 (Pormenor) 
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_______________________________________________________________________ 

DESENHO 7 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT O Espectro da Orquídea 7-100 (Pormenor) 
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__________________________________________________________________________ 

DESENHO 7 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT O Espectro da Orquídea 7-100    
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 ____________________________________________________________________ 

DESENHO 8 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Orchis 2-100 (Pormenor) 
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____________________________________________________________________ 

DESENHO 8 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Orchis 2-100 (Pormenor) 
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________________________________________________________________________ 

DESENHO 8 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Orchis 2-100  
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1.  A VIDA DAS FORMAS 
                                                                                                                                             

MATERIALIZAÇÕES 

"Se la forma scompare, la sua radice é eterna."142 
                    Mario Merz, Artista Plástico 

  

O capítulo anterior dedicado a uma "metáfora" de ubiquidade como 

génese, no sentido da sua plausível existência em múltiplas espacialidades não 

diferenciadas temporalmente, não aborda a imagem como factualidade mas a 

"imagem no seu aparecer". 

Desta factualidade como presença residual de uma génese em 

movimento interior (corpo sem órgãos), a forma subsiste como testemunha. 

É testemunha da atemporalidade da génese e por isso fazedora de 

"estilo", e é testemunha da potência contida na génese chamando a si a matéria.  

                                                            
142 Merz, Mario 1982 - Artista Plástico. Arte Povera. "Se a forma desaparece, a sua raíz é eterna." 
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Forma e origem são indissociáveis, e tal como vimos anteriormente, a 

variedade de imagens/formas alternam-se entre si representando diferentes 

graus de uma força vital, o grau físico, o dinâmico e o espiritual, respectivamente 

substância, jorro de energia e manifestação da graça. 

Esse devir-forma, anteriormente anunciado como "expansão", encontra-

se na obra "História de seis ideias: Arte, beleza, forma, mimesis, experiência 

estética", do filósofo Władysław Tatarkiewicz (1986-1980), em enunciado histórico 

que aqui sintetizamos, para criar um enquadramento do conceito de forma. 

Tal como citado no início do capítulo, o desaparecimento da forma é 

ainda manifestação da sua força. A forma circunscreve um real: o "real" pensado 

que encontra na forma a invenção da matéria, a organização espacial e a 

(a)temporalidade.  

O real intrínseco à obra de Arte afigura-se sob a aparência da forma e é 

dela inseparável.  

De que falamos quando abordamos a ideia de forma? 

Esse visível inerente ao processo de pensar a acção artística é aqui 

pertinente a três níveis: o do contexto histórico, o do contexto da sua 

representação (que a dimensiona matérica e espacialmente) e o do contexto 

processual inerente à reflexão da produção da obra de arte.  

Esta contextualização teórica pretende possibilitar uma leitura de 

continuidade que reflita do capítulo anterior a palavra UBIQUIDADES como 

emergência da palavra-chave deste capítulo: MATERIALIZAÇÕES. Materializar é 

formular na matéria a matéria sensação.  

Tatarkiewicz (1986-1980) realiza uma revisão sistemática dos conceitos 

criando uma oposição entre o significado antigo aceite na contemporaneidade e a 

análise semântica dos mesmos.  

Segundo o filósofo, a história da estética revela significados para o 

conceito de forma.  

Este termo persiste desde os Romanos, sendo que o termo foi adoptado 

por muitas línguas modernas. Significante de formas visíveis em latim, já no 

grego significava as formas conceptuais. 



CAPÍTULO II – A VIDA DAS FORMAS 

124 
 

 Os cinco significados que se revelam importantes na compreensão de 

arte são: 

1- "A forma é a disposição das partes. Denominada forma A. Neste caso, 

o oposto ou correlativo da forma são os elementos e os componentes que a 

forma A une ou inclui num todo. A forma de um pórtico é a disposição das 

colunas. A forma de uma melodia é a ordem dos seres.* A forma A é uma 

abstração correlativa do conteúdo. 

2- Quando o termo se aplica ao que se dá directamente aos sentidos, 

forma B. O som que têm as palavras na poesia é a forma, o significado é o seu 

conteúdo. A forma B é concreta. 

3- A forma pode significar o contorno de um objecto; A forma C é 

correlativa da matéria."143  

Em relação aos outros conceitos de forma, o autor diz-nos que surgem a 

partir da filosofia e passaram posteriormente para a estética, enquanto as formas 

A,B e C são conceitos da estética.* Passaremos a citar os restantes conceitos: 

4- O denominado por forma D foi inventado por Aristóteles. Forma aqui 

significa essência conceptual de um objecto. Os correlativos de forma D são as 

características acidentais dos objetos. A forma A (disposição das partes), 

precedeu os conceitos da forma B (a que se dá directamente aos sentidos) e 

forma C (o limite ou contorno do objecto). 

5- A forma E, em Kant significava contribuição da mente ao objecto 

percebido. O correlativo da forma Kantiana é aquilo que não é produzido pela 

mente, dando-se à mente através da experiência exterior."144 

                                                            
143 Tatarkiewicz, Władysław - História de seis ideias, p. 254 
* Kant descreve a forma como propriedade da mente. É uma forma à priori, encontramo-la nos objectos porque é o sujeito 
quem se impõe neles. A sua origem é subjectiva. (…) Kant apresenta as formas à priori do conhecimento, como por 
exemplo o espaço e o tempo, a substância e a casualidade como constantes universais e necessárias; Porém não 
encontra na mente as formas constantes e necessárias que fizeram possível a experiência estética. Segundo ele, a beleza 
não se determinava mediante formas constantes da mente mas só pelas capacidades do talento artístico. No séc XIX 
Konrad Fiedler, filósofo não kantiano, pensava que a visão tinha uma forma universal, dizendo que a visão artística não 
resulta da imaginação mas rege-se pelas leis e formas da visão. (…) O séc XIX foi céptico sobre uma única forma de visão 
artística, criando um conceito pluralista da forma à priori. A forma E deixou de ser constante e abstracta como afirmava 
Fiedler, mas correspondia e mudava com o tempo (…) A forma entendida como a convenção com que se expressa uma 
figura, inclui as obras criadas conscientemente pelo homem, como opostas às obras criadas pela natureza. Consideram-se 
ainda duas tendências: uma que deseja a forma, a figura e a definição e outra que se defende contra a figura, recusando a 
forma. (…) No séc XX fizeram-se interpretações psicológicas e epistemológicas da forma como a teoria de Gestalt, o 
“configuracionismo”. Esta teoria diz que os elementos da forma são abstracções sendo a totalidade da configuração a única 
forma real. Na segunda metade do séc XX, esta tese também se aplicou à estética.  
144 Tatarkiewicz, Wladyslaw – História de seis ideias, p. 267 
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Como conceito de forma A o autor desenvolve a ideia de forma/beleza 

como a consideravam os gregos: a disposição ou proporção das partes.  A forma 

B traduzida na aparência das coisas, no sentido e significado enquanto que em 

arte a forma C diz respeito ao desenho e não à cor. Sobre isto, o autor afirma: 

 

 "A forma C concerne só ao desenho, no dizer de Paolo 

Plínio: Permita-se ao desenho indicar sempre o caminho e 

servir de compasso. Um desenhador competente, mesmo 

que seja um colorista medíocre, merece que se respeite 

mais do que quem pinta em belas cores mas desenha 

mal."145 
 

 

Quanto ao Quarto Conceito, a Forma D, o autor define-a como Forma 

Substancial de que os tradutores de Platão retêm o significado original de "ideia", 

selecionando "forma" como seu equivalente. Assim sendo, "forma" adquiriu outro 

significado, o metafísico. Em relação ao Quinto Conceito, é defendido como 

"forma à priori". O filósofo afirma o seguinte: "O quinto conceito de forma foi 

criado por Kant, que descreveu a forma como uma propriedade da mente que nos 

obriga a experimentar as coisas ou as formas de outro modo. 

 Esta forma Kantiana é uma forma à priori. Encontramo-la nos objectos 

porque é o sujeito que se lhe impõe. A sua origem é subjectiva e é caracterizada 

pelos atributos insólitos de universalidade e necessidade."146 Sabemos que as 

tendências estéticas mudam e a visão artística é contrária a uma única forma. 

Na História de Arte impuseram-se formas canónicas que foram 

constantemente substituídas por outras cuja evolução formal resultou num 

conceito pluralista, tal como afirma Tatarkiewicz: 

"A natureza alternativa das formas através de transição do 

Renascimento ao Barroco, do linear ao plástico, da forma 

fechada à aberta. A escola Austríaca demonstrou as 

alterações que a arte realiza entre formas ópticas e tácteis, 

as formas cristalinas e as orgânicas, as formas abstratas e 

as subjectivas, as primitivas e as clássicas. 

Embora diferentes, todas aceitaram a forma E na sua 

configuração pluralista."147 

                                                            
145 Tatarkiewicz, Wladyslaw – História de seis ideias, p. 268 
146 Idem, p. 270 
147 Ibidem, p. 271 
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Derivante da forma E, enunciada antologicamente por W. Tatarkiewicz, 

encontramos em Henri Focillon (1881-1943) a ideia de que “a arte é um ponto de 

partida e de chegada de ideias ligadas entre si.”148 

Focillon afasta-se do determinismo sociológico, do historicismo e da 

iconologia, definindo o carácter essencial da obra de arte como uma forma, 

procurando explicitar o carácter original da representação artística, em que a arte 

constitui um movimento interno próprio, no fundo do qual a história, a política ou o 

social apenas serve de quadro de referência. 

Este autor argumenta que esse movimento cria genealogias formais. 

Estas genealogias, como metamorfoses, caracterizam a obra de arte conferindo-

lhe um caráter único, que por sua vez, participa na universal evolução das formas. 

 

1.1  A VOCAÇÃO FORMAL, SEGUNDO ENRI FOCILLON 
 

A obra A Vida das Formas, de Henri Focillon149*, visa encontrar o carácter 

essencial da obra de arte como forma.  

Procuramos este autor por afinidade, porque também nos vemos 

reflectidos nesse mistério de extratemporalidade da arte, como se as 

manifestações em devir-forma, fossem sob o nosso olhar idênticos a uma 

identidade. 

O capítulo intitulado “As Formas na Matéria” introduz nesta obra a 

problemática da materialização da forma na natureza e na natureza da arte. 

Serve a síntese que a seguir faremos para actualizar os conceitos 

avançados por Focillon à data da publicação desta obra em 1942*. Esta 

“actualização” é sintomática na relação arte-tecnologia, enunciada a partir das 

obras do pintor Pablo Palazuelo (1916-2007), sobre a matéria de pintura, e da 

artista e cientista Vitória Vesna (1959), sobre a matéria dos instrumentos 

tecnológicos. Sem que este exemplo seja enunciador de alguma conclusão, ele é 

um espaço intervalar no corpo deste trabalho em que a materialização se 

converte ela mesmo em génese e pensamento.  

                                                            
148 Focillon, Henri. A vida das formas, p. 12 
* Henri Focillon (1881-1943) – Historiador, Filósofo, Director de Museu de Belas Artes –Sorbone.  
* 1942 – Presses Universitaires de France. Paris. 
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No capítulo III da referida obra, intitulada “As Formas na Matéria”, o autor 

enuncia a propósito das metamorfoses na matéria uma relação entre arte e 

matérias estruturais; a este propósito exemplifica dizendo que no caso dos 

mestres do Extremo Oriente, para quem o espaço é o lugar das metamorfoses, 

estes preferem da matéria da natureza as formas “Intencionais”.   

Em relação às matérias da arte Focillon argumenta que figura nelas a 

imitação da natureza, criando a inversão de que na natureza estes mestres 

encontram objectos de arte e na arte temas naturais.  

Esta relação entre natureza e arte é determinante para o autor, pois a 

vida das formas na matéria é indissociável de duas noções: 

 

“A vida da matéria, nos seus recônditos, é sempre estrutura 

e acção, ou seja, forma*, e quanto mais restringirmos o 
campo das metamorfoses, melhor apreendemos a 

intensidade e a inflexão dos seus movimentos.”150 

 

Este limitar do campo das metamorfoses enunciada por Focillon contém 

em si duas potências: a da matéria da arte e a da matéria da natureza. 

Sob esta ideia de indissociável relação, a noção de VOCAÇÃO FORMAL é 

colocada a partir da dedução de que as formas contêm em si um determinado 

destino porque “concitam, limitam ou desenvolvem a vida das formas de arte. (…) 

a sua forma absolutamente em bruto, suscita, propaga outras formas, porque as 

matérias as libertam segundo as suas leis.” 151      

O princípio da VOCAÇÃO FORMAL potencia, tal como se encontra na 

origem grega da palavra vocação, uma mudança de estado, um estreitamento do 

campo da consciência em torno de algo, como a contemplação das coisas 

naturais.  

 

 

                                                            
* “Quando abordamos a problemática da vida das formas não separamos as duas noções (matéria da arte, matéria da 
natureza), e se utilizarmos estes dois termos, é para demonstrar o carácter constante, irredutível de uma concordância de 
facto.” Focillon, Henri – A vida das Formas, p. 56 
150 Focillon, Henri – A vida das Formas, p. 57 
151 Idem, p.56 
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Esta propensão cria, segundo o autor, uma ruptura entre as matérias da 

arte e as matérias da natureza, unidas por uma unidade formal: “(…) assiste-se à 

instauração de uma nova ordem. A madeira da estátua já não é a madeira da 

árvore, a vida aparente da matéria passou por uma metamorfose.”152   

Essa propensão natural para um estado tem na matéria da arte, “que não 

é um dado fixo, é transformação e novidade, já que a arte, como uma operação 

química, elabora-a, mas ela continua a metamorfosear-se.”153  

A referência da matéria da arte como matéria alquímica tece na área do 

desenho o seguinte pensamento: 

 

“Supor-se-á que existam certas técnicas para as quais a 

matéria é indiferente, que o desenho a submete ao rigor de 

um puro processo e que ao reduzi-la a uma estrutura de 

suporte mínimo, quase a volatiliza. Este estado volátil da 

matéria ainda é matéria que, ao encontrar-se assim 

restringida ao papel, que ela activa, adquire uma força 

particular. Para mais a sua variedade é extrema: tinta, 

aguarela, grafite, carvão, sanguínea, giz, constituem outras 

tantas linguagens.”154 

Esta observação serve em Focillon para enunciar um princípio: “As 

matérias da arte não são permutáveis entre si, o que significa que a forma, ao 

passar de uma dada matéria para outra sofre uma metamorfose.”155    

A forma encarnada na matéria cria a necessidade de um instrumento; a 

ideia de técnica que Focillon define como “uma poética feita acção” determina a 

vocação formal e é por ela determinada. 

Sobre a técnica e a metamorfose da matéria Focillon afirma o seguinte: 

“…Como não considerar o Miguel Ângelo escultor quando 

se estuda o Miguel Ângelo pintor?   O Rembrant pintor e o 

água–fortista?   Não basta evocar a prepósito da sua pintura 

a luminosidade das suas águas-fortes, mas sim 

compreender os diversos artifícios da Luz que age sobre 

uma outra matéria que lhe serve de ascendente.”156  

 

                                                            
152 Focillon, Henri – A vida das Formas, p. 57 
153 Idem, p.58 
154 Ibidem, p.59 
155 Ibidem 
156 Ibidem p.64 
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Focillon conclui sobre a característica da técnica sobre a matéria referindo 

que esta relação faz emergir aspectos inesperados das formas: “as matérias não 

são permutáveis entre si, mas as técnicas interpenetram-se, e nas suas 

fronteiras a interferência tende a criar matérias novas.”157  
A esta matéria alquímica, cuja vocação formal é a metamorfose que tende 

para a visualização da natureza da arte, encontra segundo Focillon uma outra 

variável que intervém directamente no seu rasto.  

O autor evoca esse elemento do seguinte modo:  

“É aqui que intervém a mão. Existe entre a mão e a 

ferramenta uma familiaridade humana. A ferramenta não é 

mecânica. Se a sua forma define a sua actividade, se 

envolve um futuro, esse futuro não é predestinação 

absoluta, ou, se o é, contém insurreição. As rebeliões da 

mão não têm por fim anular o instrumento, mas estabelecer 

uma possessão reciproca.”158      
 

O autor tenta então compreender estas reacções. Para tal refere que não 

se devem considerar isoladamente formas, matérias, ferramenta e mão e propõe: 

“(…) posicionemo-nos no seu ponto de cruzamento, coloquemo-nos no que 

melhor representa o impacto dessa harmonia.”159   

Sob esta acção que representa o impacto da harmonia, matéria, 

ferramenta, mão, o autor circunscreve ainda a metamorfose a um outro elemento: 

o toque. Magistralmente concebe-o descrevendo-o do seguinte modo: 

“O toque é o momento em que o instrumento desperta a 

forma na matéria. É aqui que a obra de arte reconquista a 

sua preciosa qualidade de coisa viva. O toque não ressoa, 

contém em si as marcas indestrutíveis de uma vida 

calorosa. Um valor, um tom, não depende só das 

propriedades e das relações entre elementos, mas da 

maneira como são tocados.”*     

 

 

                                                            
157 Focillon, Henri – A vida das Formas, p. 65 
158 Idem, p.66 
159 Ibidem 
* “O toque quando se apresenta uniformemente igual e quase invisível, como nas iluminuras anteriores ao séc. XV, quando 
dá por justaposição ou fusão minuciosa uma “camada” uma, despojada e lisa parece destituir-se a si próprio, continuando a 
ser definição de forma. 
O toque é a estrutura.” Focillon, Henri – A vida das Formas, p. 66 
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Este toque que afeiçoa a matéria, a mão, o instrumento em devir forma 

advém de dois procedimentos de execução que este historiador define como: 

“Aquele que, partindo do exterior procura a forma no interior; e aquele que, 

partindo da estrutura interior e complementando-a pouco a pouco, conduz a forma 

à sua plenitude.”160    

Se as matérias são aparentemente simples, elas complexificam-se 

quando se metamorfoseiam como na gravura em que o ácido escava, une e 

separa pormenores e dá ao tom uma temperatura que não se encontra noutro 

procedimento. 

Da vocação formal da matéria não é redutora a técnica ou o instrumento, 

eles são portadores da mão e do animus como valor fundamental de uma arte 

que estrutura a forma em função de determinada matéria. 

A matéria, na temporal escolha no artista, é diferenciadora da acção 

instrumental, tal como se poderá ler nos exemplos dados seguidamente, voltando 

a citar Henri Focillon: 

 

“Frágeis estruturas, acrescentam e destroem definitivamente 

as chapas usadas na gravura. As chapas conservam 

apenas a rede subjacente destes trabalhos, do mesmo 

modo que uma cidade antiga mostra à superfície do solo, o 

plano dos edifícios numa espécie de genealogia reversiva. 

(…) Deste modo, se define plenamente perante os nossos 

olhos, na morte de uma obra a noção activa da técnica.”161      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
160 Focillon, Henri – A vida das Formas, p. 67 
161 Idem, p.69 
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2.   AS FORMAS NA MATÉRIA 
 

ARTE E TECNOLOGIA, 

A PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE VICTORIA VESNA E PABLO PALAZUELO. 

 

Quando há algum tempo me foi pedido para criar uma imagem que 

reflectisse a mais íntima versão da minha inquietação como investigadora e 

artista, recordo como sobre um mapa de Florença de 1959, imprimi um cérebro, 

reproduzido pela mais actual cartografia dada por PET (scanner por emissão de 

positrões). 

A forma física da mente seduzia-me tanto como a própria metafísica, na 

metáfora do mapa de uma Florença enquistada da memória da arte. 

Esse trabalho de Investigação centrava o problema da origem como 

acção criadora, no momento em que as neurociências procuravam também 

conhecer o cérebro "criador".  

Essa cartografia postula a ideia de como num “Navio de espelhos” as 

expressões da arte, em continuum, antecipam perguntas para essa 

compreensão, a do conhecimento em evolução. 
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Desta forma, a procura das fronteiras neurofisiológicas para os lugares da 

alma, acabaria por restituir ao corpo uno (razão-emoção), no ser da arte, os 

"quefazeres" da ciência no velho postulado arte/natureza, natureza/homem, 

arte/homem, homem/arte, arte/ciência. 

A diversidade de temáticas que argumentam os processos de criação 

artística e sobre eles criam uma reflexão desdobra-se na contemporaneidade em 

múltiplas possibilidades de conhecimento da condição de ser humano. 

O séc.XX, como “século do cérebro”, através das investigações da 

neurociência, revela-nos um corpo total. Neste contexto de corpo interactivo 

inscreve-se também a criação artística. 

O corpo físico apodera-se da tecnociência, e o “corpo” metafísico, 

apoderando-se da tecnociência encarna-se de arte. Os suportes-matéria 

clássicos da arte como papel, tinta, tela, ferro, mármore, madeira, etc. encontram 

agora novos receptáculos na tecnologia. 

Emergindo da tékhne como o momento de saber superior ao da 

experiência, a apropriação artística de procedimentos técnico-tecnológicos 

(conhecimento científico das operações técnicas) projectam as veritas da ciência 

versus veritas das culturas, criando interrogações à volta dos limites da relação 

da arte-ciência. 

Os artistas Orlan e Sterlac são exemplos clássicos do afirmado.  

Os termos técnica e tecnologia migraram do campo da arte para o campo 

da indústria e da ciência. Actualmente assistimos ao retomar da função inicial na 

sua não diferenciação. Neste sentido citamos: 

“Os gregos não faziam qualquer distinção de princípio entre 

arte e técnica e esse pressuposto atravessa parte da 

história da cultura ocidental até ao Renascimento. Para um 

artista como Leonardo da Vinci, pintar uma tela, estudar a 

anatomia humana, a geometria Euclidiana e projectar o 

esquema técnico de uma máquina, constituíam uma única 

actividade intelectual”.162 

 

 

                                                            
162 Lemos, André – Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea, 2003, p.94. 
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Na contemporaneidade a tecnologia recoloca a interacção entre cultura 

artístico-humanista e cultura científico-tecnológica. 

A apresentação e reflexão sobre padrões vinculados ora ao saber 

artístico ora ao saber técnologico, através das obras da série “MANDALA” (1995), 

de Pablo Palazuelo e “NANOMANDALA” (2006), de Vitoria Vesna, obras estas que 

têm em comum escalas nanométricas, mas que diferem no médium ou no 

processo de interacção ciência-técnologia. 

A forma, próxima na representação, acentua entre essas obras uma 

repetição: a do experienciável a nível do nanoperceptível nos espaços comuns de 

alargamento de consciência, como desde sempre acontece através das formas 

de arte. * 

Sobre essa experiência, decidimos apresentar uma variável “matérica” 

em que a arte se manifesta: a tecnologia.  

A tecnologia como suporte da obra ou como obra de arte, leva-nos a 

questionar esta relação no que diz respeito aos seus aspectos expressivos 

 

 

2.1  AS MATÉRIAS DA FORMA   
 

A RELAÇÃO  
ARTE-CIÊNCIA-TECNOLOGIA NA ACTUALIDADE 

 

O presente capítulo surge no âmbito do desenvolvimento da ideia de 

forma na matéria, para cujo argumento escolhemos a relação entre forma e 

tecnologia. 

Como um work in progress a área fundamental do nosso interesse sofreu 

uma evolução conceptual e também formal que se projecta ora no trabalho como 

artista ora na reflexão como investigadora.   

Consideramos que esta parte do trabalho está contido numa antiga 

abrangência que acaba por justificar a delimitação deste capítulo. 

                                                            
* Sobre esta ideia o artista e teórico de arte Nadir Afonso afirma: “Não tranformamos as formas, somos transformados por 

elas” Nadir Afonso – Sentido da Arte. 
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 A relação ciência-arte-ciência abre-se num novo postulado: a criação 

artística que encontra matéria e estímulo nos paradigmas da ciência e da 

tecnologia, marcando novas formas da compreensão de como sentimos e 

pensamos, em simultâneo com a reflexão sobre outros procedimentos estéticos, 

os seus médiuns e os seus fins. 

O tempo é de crise e convulsões, o que as formas manifestam integra-se 

nesse "hibridismo" característico do fim do séc.XX, início do séc.XXl. 

A pergunta que se coloca e para a qual não pretendemos, neste contexto, 

encontrar uma resposta, mas apenas pontuar modos de acção, tem como fundo o 

que se desenvolve no ponto 2.2 - ARTE E TECNOLOGIA, Tradição e Modernidade. 

Aí abordamos em panorâmica alguns fundamentos teóricos que dão 

visibilidade à temática e procedimentos estéticos emergentes, tendo o ponto 2.3 - 

OS HERDEIROS DA TERCEIRA CULTURA, uma aproximação à relação temporal 

que permite a sua contextualização. 

Neste capítulo, tentaremos estabelecer um plano geral que nos permita 

situar em relação ao que cirurgicamente abordaremos no ítem 9 - PABLO 

PALAZUELO E VITORIA VESNA: Um caso para estudo. 

A pergunta que se coloca no início deste capítulo (Como equacionar a 

relação arte-ciência-tecnologia na actualidade?) enuncia já uma evolução, a das 
formas e a matéria da sua representação. 

Se anteriormente foram colocados os pressupostos, agora, através de um 

método, uma ordem de pensar, que não se inscreve numa reflexão fechada, mas 

antes em sintomas de "obra aberta", pela comunicabilidade interpretativa na 

criação de uma abordagem qualitativa, analisaremos as obras enunciadas como 

centro deste trabalho. 

O método pode ser descrito como "híbrido", esboçado numa investigação 

transdisciplinar, como pede a área de reflexão nas obras MANDALA, de Pablo 

Palazuelo e NANOMANDALA de Vitoria Vesna. 

A obra "Diferença e Repetição", de Gilles Deleuze, surge aqui, como 

estrutura dessa forma de pensar, um ideário comprometido com a diferença no 

modo e a repetição no conceito inerente à relação arte-ciência- tecnologia. 
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Da estruturação do capítulo emergem dois conceitos fundamentais e um 

conceito chave. Os conceitos fundamentais são diferença e repetição, são-no 

porque marcam a vinculação à ideia daquilo que no tempo se repete. 

O conceito-chave emerge não como fundamento mas como fundo, 

definir-se-ia como a permanêcia do espaço mental em consciência alargada, 

queremos dizer em alargamento perceptivo com tudo o que isso implica a nível 

cognitivo e sensorial através da experiência espaço-tempo na multiplicidade das 

realizações artísticas. 

Tal como na obra Lightning Field 

(1977) (Fig.15) de Walter de Maria163, 

em que uma ordem geométrica se 

conjuga com a imprevisibilidade dos 

fenómenos naturais, numa dicotomia 

forma-fundo indissociáveis, também 

estes dois conceitos se encontram em 

toda esta reflexão como matriz de 

pensamento. 

A diferença na repetição da procura da arte vem-nos dos meios técnicos 

que a artista recria e de que se apropria para dizer o seu tempo em permanência 

laboratorial. 

Centrada na relação arte-ciência-tecnologia, o limite do campo de estudo 

desse fundo é o que se definiria na questão intemporal: 

“Como equacionar a relação arte-ciência-tecnologia na actualidade?” 

Sendo do nosso interesse apurar os elementos constituintes desta equação 

remetemo-lo para o campo de estudo que esboçamos seguidamente. 

 

 

                                                            
163 Lightning Field-1977, Land Art, Projecto realizado no deserto do Sudoeste Americano, com 400 postes de aço dispostos 
numa área 1 km X 1,61 km. Este conceptualista cria situações onde paisagem, natureza, luz e tempestade se transformam 
numa experiência física e psíquica em que o artista pretende que o público experiencie a Terra na sua relação com o 
Universo. Wikipedia.com 
 

Fig.15 - Walter de Maria, Lighting Field, 1977 
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2.2  ARTE E TECNOLOGIA 
TRADIÇÃO E TEMPORALIDADE 

 

“A ciência é a observação possível das coisas 
presentes ou passadas. 

A presciência é o conhecimento das coisas 
que passam lentamente." 

 

Leonardo da Vinci 
Apontamentos: XII Inventos, p.252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Fig.16 - Leonardo Da Vinci - Projecto para “Máquina Voadora com Asas” Ligadas Directamente ao Corpo Humano - Paris, MsB. f75r 

Fig.17 - Sterlac, Third Hand – 1980 www.sterlac.va.com.au/arcx.htm#sthash.2FVpDLgc.dpuf 

 

http://www.sterlac.va.com.au/arcx
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A pergunta que se coloca ao longo deste item atravessa um tempo de 

reflexão. Nesse mesmo tempo em que se inscrevem as obras perante as quais 

se lançam perenes respostas que darão de novo origem à pergunta: Como 

equacionar a relação arte-ciência-tecnologia na actualidade? 

No tempo em que as técnicas adquirem um papel predominante no 

quadro industrial, em que a gravura como tal estaria longe de ser considerada 

uma forma de arte, até este início do século XXI em que a arte se apropria da 

tecnologia e faz sua a construção do paradigma artístico, mantém-se a comum 

problemática à volta da palavra grega techné. 

Da antiguidade aprendemos que a palavra técnica (techné, arte) era 

entendida como techné que abrangia qualquer prática produtiva inclusive a 

produção artistica como nós a entendemos, uma vez que, como refere Debray 

(Debray, Régis p. 144): "Não existe no mundo antigo (tão pouco no medieval) um 

discurso próprio e geral sobre a arte. A arte como nós, os modernos, a 

entendemos, como parcela independente e categoria mental não tem validez na 

Grécia Antiga."164 

Em relação a este facto acrescentamos citando Lúcia Pereira: 

 

"Os gregos não faziam qualquer distinção de princípio entre 

arte e técnica, e esse pressuposto atravessou boa parte da 

história da cultura ocidental até pelo menos ao 

renascimento. Para um homem como Leonardo da Vinci, 

pintar uma tela, estudar anatomia humana, geometria 

euclidiana e projectar o esquema técnico de uma máquina, 

constituíam uma única actividade intelectual."165 

 

A velha techné deu origem a vários discursos. 

Investigadores de várias áreas sistematizaram a evolução desta secular 

relação criando uma cronologia e uma apologia. Esta evolução de relação é 

colocada em referentes de representação. 

                                                            
164 Debray, Régis- Vida e Muerte de la Imagem, p. 144 
165 Pereira, Lucia- O Império das Técnicas, p.24 
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Assim, podemos situar-nos no momento revolucionário da história da 

pintura ocidental em que os referentes perceptivos e de representação são 

colocados no tempo-espaço-luz e na sua relação com a ciência, como afirma 

França: 

"O cubismo marcará a mutação do pensamento ocidental 

em busca de uma quarta dimensão. Estas funções 

espaciais, que a geometria ordena e representa 

simbolicamente, cumpriram a sua revolução quando ao 

espaço dissolvido do impressionismo sucedeu uma 

reestruturação dos seus valores, no cubismo, no futurismo 

ou no rayonnisme.”166 
 

A imagem substituiu o objecto com perda de referencial, como acontecerá 

seguidamente com a abstracção. Confere-se ao objecto e ao espaço (ou à 

relação entre um e outro) um papel novo numa acção diferente que a ciência e a 

técnica conduzem, num novo quadro. 

As metamorfoses do sensível alargam-se ao quadro do visível, como 

afirma França: "O artista Homo Sapiens e Homo Faber, encarna o fazer absoluto, 

tanto quanto o conhecimento absoluto, na medida em que se assume como "ser"- 

e não como sendo sujeito de um relativo.167" 

A relação triangular, ciência-arte-tecnologia exige linguagens e leituras 

diferenciadas. Segundo José Augusto França, os sistemas referenciais arte-

ciência-tecnologia poderiam apresentar-se do seguinte modo: 

A arte como dizendo respeito ao sujeito, à sua situação perceptiva 

interior, às “portas” da sua percepção, a uma relação imediata que é a da própria 

existência em situação de identidade. 

A linguagem da arte a todo o momento se confunde com o seu próprio 

fim, porque este não existe sem ela: "Trata-se de um discurso consubstancial que 

empenha a sua própria possibilidade polissémica, que assume em absoluto o seu 

destino."168 

 

                                                            
166 França, José Augusto - Arte Ciência e Tecnologia, p,182 
167 Idem, p.180 
168 Ibidem, p.180 
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Essa linguagem é a sua verdade e a sua leitura é aleatória e criativa. 

José Augusto França afirma ainda: 

"Se a linguagem artística pode assimilar elementos científicos, ela o faz 

de um modo operatório; quando o discurso científico se serve de uma linguagem 

artística é para fins retóricos.” 169 

Em relação à ciência o mesmo autor acrescenta: 

"A ciência quer dizer, o saber, que se libertou do fazer tanto 

quanto do ser, constitui uma linguagem que pertence a uma 

rede coerente de conhecimentos que visam um resultado 

original previsto, com códigos especulativos, plurívocos que 

atravessam opções sucessivas que as experiências 

determinam”170. 
 

No entanto, se a ciência é portadora de uma linguagem referencial, a 

técnica exige códigos referindo relações imediatas que são as da utilização 

A linguagem da técnica é projectual: “ (...) quer dizer portadora de 

informações com o fim de uma realização ou de um fazer previsto que a 

justifique.171" 

A forma como concebemos matéria e espaço-tempo altera-se 

profundamente no séc.XX. A construção desta percepção não foi só determinada 

pela natureza humana, mas também pelas circunstâncias históricas e avanços 

científicos e tecnológicos. 

A “revolução” tecnológica que se seguirá à segunda Guerra Mundial, traz-

nos uma sociedade pós-industrial em que o trabalho e o “know-how” contam 

menos que o acto de fazer conhecimento. 

A investigação científica e tecnológica em âmbitos como a genética, a 

computação, a interface homem/máquina, reflete a evolução cultural deste 

género, o humano. 

Novos tipos de linguagem e cultura emergem: a media culture e a techno 

culture. 

O enorme impacto desse envolvimento tecnológico transforma também a 

cultura e a criação artística. 

                                                            
169 França, José Augusto - Arte Ciência e Tecnologia, p. 183. 
170 Idem, p.185 
171 Ibidem, p. 170 
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O corpo surge agora como interface. 

Se sob o ponto de vista do “ochio tenebroso" de Leonardo da Vinci (que 

entre outras coisas cria representações de uma tridimensionalidade dinâmica, 

hoje apenas conseguida pela electrónica) se explora uma expansão da mente 

que passa pela expansão do corpo no espaço e no tempo (estudos sobre o voo e 

sobre o cosmos), quando através de casos particulares encontra um princípio 

universal, ou conjuga forças da natureza e do homem (estudos de óptica e 

perspectiva, princípios hidrodinâmicos e hidroestáticos) - se esse corpo imanente 

e transcendente se esgota como objecto nos estudos de cadáveres, não se 

esgota na marca da sua mão, animus do seu gesto, instrumento do senso-

comum. 

A beleza desses desenhos é una e irrepetível, rendida ao amor pelo 

conhecimento da natureza e da sua “tecnologia”. 

A parcimónia do pensamento-desenho tecnológico não voltou a encontrar 

no desenrolar dos séculos semelhante griffe. 

No entanto, a procura repete-se a nível da ciência e da técnica, e em 

pura antecipação também através dos meios da arte em consonâncias de 

representações micro e macro- cósmicas, num corpo multisensorial. 

Apresentamos como exemplo o caso de Sterlac, artista Australiano 

(1946), e da sua obra THIRD HAND (1995 – Tokio)* (Fig.17) 

Os anos 90 viram acelerações do desenvolvimento de interfaces digitais. 

Abolidas algumas categorias estéticas, as interfaces tecnológicas emergem em 

canais sensoriais e extra-sensoriais, através de processos de propriopercepção e 

tactilidade, na criação de formas a partir das emoções e posturas físicas, num 

literal retorno aos sentidos, em que o corpo se anuncia abertamente como 

suporte da obra. 

 

 

                                                            
*Artista performatico que cria à volta do conceito de extensão de corpo uma matéria de próteses robóticas que acrescenta à 
ideia de corpo obsulento a possibilidade de relação directa com a máquina. O público interage directamente com algumas 
obras. 
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Em Sterlac, o corpo (antítese do corpo prenhe de imanência das obras de 

Leonardo) é um corpo projectual, obsoleto e esgotado; como tal, a maravilha e a 

aura encontram-se agora na união da prótese sensitiva com o corpo multi-

sensorial. 

Neste sentido Sterlac, ou Stelios Arcadiou, afirma: 

"A estrutura fisiológica do homem determina a sua relação 

com o mundo. Se a modificamos, o homem modifica o 

mundo. O artista é um guia na evolução, extrapola e 

imagina novas trajectórias, (…) é um escultor genético que 

reestrutura e hipersensibiliza o corpo humano; um 

arquitecto dos espaços interiores; um cirurgião matricial que 

implanta sonhos e transplanta desejos e revelações. Um 

alquimista da evolução que provoca mutações e transforma 

a paisagem humana?172” 
 

À obra THE THlRD HAND, como uma colonização do corpo pela técnica, 

do fisiológico pelo electrónico e virtual, corresponde o seguinte modo de acção: 

uma mão prótese fabricada no Japão multiplica a eficácia corporal controlando a 

sua extensão física através de sinais eléctricos dos músculos abdominais e da 

perna.  

“A terceira mão, longe de ser supérflua, com uma pinça que 

apreende objectos, gira sobre si mesma. Ela é capaz de 

‘sentir’ graças a um sistema de eléctrodos. Enquanto ela 

larga o poder do corpo, o braço esquerdo do artista é 

violentamente estimulado por descargas eléctricas. Sterlac 

transforma igualmente os movimentos reflexos ou 

provocados do corpo em sons através de uma sábia 

mediação electrónica. Nenhuma zona do corpo escapa à 

monitorização.173” 
 

A este corpo obsoleto, como paradigma da produção artística, poderemos 

vê-lo como o summum da “loucura” tecnológica ou como a mais nobre das 

realizações humanas. 

Esta precariedade está longe da questão de perpetuar a espécie pela 

reprodução, mas antes tenta reforçar o indivíduo remodelando-o. A biotecnologia 

implanta-se no corpo. 

                                                            
172 Sterlac – in http://www.sterlac.va.com. 
173 Dery - in http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/404nOtF0und/404_58.htm 
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A ideia de Sterlac é a de que o corpo como objecto biológico num mundo 

tecnológico é falsa; o seu fundamento é o de que, tal como nas suas 

performances, o corpo poderá ser susceptível de entrar em comunicação directa 

com a tecnologia. 

Perante as características desta ancestral relação, em que o corpo da 

arte evolui apropriando nas obras o saber tecnológico, sobre o desenho 

projectual hiperarticulado de techné, não podemos deixar de citar Debray: 

 

“ (…) detenção na imagem, detenção no tempo válido para 

todo o tempo. Relacionar o tempo que passa com o tempo 

que fica, a fábrica e o milagre, a imagem emitida e a 

imagem recebida, esse seria o desafio colocado na história 

da eternidade, que um dia deveria produzir uma 

metodologia da arte.174” 
 

 

Talvez tenhamos entrado na era a que incumbirá formular uma tradição 

artística das técnicas ou a vocação formal do instrumento tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
174 Debray, Régis- Vida e Muerte de la Imagem, p.36 
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2.3  OS HERDEIROS DA TERCEIRA CULTURA  

 
 

"No futuro, todas as moléculas terão direito a 15‘ de fama." 
                                                                                                                                            Alvin Toffler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Fig.18 - Fran Illich - Border Hack - 2005 
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Abordaremos de uma forma geral áreas de criação artística que no início 

do século XXI ocupam os processos de trabalho de alguns artistas na sua relação 

com a ciência e a tecnologia, ou seja, na sua MATERIALIZAÇÃO. 

A existencial preocupação de Gauguin, que nos situa entre o nascimento 

e a morte, na obra "D’ou venons nous? Que sommes nous? Oú allons-nous?" 

(1897), reflecte-se continuadamente no tempo. 

Recordando-a e extrapolando no contexto desta abordagem tentaremos 

situar-nos numa origem: o estado sub-reptício em que no continuum de um 

inominável movimento caótico, emergem as aleatoriedades de mais um elo nas 

correntes artísticas. Quem somos depende obrigatoriamente dos lugares que 

anteriormente foram alcançados dentro da espécie-corpo da arte. 

O autor do livro “A Terceira Vaga” (1980), que desenvolveu a teoria da 

divisão em três vagas de mudança: a agrícola, a industrial, a tecnológica, antevê  

uma quarta vaga situada nos actuais progressos da biotecnologia.      

Alvin Toffler, o investigador de “Choque dos Futuros”, afirma:  

“Hoje vivemos a última parte da terceira-vaga, um rápido e 

revolucionário desenvolvimento da biologia e a sua 

convergência com a tecnologia. Mas daqui para a frente os 

avanços da biotecnologia serão determinantes para 

desbravar fronteiras tecnológicas.175” 
 

Toffler vê o prenúncio de uma quarta-vaga na investigação da 

biotecnologia: 

 “A nanotecnologia está a desbravar maneiras de processar 

informações em espaços tão minúsculos que 

conseguiremos construir ambientes em que tudo ao nosso 

redor será inteligente. Esses engenhos estarão 

intercomunicados entre si e com os seres humanos. Vamos 

criar ambientes inteiros em que seremos parte de uma 

estrutura de informação invisível. Somos crianças a 

caminho dessa mudança. Ninguém sabe quais serão as 

consequências desse ambiente na sociedade ou nos 

valores das pessoas.176” 

 

                                                            
175 Toffler, Alvin – A Quarta Vaga, p.66 
176 Idem, p. 67 
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A frase de Toffler que dá mote a este item “No futuro todas as moléculas 

terão direito a 15' de fama”, evocando uma outra, a de Warhol, que nos anos 60 

anunciava o boom comunicacional produzido pelos media, veio no ano de 2003 

renovar a ideia de médium massificador de informação, num entorno em que 

essa informação e esse meio geram o que se designou em 1963 como terceira-

cultura. O enunciado desta problemática é, no entanto, anterior. 

A 7 de Maio de 1957, Lord Snow, nomeado no pós-guerra como 

representante governamental da política científica e tecnológica britânica, 

apresenta em Cambridge, no âmbito das clássicas “Rede Lecture” uma lição de 

60’ que se intitulava “As Duas Culturas e a Revolução Científica” 

Com a publicação Cambridge University Press, com o título "The Two 

Cultures: a Second Look” (1963), ficaria lançada a polémica sobre a aproximação 

entre: “A intelectualidade da crítica literária e das humanidades, os especialistas 

das humanidades e os especialistas da técnica e da ciência?177” 

Esta “nova” cultura sobre a qual cientistas e investigadores falam e 

escrevem para as pessoas comuns, de forma a que um leque maior de público 

tenha acesso a investigações e conhecimentos em curso, abre-se na obra 

original para os seguintes paradigmas: 

l - A ideia evolucionista. 

Il - Um conjunto de Kludges - ensaios sobre o funcionamento do cérebro 

e da discussão do "eu" e da consciência. 

III - A questão das origens. (A origem do Universo). 

IV - Qual o algoritmo de Darwin. 

V - Algo que está além de nós próprios. 

A vaga iniciada há mais de 40 anos por Lord Charles Percy Snow 

provocou e publicação sucessiva de livros científicos. A emergência da actividade 

da terceira-cultura fez com que muita gente criasse uma curiosidade por ideias 

novas na necessidade de um auto-conhecimento e autodidatismo. 

 

                                                            
177 Brokman, John- The Third Culture Beyond the Scientific Revolution, p.2l 
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Dos confrontos da cultura científica com a cultura literária, que não cabe 

aqui abranger, nasce um grupo populacional cientificamente informado, e também 

uma ideia de intelectual que W. Daniell Hillis no ensaio “The Third Culture: Close 

to the singularity" (Hillis, Daniel, p.16) define como:  

 

"O papel do intelectual inclui o poder de comunicação. 

Intelectuais não são apenas as pessoas que sabem coisas, 

mas pessoas que dão forma ao pensamento da sua 

geração. Um intelectual é um sintetizador, um publicitário e 

um comunicador. Os pensadores da terceira cultura são os 

novos intelectuais públicos.178” 

 

Desta forma conhecimentos científicos têm lugar proeminente em jornais 

e revistas. Ficaremos familiarizados com textos e imagens sobre biologia 

molecular, inteligência artificial, vida artificial, teoria do caos, neural nets, universo 

inflacionado, fractais, sistemas adaptativos complexos, superstrings, 

biodiversidade, nanotecnologia, genoma humano, sistemas inteligentes, 

punctuated equilibrium, celular autómata, espaço biosfera, gaia hipóteses, 

realidade virtual, ciberespaço ou teraflop machines. 

Sobre este assunto, a emergência de um media e uma techno-cultura, 

Jean-Paul Longavesne afirma: 

 

“A combinação do avanço nas telecomunicações com novos 

meios de aproximação espaço e tempo, com as mutações 

epistemológicas e fisiológicas a produzir a hibridização dos 

nossos sistemas de pensamento e da criação artística - 

deram lugar a uma mediatização baseada na circulação e 

interacção entre lugar, artista, espectador e obra de arte.”179 
 

A mediatização referida por este autor circunscreve a ideia de que a 

matéria da sensação na arte atravessa através do médium tecnológico, a matéria 

sensação do “fruidor” da obra.  

Este interroga e contempla a clivagem do tempo que traz consigo outras 

matérias atemporais, outros “imago veras”. 

                                                            
178 Hillis, Daniel- The Third Culture. Close to the Singularity, p.16 
179 Longavesne, Jean-Paul- in  http://crossings.tcd.ie/íssues/1.2/Longavesne/ 
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2.3.1  O IMAGINÁRIO TECNOCIENTÍFICO 
TEMÁTICAS EMERGENTES EM PROCESSOS ARTÍSTICOS 

 

 

"A realidade está aí para quem a quiser. 
É necessário que o real seja reconstruído 

por nós." 
 

Anne-Marie Schleiher, Jean Leandre, Brody Gordon 
    Arte e Tecnologia – Tachen 

 

As formas de arte, ecos e espelhos de outras instâncias laboram entre o 

imaginário e o reaI, constituindo novas formulações entre ambos. 

Propomo-nos aqui apresentar uma pequena amostragem de obras, 

artistas e projectos que interagem em intercepção com áreas tecnológicas e 

científicas. 

Esses processos e procedimentos de que daremos alguns exemplos 

inscrevem-se numa compreensão da arte como a que é facilitada pela afirmação 

de Jean-Paul Longavesne: 

"A arte está ligada à experiência dos factos, ela toma forma 

na realidade tecnológica do mundo, uma realidade em que 

a génese de uma obra na mente e na imaginação está 

ligada à sua existência como um fenómeno físico. O 

processo artístico consiste em tornar visível o invisível.”180 

 

Em relação à prática contemporânea, este autor afirma: 

 

“Por outro lado, os processos artísticos contemporâneos 

consistem em tornar visível/invisível (e vice-versa) – isto 

acontece pelo uso das tecnologias que recolocam a 

clássica dialéctica do real e do imaginário com uma lógica 

ternária na qual o virtual assume um primeiro lugar.181” 
 

Encontramo-nos face a uma nova reflexão estética. 

A estética, formas e conceitos tal como “canonicamente” poderia ser 

entendida, coloca a estética do processo em evidência. 

 

                                                            
180 Longavesne, Jean-Paul – in, http://crossing.tcd.ie/issues/1.2/Longavesne/ 
181 Idem 
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Assim sendo, no campo da criação artística, encontramo-nos perante 

uma realidade em que os princípios já não são a forma, a verdade, o físico, o 

visível, o autoral, o estado emocional do espectador, o estado emocional do 

artista, mas sim princípios colocados na comunicação: meios-medium, imersão, 

hibridez, síntese, rizoma, network, tempo factual, tempo acelerado, fluido 

transitório, o efémero, o ambíguo, o invisível, reprodução, identidade diversidade, 

instalação, performance, interactividade, participação multi-modal. Sobre a 

matéria da arte e da tecnologia Mark Tribe e Reena Jana afirmam: 

 

“Estamos perante um verdadeiro código aberto* de 

apropriações do que emerge; da mesma maneira que o 

conteúdo de uma pintura não é só o que representa, mas 

também a cor, a estrutura e todas as relações que contém, 

o conteúdo de um trabalho multimédia não está limitado ao 

representado, inclui estruturas, interfaces e memória, que 

por sua vez, tal como na pintura, quando tornadas 

colectivas metamorfosear-se-ão em experiências individuais 

como imagens vivas da anunciada quarta-vaga de Alvin 

Toffler”182. 
 

 

Sterlac trabalhou durante nove anos 

num projecto de criação de um terceiro órgão 

auditivo: EAR ON ARM PROJECT (2006). 

Numa sociedade individualista e 

precária, antecipa no seu corpo uma 

expectativa de esperança Sterlac diz: 

“É tempo de modificar o corpo 

humano de forma a ter uma melhor 

performance que as máquinas.” 

 

 
 

                                                            
* “código aberto”. Os artistas procuram modelos alternativos para criar e partilhar a sua obra. O código aberto é um 
princípio de desenvolvimento de aplicações matemáticas, no qual o programador põe o seu código-fonte à disposição de 
uma rede de programadores que o ampliam, aperfeiçoam e reparam. Os artistas que optam pelo “código aberto” fazem seu 
o material alheio, põem a sua obra à disposição de outros. Como se pode ver na obra Super Mário Clowds in 
http://beijercords.com/cory/21c.html. Opus-raqs media colectivo 
182 Tribe, Mark & JANA, Reena- Arte e Novas Tecnologias p.l49 

Fig.19 - Sterlac  -  Extra Ear on Arm. 06 
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Nesta obra, chegará o momento de dar visibilidade ao seu ouvido interno 

como artista. A "Carnal Art” e esse ouvido desprovido de cavidades ósseas, falam 

da incapacidade de adaptação a um mundo tecnocientífico, mas também de uma 

nova síntese evolutiva, a do orgânico e do sintético. 

Referindo Roc Pares, recordamos: 

 

“A arte de hoje capitaliza a sua tradição humanista, fruto do 

seu passado renascentista, assim como a sua capacidade 

transgressora fruto do seu passado vanguardista, para se 

apropriar das estratégias, princípios modelos e meios 

tecnocientíficos.”183 
 

A afirmação de Roc Pares, no contexto de um artigo referente à 

exposição ARCO (Madrid-2006) e ao stand da Fundación Telefónica que albergou 

obras cujo tema era a fronteira, cada vez mais dissipada, entre arte e ciência, 

tornando a arte contemporânea numa forma de saber com uma intensa vocação 

crítica, leva-nos a uma incursão nas temáticas abrangidas nesta dupla. 

A listagem resulta de uma pesquisa via Internet que teve como ponto de 

partida o Festival Enter-3 (Festival Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia. 

Praga)184 

Esta incursão é por nós aqui apresentada da seguinte forma: 

I. TEMÁTICAS EMERGENTES – ARTE/CIÊNCIA 
I.I  CORPO 

I.II  NANOTECNOLOGIA 

I.III  VIRTUALIDADE 

I.IV  ESPAÇO/TEMPO 

I.V  ACTIVISMO 

 

 

I.I - CORPO 

Vários séculos de ode ao corpo decorreram e ficaram para sempre 

marcados no memorial das formas de arte. 

                                                            
183 Pares, Roc in El Cultural de 9/2/06, p.88. 
184 Festival Enter – http://enter3.org/index.php?lang=en&node=110 
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 À actualidade não é estranha a afirmação de Orlan, que argumenta 

encontrar no corpo a matéria e suporte da obra: “This is my body, this is my 

software”. 

Na relação arte-ciência encontramos as seguintes linhas de cooperação:  

 O orgânico em mutação. 

 Pós-humano e ciências cognitivas. 

 Cyber. Pos-Human. 

 Engenharia pós-humana. 

 Mecanismos cibernéticos. 

 Robótica. 

 Genética digital/robótica. 

 Hibridações entre carne e prótese. 

 Biótica. 

 Bioarte. Biologia como matéria artística. 

 Bioética. 

 Arte genómica. DNA como matéria artística. 

 

A obra de Marta Menezes que aqui apresentamos parece-nos 

significativa no contexto da utilização de matéria biológica: DNA, como matéria 

artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 - Marta Menezes - Proteic Portrait Installation. 05/11/2007 
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“Proteic Portrait” é um projecto artístico onde a artista Marta de Menezes 

se retrata usando para a materialização desse auto-retrato meios tecnológicos e 

conhecimentos científicos provenientes da biologia. 

 Trata-se de um projecto de pesquisa que, como muitos outros projectos 

desta artista, transgride não apenas as convenções históricas da arte e da 

criação artística, mas também os processos técnicos, o jargão e as convenções 

gráficas da ciência e da tecnologia. 

MARTAISAVELSWVRALRIVEIRDEMENESESDASILVAGRACA é a tradução 

do seu longo nome para uma sequência de aminoácidos que formam a proteína 

Marta.  

Aos seus nomes de família, Marta acrescentou o nome de casamento, 

integrando neste mesmo retrato a sua própria história desde que nasceu e as 

opções que ela tomou durante a sua vida, a ideia de uma história e identidade 

pessoais e as relações humanas e afectivas do seu percurso de vida.  

O seu nome, enquanto convenção cultural, estabelece uma interface com 

a escala microscópica biológica.  

A descrição de uma nova proteína com o seu nome, baseada na 

convenção científica, é a membrana que envolve a estrutura da proteína Marta e 

fixa as várias partículas que formam o seu retrato. 
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I.II  NANOTECNOLOGIA 

LABORATÓRIO DE FORMAS 

 

 

A nanociência aprofunda a manipulação de vida à nanoescala. A 

possibilidade de construir matéria na sua origem, átomo a átomo, apresenta 

diversas implicações nos nossos corpos, cultura e moral. 

As instalações interactivas em ambiente digital virtual permitem 

performances polisensoriais, sob a ideia de identidade e feedback global. A artista 

Vitoria Vesna afirma: "Somos parte de uma inteligência maior, se investirmos a 

nossa mente na tecnologia reconhecemos que essa é uma grande inteligência. 

Creio que a tecnologia existe para criar conexões, projectos interactivos e 

sobretudo fazer com que criemos uma network global.185” 

Esta obra é uma peça in progress desenvolvida ao longo de dois anos. 

Os artistas estão interessados na consciência colectiva em relação ao som, 

vibração e cor. A borboleta Blue Morph tem para os artistas e cientistas um 

especial interesse pelos nano-photonics que criam um azul Klein que não é 

constituído por pigmentos mas por padrões de estruturas. 

                                                            
185 Vesna, Victoria- in, http://nano.arts.ucla.edu. 

Fig.21 - Vitoria Vesna & James Gimzewski - Blue Morph at St Cornellius Church - Chicago 

http://nano.arts.ucla.edu/
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Esta borboleta é estudada há muito tempo, a escala da estrutura Iaminar 

das suas asas é aplicada até para códigos de protecção de cartões de crédito. 

No contexto deste projecto é importante saber que os sons da sua 

metamorfose não são graduais ou agradáveis, surgem violentamente rompendo o 

silêncio, mantendo oito batimentos constantes. 

Os artistas e cientistas justapõem imagens abstractas das asas em 

nanoescala, criando uma experiência interactiva, um "learning by feeling". 

 

I.III VIRTUALIDADE 

 

As botas de 7 léguas (Fig.22) 

conhecidas dos contos de fadas 

conseguem viajar sete milhas dando um 

só passo. 

Este objecto foi construído como 

interface de movimento dentro do não-

espaço das chat rooms. 

Consiste num par de botas que 

se podem usar. Têm vários modos: 

passear na net e parar/ouvir/observar a 

actividade do chat. 

 

 

A peça oferece o ponto de vista do físico e psíquico para o conceptual. 

O portador é uma espécie de super-voyeur que pode caminhar em várias 

direcções no mundo físico e encontrar-se simultaneamente na net. 

Enquanto estas botas estão calçadas o audível tempo-real-vida torna-se 

parte do habitat íntimo do usuário. 

 

 

 

 

Fig.22 - Laura Beloff & Erich Berger -Sevenmilboot, a Wearable Project 
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I.IV  ESPAÇO  / TEMPO 

 

 

Interpretado pela 1ª vez no Ars Festival Electrónica de Linz (2001), 

contrariando a presença de telemóveis em salas de concertos, os artistas criam 

uma representação musical interpretada com os telemóveis do público. 

Duzentos membros do público unem-se à orquestra sinfónica. Os 

números são registrados em cabines Internet no recinto. Os artistas carregam os 

telemóveis dos participantes com sinais especiais de chamada para o concerto. 

Ao estabelecer a ubicação exacta e o som de cada telemóvel, Levin e 

Scott geram progressões de acordes diatónicos. Os intérpretes em cena são 

como maestros que se valem do "instrumento informático" em intervalos precisos. 

A composição é acompanhada com projecções sincronizadas em que a 

música atinge um crescendo quando os duzentos telemóveis soam num intervalo 

de 4 segundos. DIALTONES, colocando a obra em rede, ressalta modelos de 

relação social, transformando uma tecnologia quotidiana na plataforma de 

experimentação artística. 

 

 

Fig. 23 - Golan Levin & Scott Gibons - Dialtones: A Telesymphony. 01 
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I.V ACTIVISMO. HACKTIVISMO 

 
 

 

TOROLAB, um colectivo de arquitectos, artistas, desenhadores e músicos 

com sede em Tijuana-México, vale-se de transmissores de GPS militares, para 

explorar a mobilidade transfronteiriça dos habitantes da região. A fronteira entre 

S. Diego e Tijuana é atravessada diariamente por 100 mil pessoas. O guia on-Iine 

para cruzar em segredo fronteiras internacionais foi criado para ser dirigido a 

pessoas sem documentos.  

LA REGlÓN DE LOS PANTALONES TRANSFRONTElRlZOS foca a fronteira 

como uma oportunidade estética e não de aberta crítica política. TOROLAB 

propõe-se construir uma ponte peatonal de aço e fibra que atravesse a fronteira e 

sirva de gigantesco espaço expositor multimédia. Os artistas poderiam enviar 

imagens e textos que seriam projectados sobre os dois lados da ponte, da 

fronteira. Segundo Cárdenas Osuna, fundador de TOROLAB, o objectivo é criar 

"um atelier consciente socialmente e dedicado ao exame e melhoria da qualidade 

de vida das regiões transfronteiriças, na busca do sublime no quotidiano."186 

 

 

 

 

                                                            
186 25 Tribe, Mark- Arte e Novas Tecnologias. p. 92 

Fig.24 - TOROLAB colectivo - La Región de Los Pantalones Transfronterizo 
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2.4  MANIFESTOS, 
ENTRE O ORATORIUM E O LABORATORIUM 

 

 
“Todo lo relativo a la creación 

Llega a ser con el tiempo la 
 evolución e revelación de ella 

misma." 
 

 
 

                                                                        Pablo Palazue 
                                                                                                                                                                         Kevin Power-Catálogo 

                                                                                                                                                                                                   Museo Reina Sofia.Madrid - 1995-2005 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Fig.25 - Heinrch Kunrath - Oratório, 1602. Amphitheatrum Sapientiae Aeternae. (Arola p285) 
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No séc. XX os artistas tomam da política o género "manifesto". A 

declaração de guerra em 1914 estava contida num documento que se intitulava 

"manifesto".  

Esta vontade colectiva de mudar a sociedade encontra nas vanguardas 

históricas o seu auge. 

Neste contexto servir-nos-ão como aproximação à linha do pensamento, 

levada a cabo pela evolução das obras na revelação da criação. 

Introduzidos com os futuristas e adoptados pelos dadaístas e surrealistas, 

o período que se segue à II Guerra Mundial cria os manifestos mais 

determinantes no seu género. 

André Breton escreve, em 1924, o primeiro documento que daria origem 

ao Manifesto Surrealista, tendo-o definido como: 

"(...) Um automatismo psíquico no seu estado puro, pelo 

qual nos propomos a expressar verbalmente, por intenções 

escritas, ou de outra forma determinada pelo actual 

funcionamento do pensamento. Ditado pelo pensamento, 

sob a ausência de qualquer controle exercido pela razão, 

isento de toda a preocupação moral ou estética.”187 
 

Embora possa ser assumido que a proposta de um manifesto é 

comunicar a estética de um grupo, acontece por norma que o resultado é um 

híbrido que combina muitas vezes a performance teatral com a declamação 

política, resultando uma combinação de arte e intervenção social. 

Ao longo do tempo estas declarações de intenções situam- se entre uma 

prática da arte na sua sabedoria operativa e de revelação (ou vice-versa), ou 

seja, dizendo-o metaforicamente, aos níveis do laboratorium e do oratorium. 

Neste contexto verificamos como literalmente o laboratorium se tem 

manifestado como fonte de experiência a nível do oratorium, ou seja, de 

construção de paradigmas da fenomenologia da obra de arte, da definição de 

arte, de criação e dos limites da arte. 

 

                                                            
187 www.wikipedia.com 
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Os conteúdos dos manifestos, de que apresentamos alguns exemplos, a 

partir de 1980 na sua transdisciplinaridade poderão ser disso exemplos 

simbólicos: 

- 1982 “International Association of Astronomical Artists Manifesto”. 
-Os termos base da IAAA, são a investigação e descrição do espaço 

(assim como do cosmos) através de uma pintura realista." 

Dissociam-se da ficção científica ou da ilustração: 

"Uma firme fundação do conhecimento e pesquisa são as bases de cada 

obra. O esforço está colocado na precisão de representação de dimensões que 

estão presentes para além do alcance do olho humano.188" 

- 1985 “Cyborg Manifesto”. 
Advoga-se o desenvolvimento de cyborgs, "cybernetic organisms”, como 

forma de avançar na idealização de uma sociedade pós-género. 

- 1997 “Extropic Art Manifesto”. 
Escrito em 1 de Janeiro de 1997 como se a sua redacção fosse 

elaborada a bordo da nave espacial Cassini Huygens na sua missão para 

Saturno: 

"Nós somos transhumanos, a arte transhumana reflecte uma apreciação 

extrópica entre estética e tecnologia num mundo tecnológico. 

A arte transhumana inclui produção artística entre cientistas; artistas, 

engenheiros, técnicos, filósofos, atletas, educadores e matemáticos. Alguns 

poderão não ser artistas no sentido tradicional, mas a sua visão e criatividade são 

fulcrais para a transhumanidade.189” 

As influências situam-se na Arte Abstracta, Performance, Kinetic Art, 

Techno Art, ficção científica e multimédia. 

Bill Violla e Francis Ford Coppola são alguns dos nomes que assinam 

este manifesto. A partir de 1999 o acesso à Internet criou um novo incentivo para 

a publicação de manifestos potencializando uma audiência. O efeito da internet 

nas declarações de intenção feitas em arte-manifestos foi descrito como um novo 

boom de manifestações Manifesto. 

                                                            
188 www.wikipedia.com 
189 Idem 
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O Stuckist Manifesto foi o primeiro a ser conhecido por este meio. 

- 1999 “Stuckist Turner Prize Manifesto”. 
Os Stuckists, constituídos por 13 artistas em Londres e 137 grupos em 34 

países proclamavam que: 

"Este é o primeiro manifesto a ser difundido via net." 

Os três primeiros pontos do manifesto proclamavam a autenticidade da 

pintura como um meio de auto-descoberta e um modelo de arte holístico. Diziam 

ainda: 

"A arte que tem que estar numa galeria para ser arte não é arte", outros 

pontos foram escritos contra a Conceptual-art, a Britart contra Charles Saatchi e 

as paredes brancas das galerias. 

"O Stuckism abraça tudo o que denuncia. Denuncia somente aquilo que 

pára no ponto de partida, pois o Stuckism começa no ponto de chegada?190” 

Em 2006 encontram-se ainda as seguintes publicações: Manifesto of 

Visionary Art, Eco-Art Manifesto, Symbiotic Art Manifesto, Humanitarian Art 

Manifesto, The Manifesto of Art Guerrilha Movement. 

No contexto deste trabalho acrescentamos ainda uma síntese de dois 

manifestos, cuja relevancia está directamente ligada à matéria da obra de arte 

como reflexo da condição humana e recentes paradigmas da bio e tecnologia. 

O primeiro "A manifest for the humanities in an technological age”, cuja 

preocupação advém da consciência do rápido desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia. Reflecte cuidadosamente sobre a natureza do humano, da ética na 

investigação científica e das mudanças tecnológicas. 

Os níveis de realidade, contacto do homem com a criação através da 

coisa criada, representando o lado esquerdo da ilustração de Khunrath (Fig.22) 

assim como outros níveis, são pronunciados através de uma enunciação 

contemporânea. 

(Humanismo-doutrina centrada nos interesses e nos valores humanos; 

teoria que defende a dignidade do ser humano como valor absoluto. (...) 

valorização do espírito humano.) 

                                                            
190 www.wikipedia.com 



CAPÍTULO II – A VIDA DAS FORMAS 

160 
 

As humanidades fornecem os contextos culturais e sociais de aplicação 

do conhecimento, as reflexões críticas das condições de emergência do 

conhecimento, bem como os efeitos e implicações que têm. As humanidades 

promovem um vasto leque de literacias sociais e culturais. Oferecem 

competências cívicas, modos de compreender os valores culturais e tecnológicos 

e os universos que esses valores convocam. 

Um mundo sem humanidades seria um mundo onde as ciências e as 

tecnologias perderiam as referências sociais, e, por conseguinte, os seus âmbitos 

culturais e os seus alcances morais. 

Nas universidades as humanidades devem representar o meio e a forma 

de irradiação de uma crítica sustentada e informada para o espaço público. 

Criando novas formas que tornem comunicável e acessível o seu conhecimento 

especializado. 

As humanidades ocupam um lugar central na exploração das 

possibilidades, pesquisas e implicações das culturas e tecnologias digitais, 

colocando questões sobre como a tecnologia molda a nossa ideia sobre o 

homem e o humano. 

O que pretendem as humanidades dessas tecnologias que possa 

contribuir para os interesses e necessidades colectivas? 

Como melhoramos o emprego das novas tecnologias com objectivos 

pedagógicos? 

E o mais importante: 

Como é que o conhecimento humanístico pode ser usado para resolver 

um dos maiores problemas da era da informação: como gerir e dar sentido a uma 

quantidade desmedida de informação? 

O pensamento humanista é um meio privilegiado para criar a próxima 

geração de motores de busca multimédia que ordenem e minimizem o fluxo de 

informação. 

Fazê-Io não é apenas uma questão de hardware ou software, mas de um 

pensamento crítico partilhado. 
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À medida que pensamos a revolução que supõe a comunicação 

electrónica devemos criar novos modelos de investigação no sentido de transpor 

os limites das diversas disciplinas, fazendo uso de bases de dados e recursos 

que nenhuma escola ou departamento pode manter por si só. Isto requer um 

novo planeamento e reestruturação ao nível institucional. Devemos deixar de 

pensar as monografias de autor como instância privilegiada de um saber 

legitimado e confrontar os novos meios de colaboração com os processos de 

acreditação e legitimação do saber. 

- O Hacker Manifesto é explícito e ironicamente a idealização de uma 

porta orientada para onde convergem todas as fugas, fechando um círculo 

através da High-Tec. 

Hack (é objecto e sujeito). 

Seja qual for o código que nós pirateamos, seja linguagem em poética, 

matemática ou música, nós criamos a possibilidade de integrar novas coisas no 

mundo. 

Na arte, na ciência, na filosofia e na cultura, em qualquer produção de 

conhecimento onde se possa fazer uma colheita de dados através dos quais se 

possa extrair informação, haverá piratas criando novas formas a partir das velhas. 

E tudo o que criamos é hipotecado por outros, é dirigido para o interesse dos 

outros. 

Tudo o que um haker produz e afirma são abstracções. 

É através da abstracção que o virtual se identifica, produz e realiza. 

O virtual não é apenas o que está latente na matéria, é o potencial do 

potencial. 

A acção de um hack é produzir ou aplicar a abstracção à informação e 

exprimir a possibilidade de novos mundos. 

Abstrair é realizar o potencial da matéria física. 

É exprimir a virtualidade da natureza, tornar conhecido alguma 

manifestação das suas inúmeras possibilidades, actualizando a sua relação do 

conjunto de uma infinidade de relações. 
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A informação depende da matéria física, não existe num estado puro e 

imaterial. Existe uma classe dominante que possui os meios de distribuição de 

informação. 

Libertar a informação do seu constrangimento material. 

A abstracção da propriedade privada estende-se à informação; isto 

transforma os hackers numa classe. 

Hackers devem comercializar a sua capacidade de abstracção com a 

classe que possui os meios de produção, a classe vectorial que monopoliza a 

abstracção e ameaça despossuir os hackers dos direitos da propriedade 

intelectual. 

Os hackers trabalham para libertar as produções da abstracção das suas 

formas de propriedade. Os hackers devem calcular os seus interesses não como 

possuidores, mas como produtores. 

O que torna o nosso mundo diferente é que o que aparece agora no 

horizonte é a possibilidade da sociedade finalmente se sentir liberta da 

necessidade, real e imaginada, através de uma explosão das inovações da 

abstracção. 

A produção produz não apenas o objecto resultante do processo de 

produção, mas também o produtor enquanto sujeito. 

A produção tem lugar na base de um hack anterior que fornece à 

produção as propriedades, formal, social, e reproduzível da sua forma. Toda a 

produção é o hack formalizado e repetido na base da sua representação. 

Produzir é repetir e diferenciar. 

A produção de excesso da informação, cria a possibilidade da expansão 

da liberdade da necessidade. 

O virtual é o verdadeiro domínio do hacker. 

É do virtual que o hacker produz todas as novas expressões do actual. 

Para o hacker tudo o que é representado como sendo real é sempre 

parcial, limitado e talvez mesmo falso. 
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Para o hacker há sempre um excesso de possibilidades expressas 

naquilo que é actual, o excesso do virtual. Este é o domínio inausurável daquilo 

que é real sem ser actual, daquilo que não é mas deveria ser. A acção hack é 

realizar a actualização do virtual, exprimir a diferença do real. 

Através da aplicação da abstracção, a classe dos hackers produz a 

possibilidade da produção, a possibilidade de construir alguma coisa fora e dentro 

do mundo e de viver fora do excedente produzido pela aplicação de abstração, 

para a natureza a qualquer natureza. Através da produção de novas formas de 

abstracção, a classe hacker produz a possibilidade do futuro-não apenas o futuro, 

mas uma infinita possibilidade ornada de futuros, o futuro ele próprio como 

virtualidade. Debaixo da sanção da lei, o hack torna-se uma propriedade finita, e 

a classe hacker emerge, como todas as classes, como uma forma de 

propriedade, excluída das suas relações. 

Como todas as formas de propriedade, a propriedade intelectual impõe-

se numa relação de escassez. Consigna um direito de propriedade a um 

dominador a expensas de um dominado, o criador, despossuído da sua criação. 

Cria-se deste modo uma classe de possuidores e uma outra de despossuídos. O 

hack como nova informação é produzida fora de uma informação já existente. lsto 

dá à classe hack um interesse na possibilidade da liberdade mais do que num 

direito exclusivo. A natureza imaterial da informação significa que a possessão de 

uma informação por alguém não precisa privar outrem da sua posse. 

O primeiro e principal interesse hacker reside na liberdade de circulação 

de informação; mas o hacker enquanto classe tem um interesse na 

representação do hack como propriedade-estatuto, (o que gera uma crise de 

identidade), como algo a partir do qual deve derivar uma fonte de proveitos que 

dê ao hacker uma independência de classe. Questões para uma futura 

consciência de classe. Das instituições e laboratórios científicos que abrem as 

suas portas a projectos artísticos, cria-se uma nova e real dinâmica que provoca 

a construção de paradigmas que aqui organizamos a nível de: pensamento, ética, 

e temáticas abrangentes na relação arte-ciência, resultantes desta convivência. 

São dados os seguintes exemplos: 
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PENSAMENTO 

 Cultura do artista/cultura do cientista. 

 O emergente na ciência/arte como uma entidade emergente. 

 Pensamento criativo e sistemas de hipóteses. Controle e 

experimentação, comunicação entre disciplinas. 

 Contributo do artista na mudança de direcção de uma investigação 

científica. 

 Reflexão sobre os limites da arte/limites da ciência. 

 Representação artística, representação técnica e visualização 

tecnológica (O contributo dado no processo de desenvolvimento 

de um projecto científico durante dez anos). 

 Reflexão sobre os limites da natureza humana. Ética. 

 Pensamento bioético e bioarte. 

 Desenvolvimento cultural, ciência e tecnologia. 

 O digital e o virtual na relação arte-ciência. 

 Pós-humano e ciências cognitivas. 

 Artificial life/artificial lnteligence. 

 lmpacto da nanociência na cultura e na consciência. 

 A mudança de papel na crítica de arte. 

 

ÉTICA 

 Inteligência, património genético, capital cultural, processo de 

transformação. 

 Arte, tecnologia, política e crítica cultural. 

 Tecnociência e manipulação de Identidade. 

 Percepção de identidade e inovação científica. 

 Anticultural uniformism (cultural excepcion). 

 Arte, activismo e tecnologia. 

 Arte Transgénica. 

 Bioarte e biossegurança. 

 Engenharia pós-humana. 
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 Social robotic, biopolitic, politics of surveillance. 

 Sexo e ciberespaço. 

 Sexo e cybercorpo-cyberotics. 

 Experiências de multisensorialidade. 

 Manipulação dos mecanismos de transformação e renascimento 

celular. 

 Tecnologias de comunicação e comportamento humano. 

 Sistemas de vigilância transfronteiriça. 

 Industria farmacêutica. Química e Biologia. 

 Transformação do real pela tecnociência. 

 

TEMÁTICAS ABRANGENTES ARTE-CIÊNCIA 

O artista, por definição investigador, introduz mudanças nos processos de 

pensamento/acção de trabalho, servindo de catalizador entre os membros da 

equipa do projecto científico. 

 O artista inspira-se numa técnica laboratorial. 

 O artista inspira-se na temática científica. 

 O artista cria reflexão e critica. 

 Comunicação e interfaces de disciplinas e metodologias. 

 Exploração do território entre galeria e laboratório; representação 

artística, representação técnica e visualização tecnológica. 

 Trabalhos de campo, para observação do cruzamento entre 

arte/ciência e da sua inclusão no laboratório, resultando num 

protótipo de projecto artístico. 

 

COLABORAÇÕES 

“(...) Trabalhar com os artistas foi em muitos casos elaborado a partir de 

um projecto prévio, as aplicações foram feitas na base de uma longa gestação de 

ideias e prévias experiências de aproximação individual." 
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"(...) Os cientistas ficavam impressionados pela dedicação, organização e 

envolvimento pessoal dos artistas, em muitos casos foi a força do artista que 

estimulou os cientistas pela sua energia e devoção em relação aos projectos." 

"(...) houve outros casos em que as suas personalidades causavam 

problemas (...). Os benefícios de ter um artista muito dinâmico e exigente era o 

facto de terem que lidar com expectativas não realistas a nível da exigência de 

meios e pessoas." 

"(...) Estar muito focado no processo criativo trouxe aspectos negativos e 

positivos na colaboração. Os problemas eram vários, mas o desejo do artista de 

se libertar dos constrangimentos institucionais alargava-se a toda a equipa. (...) 

Por vezes o atista desejava reconhecimento como artista e como cientista." 

"(...) O interesse e personalidade do cientista era igualmente significante. 

Os cientistas descrevem a importância central do seu desejo de comunicarem 

ciência. A relação com artistas em projectos trouxe-lhes alternativas para esta via 

de comunicação promovendo ideias novas a este nível." 

“(...) Foram apresentadas preocupações pela natureza da 

prática cientifica e a necessidade de acuidade na 

especificação de processos físicos, que os artistas sentiam 

não serem adequados. As atitudes culturais e institucionais 

são mencionadas da seguinte forma:  'se eu olho para a 

ciência e não percebo, não duvido da qualidade da ciência. 

Se eu olho para a arte e não percebo, eu duvido da 

qualidade do artista', esta atitude relega a arte para um 

segundo plano e indetermina a possibilidade de trocas 

equalitárias.191" 
 

Cabe ainda acrescentar que os meios expressivos usados pelos artistas 

se situam em áreas como: Urban Intervention, In situ instalation, Work in 

progress, Learn by feeling, meios estes que suportam a ideia de que: 

“A arte não se define em função da tecnologia empregue, 

mas são os artistas que ao empregarem essas tecnologias 

com o propósito crítico experimental que as definem como 

meios artísticos.192" 

 

                                                            
191 http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/leon.2006.39.5.447 
192 Tribe, Jana- Arte e Nuevas Tecnologias. p.7 
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2.5  PABLO PALAZUELO E VITORIA VESNA 
LABORATORIO DE FORMAS  

 
 

"O nada magnifica." 
                                                                                                                                                        Herberto Helder, Do Mundo 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Fig.26 - Estúdio de Pablo Palazuelo. La Peralega. Galapagar. Madrid 1969 

Fig.27 - Scanning Tunneling Microscop. PICOLAB. UCLA 05 
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À semelhança de outros capítulos cabe-nos expor aqui resumidamente a 

orientação e conteúdo deste ponto. Este capítulo evoluirá desde o acontecimento 

até a um argumento como contributo constitutivo da pergunta “como equacionar a 

relação arte, ciência, tecnologia?". Para tal acedemos a registos áudio, cartas, 

entrevistas, catálogos de exposições. 

Consideramos ser definitivo no desenvolvimento deste estudo o facto de 

em 2007 termos tido a oportunidade de presenciar dois acontecimentos 

seguintes: 

A exposição retrospectiva PABLO PALAZUELO Proceso de Trabajo. 

MACB-5-12-06 a 18-2-07; e a conferência (ln) Tangibles: Nanopercepció i Mon 
Quantic. Vitoria Vesna, David Peat, CCCB- 24-3-07. 

Fascinados pelo conjunto de 350 obras de Pablo Palazuelo e igualmente 

atraídos pela visão alargada de Vitoria Vesna, aconteceu um fechar no tempo 

como investigadora, a que correspondeu uma abertura para uma outra 

perspectiva da relação arte-ciência- tecnologia dada por estas manifestações. 

A relação arte-ciência ficaria intuitivamente gravada em nós como um 

espaço mental em que “sob a aparência do universo, do Tempo do Espaço e da 

Mobilidade está sempre encoberta uma realidade substancial, uma verdade 

fundamental em energia infinita.193" 

Essa realidade tentaremos retomá-la aqui nos argumentos evidenciados 

pelas obras destes dois artistas. 

A obra, na sua função figurativa194* emergente, flui entre dois tempo: 

o da vida de P. Palazuelo (Madrid, 1915-2007) e V.Vesna (Washington 

D.C.,1960).  

Ambas manifestam entre si diferença e repetição, e o que pesa afinal 

nestes artistas é a sua liberdade, é a finalidade específica das suas vidas. 

 

 

                                                            
193 Vesna, Victoria - in - http://nano.arts.ucla.edu 
194 Zambrano, Maria- 0 Sonho Criador, p.79. 
* “Função figurativa, modo propriamente criador que se dá em argumentos, nos quais a história declara o seu sentido e se 
salva em forma de poesia.” 
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Estas funções figurativas materializam-se através da pintura, escultura e 

escrita em Pablo PaIazueIo; e em instalações interactivas, ambientes digitais 

virtuais, performances polisensoriais, artigos académicos, por parte de Vitoria 

Vesna. 

P. Palazuelo, pintor, escultor, artista refIexivo, vivendo em Paris, no ano 

de 1952, na Rue St. Jaques (Notre-Dâme), rodeado de editores e livreiros 

especializados em literatura cabalística e esotérica, entrou na livraria La Tour de 

St. Jaques, atraído pelos livros expostos cheios de diagramas e signos. Aí 

conhece Claude d'Yge. Em relação a esse momento refere: 

 

“Claude acabara de publicar una Anthologie de la Poesie 

Hermetique y Nouvelle Assemble des Philosophes 

Chymiques. (...) A partir de aquel encuentro se fue 

estableciendo una relación de amistad, más de maestro- 

discípulo que tuvo varias consecuencias para mí. Siguiendo 

su sindicaciones, comencé el estudio de algunos tratados 

de alquimia. Esos estudios, que exigen esfuerzo y paciencia 

los continúo aún hoy día. (...) De la Iectura pasaba al trabajo 

gráfico (...).195" 
 

Na sua vasta e profunda obra vinculada ao estudo do número, da física, 

do pensamento científico e pensamento orienal, a imaginação activa* funciona 

como um catalizador dessa realidade oculta e o mundo real como um órgão de 

conhecimento. 

Por outro lado, Vitoria Vesna, artista, catedrática do Dept. de 

Design/Media Arts.UCLA, directora do Art/Sci Center e do VC Digital Arts 

Research Network, tem vinculada à sua obra e investigação a relação entre 

nanotecnologia, arte e cultura; 

V. Vesna afirma:  

"(...) procuro uma aproximação desde a percepção mais subtil no trabalho 

artístico tendo como finalidade os aspectos perceptivos da física quântica.196" 

                                                            
195 Palazuelo, P.- Processo de Trabajo. p. 284-285 
* P.Palazuelo-1995-2005.Museo Reina Sofia. ”(...) en sus escritos Palazuelo alude constantemente a la ‘imaginación activa’ 
e insiste en que es la energia que genera su obra. Corbin se expande sobre este significado en los siguientes términos: 
‘(...) es el órgano que permite la transmutación de los estados espirituales internos en externos, en visiones que existen en 
una relación simbólica con dichos estados internos. Se alcanza el camino hacia el espacio espiritual, o es esta 
transmutación la que da un carácter espacial a este espacio, crea espacio, proximidad, distancia y lejanía (...) esta es la 
razón porque Palazuelo afirma que una vez que la abstracción se ha inventado ya no hay vuelta atrás.” 
196 http://sinapse.art.ucla.edu 
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Paralelamente colocamos aqui as afirmações de Kevin Power acerca do 

aspecto perceptivo na produção artística de P. Palazuelo: 

 

“Palazuelo está embarcado en un 'relato' de Io que sabe, de 

Io que há percebido, sentido e visto como subyacente a 

todo. Busca las formas que subyacen a todas las formas, 

las energias que hacen que toda Ia energia se mueva, los 

cúmulos que guían a los campos de fuerza. Su obra trata 

del os ritmos de Ia percepción, de las estructuras y los 

patrones geométricos que subyacen a toda manifestación 

de vida y que están en nosotros e en Ia naturaleza, de las 

intuiciones de la percepción desnuda* y eI carácter 

revelador de Ia visión.197" 
 

Este longo relato de que fala Kevin Power, o relato “de lo que há 

percebido, sentido e visto como subyacente a todo (...)198" é realizado no PICO 

LAB da UCLA (05) através de um instrumento, o SCANNING TUNNELING 

MICROSCOP (STM).  

A magnificação na era da realidade virtual coloca a investigação no 

sentido de os cientistas conseguirem progressivamente alta definição da imagem 

a nível nanométrico. Uma equipa especializada da IBM encontrou um meio de 

manipular e mover átomos e moléculas, afirmando que não há limitações físicas. 

O STM representa o paradigma em que o ver é substituído pelo tocar, 

sentir. 

Estão abertas novos campos criativos pela expansão de campos 

perceptivos. 

Poderemos dar como exemplo a obra INNERCELL (03) de Vitoria Vesna, 

que permite uma experiência espacio temporal, em analogia com o nano-espaço. 

A manipulação atómica provoca uma alteração nos sentidos, complicando 

a normativa percepção do corpo e a compreensão da escala. 

 

                                                            
* GIL, José- Imagem Nua e Pequenas Percepções, p.18: A "Imagem Nua" caracterizada por no momento da sua percepção 
se encontrar despojada de significação real, pode encontrar-se em todo o domínio do real visível, em todas as 
representações de que os seus correspondentes verbais não se incluam, contendo uma carga não consciente de sentido. 
Verificamos então que estamos mergulhados num mundo de imagens nuas. A percepção de imagens nuas provoca um 
apelo de sentido." 
197 Palazuelo, PabIo - Desdobrável da Exposição MACB.06-07 
198Idem 
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Por outro lado, SENCESPACES, Vitoria Vesna (O3), pressentindo a 

saturação da imagem, cria a uma escala atómica a experiência de apreender 

através da subtileza do toque. As palavras nanotecnologia, molécula, gene e 

virtual tornam-se os elementos chave desta experiência. 

Perceber e sentir a nível do não-visível, são referências na obra de 

Palazuelo que afirma: 

" (...) sujeto e objeto se interpenetran e se encuentran 

integrados en un todo que constituye un sistema vivo (...) la 

nueva visión de la realidad se funda en la toma de 

conciencia de que existe una interdependencia entre todos 

Ios fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales e 

culturales. (...) habría que formular una red de conceptos e 

modelos que pasarán por encima de las distribuciones 

convencionales entre disciplinas y utilizaran cualquier 

Ienguaje siempre que este sea apropiado para describir Ios 

diferentes aspectos de Ia estructura de múltiples niveIes.199" 
 

O argumento de alargamento de consciência perceptiva, como meio e 

método para chegar à manifestação da representação, testemunhado múltiplas 

vezes nas afirmações de Pablo Palazuelo ao longo da sua vida, tem também na 

reflexão de Vitoria Vesna a preocupação de permitir a um grupo cada vez mais 

vasto de pessoas o conhecimento proporcionado pela instrumentalização da 

nanociência. 

V. Vesna afirma: 

"Num curto período da história muitas coisas novas 

apareceram, criando as condições perfeitas para uma 

simbiose natural entre arte-ciência-tecnologia. Outra década 

passaria antes que as pessoas que ocupam estes mundos 

criativos expandissem o seu campo perceptual relacionando 

os pontos de vista uns dos outros. Há uma necessidade 

genuína de abraçar novos sentidos, uma troca da 

percepção visual por outro tipo de percepções. A 

nanociência, a escala nanométrica, e a media art são 

poderosas sinergias que podem promulgar, no séc. XXI, a 

emergência de uma nova 3ª cultura; abarcando trocas 

biologicamente inspiradas, uma nova estética e diferentes 

conceptualizações.200" 

                                                            
199 Palazuelo, Pablo- Processo de Trabajo. E1 Paseante n°4, p.1986. MACB, p. 290. 
200 Vesna, V. - The Nanosindrome – http://sinapse.artsucla.edu 
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Palazuelo, em 1976, falava deste plano de intercepções da seguinte 

forma: "La ciencia penetra cada vez más profundamente en eI misterio de Ia 

materia formada, y el arte puede hacerlo también por sus propios medios, 

buscando allí otras cosas que aún no han sido reveladas.201" 

Vitoria Vesna, em conferência na ARCO (Madrid-2006), falava sobre as 

tecnologias de comunicação afectam o comportamento colectivo, e como a 

percepção da identidade se relaciona com a inovação científica. 

O impacto da nanociência na consciência, de uma forma experiencial, 

leva-a a concluir o seguinte: 

"Trata-se de compreender e manipular essa complexidade a 

níveis cada vez mais insuspeitados. Acredito que esta 

ciência precisa de outra forma de arte para inter-relacionar, 

projectar e movimentar as pessoas numa nova forma de 

pensar para o mundo que vivemos.202” 

 

Este "tête a tête" que aqui colocamos entre estes dois artistas conquista 

um espaço introdutório para a referência de obras unidas numa mesma temática 

comum aos dois artistas, a temática da Mandala. 

Mandala (do sânscrito manda-essência, la-contentor) tem como 

significado hindu o círculo concêntrico de energia. 

Este símbolo encontra-se no Oriente e também nas Mandalas cristãs da 

Idade Média. Constitui um sistema de representação psico-cósmico, 

 

 "onde a acção de criação de uma Mandala é devolvida a 

um domínio interior e sagrado que é forte e objectivo, 

contendo a unidade vida-consciência, revelador da 

Imanência e do seu potencial em nós mesmos, o retorno à 

unidade pela delimitação de um espaço sagrado e 

actualização de um tempo divino.203” 

 

 

 

                                                            
201Amon, Santiago –Conversación com Pablo Palazuelo, p.10 
202Vesna, V - The Era of Posthuman Engineering - International Arts Experts Forum - ARCO 06 
203Power, K. - La Imagínacion Activa. P. Palazuelo, p.20 
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A escolha das obras a seguir indicadas reflecte não só a abordagem da 

mesma temática, mas também a relação arte, ciência e tecnologia na abertura 

que o cerne deste trabalho coloca: a diferença e repetição como fundamento para 

a sua análise conceptual e formal. As obras em causa são: 

Pablo Palazuelo (1960-2007) 

MANDALA II – 1964 (1,46 x 88) - Coleccion Sres René G. Zentner 

MANDALA III - 1965 (2,35 x 1,44) – Coleccion Sres René G. Zentner 

Vitoria Vesna 

Monges Budistas Tibetanos. Mosteiro de Gaden Lhopa Kangtsen. 

SANDMANDALA - 2006 - (8m x 8m). Los Angeles County Museum 

NANOMANDALA - 2006 - (nano escala) - Instalação multimédia. 

Los Angeles County Museum. Pico Lab. VCLA. 

A afirmação deleuziana que subtitula este capítulo, "todos os 

acontecimentos comunicam um único acontecimento204” enuncia a circunstância 

em que diferença e repetição, em cada obra, se mostra como algo que está aqui 

subjacente à ideia de infinitamente grande e infinitamente pequeno. 

Citando Jorge Wagensberg argumenta-se que: “a procura é a (...) beleza: 

Io que se repite dentro de una misma cosa. (...) Ia inteligibilidad: Io que se repite 

en cosas diferentes.205” 

Neste caso os instrumentos da mente, o método da ciência, e os meios 

da técnica aproximam-se para afirmar em diferença a ideia que leva até à 

visibilidade do apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
204Deleuze, Gilles- Diferença e Repetição, p.57 
205 Wagensberg, J.- EI Gozo Intelectual, p.149 
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2.5.1  PABLO PALAZUELO 
 MANDALAS. MODUS OPERANDIS 

 

"No hablemos de quadros sino de ideas." 

P. Palazuelo 

 

Abarcar o pensamento, o seu "corpo colossal de pensamento", e a obra 

deste artista não se justificaria neste contexto. Assim, para além da informação 

essencial ao entendimento da estrutura da sua mente íntima, processual, 

restringir-nos-emos à análise das obras MANDALA. 

Poderíamos conjecturar sobre o contexto conceptual que atravessa o 

tempo da obra de Pablo Palazeulo. Entre outras circunstâncias poderiam citar-se: 

A aparição da POP ART (1956) com as colagens de Richard Hamilton, o 

primeiro concerto de música electrónica no MOMA COMPUTER CENTER- 

Califórnia (1957), o primeiro satélite lançado no espaço - S. SPUTNIK-USSR 

(1957), a exposição de Yves Klein - VAZIO, as performances e happenings de 

Beuys, Klein, Rauchenberg, Vostell. Passando também pela recusa de Jean Paul 

Sartre de receber o Prémio Nobel (1964) ou a produção de Nine Jackies, Warhol, 

o começo do minimalismo (1965) com Donald Judd, Lewitt, Robert Morris, a 

instalação 12 cavalos vivos, de Kounnellis (1967), a guerra do Vietnam ou o 

anúncio por parte de Marshall McLuhan* "the médium is the message." 

Pablo Palazuelo atravessaria ainda o portal da passagem do século num 

entorno de muitas outras circunstâncias artísticas, culturais, sociais e políticas. 

A perspectiva de Kevin Power sobre a sua colocação na história da arte é 

a seguinte: 

“ (...) se diferencia de la abstracción clássica en que no 

busca Ia autonomia de las formas sino Ia tensión entre 

ellas, el proceso de transformación que ellas sufren. (...) de 

ahí que las investigaciones formales de Palazuelo 

constituyen una ruptura de los postulados modernistas, con 

Ia salvedad de que Ia Iiteralidad en su obra es fruto de un 

proceso interior, reflexivo, a diferencia de Ia Iiteralidad 

objectual del minimalismo.”206 

                                                            
* Marshall McLuhan (1911-1980), filósofo da comunicação, imaginou a Internet trinta anos antes de ser inventada. É seu 
enunciado “o meio é a menssagem” profetizando que os média e não o sem conteúdo, devem ser o centro de estudo. 
206 Power, Kevin- La Imagínación Activa, In Pablo Palazuelo, Processo de Trabajo, p. 11 
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Esta transformação e o seu processo criador poderão enquadrar-se nos 

seguintes itens. Pablo Palazuelo refere que tudo se passa num espaço universal 

e mental, afirmando: “Mi visión del cosmos es atemporal. EI universo es 

atemporal. EI universo como un enorme pensamento.207”  Em relação ao carácter 

revelador da visão diz: "La visión es una forma de ver Io que no se ofrece a 

nuestra vista. Su papel en el fenómeno de Ia percepción es superior al que 

juegan los sentidos?208” A imaginação activa, conceito fundamental da função 

criadora, para Palazuelo tem um potencial visionário: 

"EI inconsciente pude producir, con grand efectividad y de 

modo espontáneo, Ia representación de una estructura 

matemática que sea expresión de una orden. (...) es Ia idea 

de epifania, movida por fuerzas psico-espirituales Ia que 

domina a percepción. (...) una doctrina filosófica e cientufica 

que proporciona Ia traducción de una visión el mundo 

interior e exterior basado en ritmos o microcósmicos209”. 
 

Em relação a este assunto Kevin Power afirma: 

"(...) EI mundo imaginalis, mundo de la imagem, seria 

entonces un mundo tan real que desde el punto de vista 

ontológico como el mundo de los sentidos y del intelecto, un 

mundo que requiere una facultad de percepción que Ie 

pertenezca, una facultad cognitiva (…).210” 
 

Em relação à energia e à forma, tão importante na concepção a nível da 

manifestação pictórica, o artista afirma: 

“Es Ia imaginación Ia que va añadiendo a las formas 

aqueIIo que les falta para hacerse. Este seria eI deseo 

verdadero, el deseo que no puede tener la iIusión de 

pararse en una forma definida y fija pues su objeto son las 

formas dela vida ilimitada. (...) Ia forma se manifiesta 

siempre con Ia energía e la materia. (...) las energías del 

universo contienen, como nos dice Jung, 'todas las 

condiciones e cualidades que determinan las formas'. Estas 

condiciones y cualidades son imperceptibles e 

irrepresentables hasta que no Ilegan al umbral de Ia 

conciencia donde adoptan las imágenes de estructuras 

numerales y geométricas.211” 

                                                            
207 Power, Kevin- Geometria y Visión. Una Conversación con Pablo Palazuelo,  p.27 
208 Power, Kevin- Espiritualidade Orgânica de Palazuelo, p.15 
209 Idem, p.17 
210 Ibidem, p.19 
211 Palazuelo, Pablo- Energia, Materia y Forma, in P. Palazuelo- Processo de Trabajo, I995-2005. p.48 
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Falando da forma, Pablo Palazuelo acrescenta: 

“La imaginación activa, se comporta como el hiIo de pescar 

Ianzado a las aguas oscuras, sin fondo, para captar un pez 

'ictus', que a su vez es señal 'icnos', como escucha 

profunda que oye Io que de allí viene. (…). Las formas con 

las que trabajo tienen su propia historia genética, su historia 

familiar, pues siempre proceden unas de las otras y siempre 

son semejantes - en el sentido matemático - dentro de una 

determinada familia o Iinaje.212" 
 

 

Abordando a ideia da importância do desenho na sua obra, o artista tece 

a seguinte reflexão: 

"Dibujar es tener una concíencia crepuscular, un estado 

ligeramente conciente. EI acto de repetir, forma parte de 

esa conciencia crepuscular y sirve para provocar una 

transformación de Ia conciencia en una conciencia de 

duermevela. (...) Cuando dibujo se producen movimientos 

estructurales y otras alternancias en el despliegue de las 

sucesivas conformaciones que integran Ia composición, en 

todo momento pueden seguir moviéndose, según Ia 

coherencia interna de sus formas componentes.213” 
 

 

A afirmação do artista:  

“Si se mira bien, dibujar es cosa enigmatica214*" remete-nos 

para as primeiras obras sobre o tema Mandala no sentido 

da sua evolução estrutural. Na correspondência entre 

Claude Esteban e Pablo Palazuelo, publicada pela galeria 

Maeght de Barcelona, há uma carta de Palazuelo que 

encerra com a seguinte pergunta: “Que és Io inmemorial, 

extraño que uno quiere conocer?”215 

 

Esse imemorial, poderá ver-se em resquícios visíveis de desenhos na 

obra MANDALA (1958) (Fig. 30). 

                                                            
212 Palazuelo, Pablo- Energia, Materia y Forma, in P. Palazuelo- Processo de Trabajo, I995-2005. p.53 
213 Esteban, Claude- Pablo Palazuelo, p. 20 
214 Idem- p.32 
* Mandala ‘el ojo filosófico’ o ‘el espejo de la sabiduría'. Las formas laberínticas de Palazuelo de los anos sesenta pueden 
ser entendidas como Mandalas. El Mandala no es tan solo un medio sino que también reacciona sobre su creador. Cierto 
que Palazuelo no esta creando “Mandalas” en el sentido estricto del término, pero lo es que intenta crear ‘imágenes’ 
contemporâneas que sean capaces de situarse dentro de un dominio sagrado similar”. 
215Palazuelo, P & Esteban, Claudic- Palazuelo, p.49 
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 A presença da linha na sua absoluta pureza de movimentos é, na obra 

de Palazuelo, indicador dessas formas que segundo o artista, são “signos y 

merices de todos Ios signos de todos Ios Ienguajes, legibles e ilegibles (…).”216 

O conceito de transgeometria abordado pelo artista, (na partícula trans - 

trânsito, passagem interior de um para o outro e matra - medida, matéria), usado 

como distinção entre a geometria de Palazuelo e a praticada pela maioria dos 

pintores, é assim descrito: 

“(...) yo buscaba otra expresión diferente a Ia mera 

combinación de un triangulo y un rectângulo. Un Ienguaje 

que goza de un aceso al entendimiento de las formas, de 

todas las cosas, ya que Ia materia-prima, cuyo símbolo es 

el agua, la fluidez y Ia fertilidad, el estado continuo de 

cambio.217" 

 

O conjunto de Mandala é claramente um exemplo desse trânsito da forma 

em que o artista mede forças com a íntima proporção da natureza na sua 

natureza. 

 

                                                            
216Palazuelo, P & Esteban, Claudic- Palazuelo, p.108 
217Power, Kevin - Espiritualidad Orgânica de Palazuelo, in P. Palazuelo, p.21 

Fig.28 - MANDALA (39,5 x 25cm) Frente. 1956 Fig.29 - MANDALA (39,5 x 25cm) Verso 1956 
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As "manifestações" apresentadas nas (Figs. 28,29), estão geradas a 

partir de linhas rectas que se cruzam, linhas essas que, no entender de ViIIel 

Borja e José Cuyás, " (...) van del infinito al infinito. No son composiciones 

cerradas, sino abiertas, en expansión rítmica.218” 

Comparando-a com "artesonado mudéjar", José Cuyás diz: 

“(...) las líneas se interrumpen en el sentido de que se convierten en 

fugas. (...) las formas geométricas se producen a partir de un modelo generativo 

no cerrado, sino abierto, en expansión rítmica, a partir del cruce de Iíneas.219" 

Estas linhas em repetição vão adquirindo formas diferenciadas e a pulsão 

visionária acabará por, em obras tardias (1964-65), manifestar uma evolução da 

forma e do factor simbólico da cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mandala de 1958 (Fig.30) é de suma importância para a repercussão 

Internacional da obra de Paulo Palazuelo. No ano em que faz uma exposição 

individual na galeria Maeght de Paris, consumaria nos Estados Unidos o seu 

reconhecimento ao obter o prestigioso Prémio Carnegie. 

                                                            
218Cuyas, José & Villell-Borja, M.- Diálogos de los Números. in Palazuelo, Proceso de Trabajo. p.38 
219Idem, p.39 

Fig.30 - MANDALA (1,24 x 1,24) 1958. Carnegie Institute. Pittsburg. USA 
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Esta obra é nitidamente parte evolutiva das de 1956, sendo que o traçado 

da linearidade do desenho desaparece quase totalmente abrindo um espaço 

pictórico de matéria em pulsação de formas Iatentes. 

Este é o registo de ritmos Cristalográficos de uma matéria superficial ou, 

como diria o seu autor; “rumor imperceptible Ilegado de outra escala del 

mundo.220"; ou, como Claude Esteban escrevia numa das suas cartas ao seu 

"Querido Palazuelo: “La musicalidad que se desprende de Ia composición e del 

encadenamiento de figuras, como un regreso aI unísono, tras eI concierto 

desordenado, caótico, de las voces singulares.221" 

O seu fundo é negro como ainda no seu consciente fundo, fundado sem 

forma e contendo todas as formas, fundo literal em devir. Este fundo manter-se-á 

na evolução destas obras temáticas, desocultando no trabalho do artista as 

matérias e a sua energia fundadora, abrindo-se em cor reveladora. 

Entre a obra de 1958 e as de 1964-65 algo implode e se manifesta 

perceptivamente. As formas são agora arredondadas com uma profundidade 

surpreendente e absorvente, como o abismo de um buraco negro no espaço. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
220Esteban, Claude- Palazuelo. p.117 
221Idem – p. 125 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fig.31 – Pablo Palazuelo, Mandala III, (2,35x1,44) 1965. Coleccion Sres René G. Zenner  
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fig.32 – Pablo Palazuelo, Mandala II, (1,46x88cm) 1980. Galeria Maeght - Barcelona.  
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As investigações formais de Palazuelo sobre o ritmo falam-nos de 

relações entre a obra e a composição musical, referindo-se a elas nestes termos: 

“(...) lo que ellos llaman ‘envolturas de sonido’ inscritas en un polígono 

sugiere la onda. Las formas que yo hago proceden de polígonos. Se trata de una 

metamorfosis através de muchas operaciones gráficas.222” 

Para além da manifestação de espaços ondulatórios provenientes da 

onda de energia dos polígonos, as obras apresentadas abarcam ainda outro 

elemento pictural, a cor. Não obstante a presença de branco, negro, vermelho e 

amarelo na sua obra, também aparece o verde e o azul. Resultado de um 

"processo informante", as Mandalas de 1964-65 (Figs. 28/29) são dominadas 

pelo vermelho, laranja, amarelo e ocre. 

Sobre a cor Palazuelo diz: 

"Me interesa la “trans-formación", o pasajes (...). EI "rojo" estaria mas 

cerca del 'enrojecer' que de Io 'rojizo', y al mismo tiempo, violeta o naranja... y 

muy a menudo ennegrece o azulea.223" 

Santiago Amon, em entrevista ao artista, pergunta: 

 "Cabe estabelecer un particular simbolismo vital, desde el punto de vista 

estritamente cromático?224" 

Em relação à operação alquímica e ao valor simbólico da cor, Pablo 

Palazuelo responde: 

“En los procesos de sublimación de transformación de la 

sustancia, el alma humana 'imagina' la aparición de los 

colores en un orden que es casi constante. Pasa por el 

'negro' (imaginado, primero como substancial-tenebroso), 

por el 'citrino iridiscente' (amarillo-verdoso, que evoca la 

multiplicidad de transformaciones), por el 'blanco' (Ia 

iluminación), y llega al ultimo 'rojo' que el artífice imagina 

rubió carbunclo por su orden cristalino y por ser 'receptáculo 

de Ia luz' (y del fuego). La aparición de una 'forma feliz' es 

siempre un acontecimiento maravilloso, (...) Io que colma 

los deseos del artista, que anuncia el ‘fin’ de sus 

trabajos.225" 

                                                            
222 Palazuelo, P.- in Palazuelo. Amon, Santiago p.10 
223 Idem, p.11 
224 Ibidem, p.11 
225 Ibidem, p.12 
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Cabe-nos acrescentar que esse "fin" como finalidade de encontro íntimo, 

na elaboração das Mandalas, inscreve-se no simbolismo da cor destas Mandalas, 

absolutamente realizado, correspondendo ao esquema de um princípio 

conciliador entre a "diversidade" da natureza e a “unidade" do espírito. 

Palazuelo continua afirmando ser necessário: "Levantar las infinitas 

arquitecturas de Ia vida. De la materialidad. EI dios que canta es Orfeo.226" 

 

 

2.5.2  VITORIA VESNA 
MANDALA. NANOMANDALA 

MODUS OPERANDIS 

 

Cabe-nos agora dar início à apresentação e análise de uma obra que 

tendo como referência uma artista com formação de cientista, apresenta no seu 

trabalho semelhanças conceptuais com a obra de Pablo Palazuelo. Matéria e 

forma encontram realizações dissonantes que apesar disso se reúnem num único 

espaço de reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
226 Palazuelo, P.- in Palazuelo. AMON, Santiago p.10 

Fig.33 - Monges tibetanos de Gaden Kangtsen. Country Museum, L.A. 06 



CAPÍTULO II – A VIDA DAS FORMAS 

 

184 
 

A relação arte-ciência é cabalmente assumida pelos dois, sendo seus 

referentes, por um lado, o tangível na ciência através da tecnologia, e na obra de 

Pablo Palazuelo o “tangível” na metafísica, através do experienciavel na 

produção artística. A Mandala de areia realizada pelos monges tibetanos do 

mosteiro Gaden Kangtsen, Índia, no Los Angeles County Museum (2006) em 

interacção com a instalação multimédia NANOMANDALA de VICTORIA VESNA.227 

(Los Angeles County Museum & Pico Iab.UCLA. 2006), é representativo do ideário 

desta artista-cientista.  A disposição intencional de átomos cria semelhanças com 

o método que os monges usam, para Iaboriosamente criarem imagens de areia, 

partícula a partícula; contudo as culturas ocidentais e orientais usam esta prática 

com diferentes percepções e propostas. A instalação incorpora a Mandala (um 

diagrama cósmico e símbolo ritualista do universo, usado no hinduísmo e 

budismo, cuja tradução do sânscrito é de “todo", "círculo", "zero"), em conjugação 

com a exposição de Arte Budista no County Museum de L.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
227 Vesna, Victoria- http://nano.arts.ucla.edu._Vitória Vesna é uma artista, pensadora e professora catedrática do 
departamento de Design Media Arts da UCLA. O seu trabalho entre a perfomance, a video instalação e a investigação 
experimental que conecta network environment com espaços públicos, cruzando várias disciplinas. Investiga de que modo 
as tecnologias de comunicação afectam o comportamento colectivo, investiga os conceitos de digital e virtual na relação 
arte-ciência como forma de explorar todo o potencial perceptivo. Victoria apresentou o seu trabalho em 16 exposições 
internacionais, interagindo com 70 instituições. Publicou vários artigos e deu em todo o mundo mais de 100 conferências. 

Fig.34 - Monges tibetanos de Gaden Kangtsen. Country Museum, L.A. 06 
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A obra NANOMANDALA** foi conceptualizada da seguinte forma228: 

Num suporte de oito metros de diâmetro coberto de areia branca, uma 

sequência de Mandala criada pelos monges tibetanos ao vivo e reproduzida num 

laboratório nanotecnológico (PICOLAB-UCLA), com um microscópio óptico de 

scanner por electrões (SEM), são projectadas ambas as imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
* Ucla - Design Media Arts 
228 http://vv.arts.ucla.edu 
 

Fig.35 -  Esquema Projectual e Técnico - NANOMANDALA 

http://vv.arts.ucla.edu/
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Esta aproximação de arte, ciência e tecnologia é uma interpretação 

moderna de uma tradição que consagra o planeta e os seus habitantes para 

conseguir purificação e cura. 

Esta Mandala nunca tinha sido feita nos Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de a Mandala de oito metros de diâmetro estar concluída, dois 

dos monges na companhia do nanocientista James Gimzewski229, recriaram o 

centro da Mandala directamente sob o STU. 

Foi decidido pelos monges fazê-lo no espaço onde Vesna e Gimzewski 

fazem o seu trabalho de investigação (PICOLAB). 

O uso tecnológico de materiais muito mais delicados que a areia não 

intimidou os monges. 

A criação da Nanomandala a nível microscópico começou com a 

transição do fim da magnificação obtida com a câmara digital para a do 

microscópio óptico. 

                                                            
229 http://lwwwdigicult.it/digimag/article.asp?id=668 - James Gimzewski (1956), Feynman Prize em nanotecnologia (97), 
Duddle Prize (O1); membro honorário da Royal Academy de engenharia. 

Fig.36 - Recriação do centro de Chahrasamvara Mandala, Monges tibetanos James Ginzewski.  

                                                     PICOLAB. UCLA. 06  

http://lwwwdigicult.it/digimag/article.asp?id=668
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Amostras de areia que os monges usaram foram montadas no 

Microscópio Scanner de Electrões (SEM). Com alta definição; as imagens foram 

gravadas em resoluções que ultrapassavam as do microscópio óptico. 

Criar a transição entre imagens de dois grãos de areia no SEM foi um 

desafio para a equipa. 

As imagens finais revelavam ondas padrão aparecendo a uma escala 

nanométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia seria criar uma única imagem de Mandala até à nanoescala; no 

entanto a tecnologia não estava preparada para lidar com um database de 

300.000 imagens. A equipa decidiu por fim criar uma animação recorrendo a 

efeitos especiais. 

 

 

Fig.37 - ONDAS PADRAO a uma escala nanométrica 

 NANOMANDALA: PICOLABZUCLAZOG  
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Esta experiência de magnificação vivenciada como intermediária de 

expansão perceptiva cria a seguinte reflexão em Vitoria Vesna: 

 

"Vivemos numa cultura científica. Acontece em todo o lado 

e isto tem já um grande impacto no papel da arte. Artistas e 

humanistas tomam o papel de intérpretes e levantam 

questões sobre os pressupostos científicos. Eu abraço a 

tecnologia, mas como qualquer artista tomo liberdade para 

transgredir, redesenhá-la e questionar sobre o papel que ela 

tem na nossa vida.230" 

 

 

 

 

                                                            
230 Vesna, Victoria- http:///ucdametorg/projects/networkphp 

Fig.38 - Nanomandala. PICOLAB. UCLA. 06  



CAPÍTULO II – A VIDA DAS FORMAS 

 

189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes territórios invisíveis confrontam-nos com múltiplos valores de 

escalas e articulam-se em diferentes níveis. Estamos perante uma viagem em 

novos campos de criação que nos mostram a dinâmica do infinitamente pequeno, 

convidando-nos a procurar conhecer mundos paralelos e mentais de profunda 

carga imaginativa. 

Neste trabalho, Vitoria Vesna coloca o público literalmente dentro de um 

grão de areia; através da ciência que manipula a matéria até à escala do 

nanometer. 

 
 

 

 

Fig.39 - Nanomandala. PICOLAB. UCLA. 06  
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2.6  REFLEXIVO 
" 

DIFERENÇA E REPETIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Figs. 40,41– Pablo Palazuelo. Nanomndala. PICOLAB. UCLA. 06  

Fig. 42 - Pablo Palazuelo. Mandala II. 1964  
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A linha de pensamento deste item leva-nos a recolocar a questão: 

- Como equacionar a relação arte-ciência-tecnologia na actualidade? 

Questão esta contextualizada na ideia de que as formas na matéria tecnológica 

contribuem para que novos paradigmas ocorram na arte. 

Esta reflexão permitiu-nos elaborar um contexto que actualiza os termos 

da temática a partir de conceitos, enunciados ao longo dos capítulos tais como: 

conceito de tecnologia na interacção com os meios artísticos, o corpo como 

médium tecnológico, a emergência da terceira-cultura e a ideia de quarta-vaga, 

apresentada a partir de extratos do livro de Alvin Toffler Choque dos Futuros, 

como paradigma de investigação em biotecnologia. 

Das temáticas emergentes destes aspectos são apresentados exemplos 

a nível do corpo, da nanotecnologia, da virtualidade, do conceito espaço/tempo e 

do activismo. 

Desde o DNA como matéria artística até à vivência das convulsões da 

metamorfose da borboleta Blue Morph, regista-se em todos os âmbitos uma séria 

preocupação na área da ética e no desenhar das novas fronteiras na relação 

arte-ciência.  

O relatório para a arte e ciência do British Council, apresentado em 

"Extending Contexts, Making Possibilities"231, é sintetizado na afirmação de Jana 

Tribe (net-artist), que diz: "A arte não se define em função da tecnologia 

empregue, mas são os artistas que ao usarem essas tecnologias com propósitos 

críticos e experimentais as definem como meios artísticos.232" 

Procuramos explorar a relação da Influência da Inovação Científica e 

Tecnológica na Produção Artística. Propusemos relações e conexões entre as 

várias áreas que poderão contribuir para a discussão sobre esta temática e 

também abrir outras perspectivas. Analisamos a relação entre as formas na 

matéria pictórica e as formas reveladas pela tecnologia no sentido de actualizar, a 

partir de Henri Focillon, a ideia de Forma na Matéria. 

                                                            
231 Extending Contexts, Making Possibilities - A report on the arts and humanities research council/arts council England 'Art 

and Science Research Fellowships* (first round, inception date, Sept 2003) 
James Leach, King's College, and the Dept. of Social Anthropology, University of Cambridge  
232Tribe, Jana- Arte e Novas Tecnologias, p.7 
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As imagens produzidas pelo PICOLAB-UCLA (2006) são indissociáveis 

das obras Mandala lI e Mandala III (1964-65). Parece-nos pertinente, trazer a 

este aspecto da reflexão a análise da sua relação, (Figs. 40,41,42). Fazê-lo a 

nível conceptual e formal, pressupõe uma área de pensamento que permita 

manobrar a evidência desses corpus. 

Encontrámo-lo na obra do filósofo Gilles Deleuze, Diferença e Repetição, 

e na obra de Michel Foucault e Gilles Deleuze Theatrum Philosophicum. 

Não podemos ter a pretensão de abarcar esse modo profundo de entrar 

no mundo, o do filósofo clarividente, como é o pensamento e o ideário de Gilles 

Deleuze. Esta é uma abordagem sintética, pois enunciamos neste estudo, 

apenas as ideias essenciais que nos pareceram relevantes na compreensão do 

fenómeno pelas semelhanças, diferença e repetição nas obras apresentadas. 

Os termos dedutivos passam pela conceptualização das obras Mandala e 

Nanomandala. 

O seu pressuposto é comum. Podemos enunciar na procura de uma 

espiritualidade conduzida através de um ritual de representações simbólicas, em 

que os arquétipos relacionados com o micro e macrocosmos emergem no acto da 

"imagem no seu aparecer". 

À representação subjaz um denominador comum enunciado na seguinte 

afirmação de Deleuze: "Chamamos representação à relação do conceito com o 

seu objecto, sob este duplo aspecto, tal como se encontra efectuado na memória 

e na autoconsciência.233” 

Partilhando desta dedução, ambas as obras se vinculam a teorias  

formuladas a partir dos centros de consciência que, como no oráculo de Delfos 

que diz “conhece-te a ti mesmo”, toma consciência de quem és, são um reflexo 

especular do universo mental. 

Essa mente, que em Iabor tecnológico se aproxima da infinitesimal 

matéria, é também a peculiar peça motriz de ambos os artistas. 

Assinalamos aqui uma semelhança de identidades. 

Esta é a repetição conceptual de ambas as obras.  

                                                            
233Foucault, M & Deleuze, G.- Theatrum PhilosoPhicum, p. 72 
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Sobre este facto Deleuze articula o seguinte pensamento: “ (...) há eu 

desde que se estabeleça em alguma parte uma contemplação furtiva, desde que 

funcione, em alguma parte, uma máquina de contrair, capaz de, durante um 

momento, de transvazar uma diferença à repetição.234” 

Em repetição de conceitos, é urgente a representação do sujeito com o 

seu objecto, memória e auto conhecimento tal como afirma Besançon: 

"A ojos del artista, la materia no se reduce a Ia extensión ni 

Ia luz a los corpúsculos e las ondas. EI artista no puede 

representar las cosas, ni si quiera de Ia manera más 

naturalista, ni fotografiándolas, sin que aparezca un 

excedente aunque no se bien si viene de las cosas, del 

artista o de Dios, pero que conduce a la admiracion y Ia 

alabanza.235" 
 

Para além de todos os elementos mentais e processuais das três 

propostas: a do artista, místico e cabalista Pablo Palazuelo, a dos 

contempladores, os Monges Tibetanos do Mosteiro Gaden Khangsten e a da 

interactiva, artista e Professora Universitária Vitcoria Vesna ficam sob o nosso 

olhar as provas que toda essa circunstância de reflexão sobre o tempo, o ser, a 

tecnologia e a obra; essas provas testemunhais são-nos dadas em pintura no 

atelier de Madrid de Palazuelo em 1956, em trabalho Iaborioso do ritual de 

pintura granular pelos monges tibetanos e em observação indiscreta da íntima 

matéria do mundo pela tecnologia do laboratório PICOLAB da Universidade da 

Calofórnia, Los Angeles. 

Voltamos à ideia inicial de repetição, como potência de linguagem. A 

análise agora é formal. Situamo-la na ideia de fundo manifestada nestas 

representações como matriz fundadora. Sobre esta problemática Deleuze 

escreve: “ (...) a liberdade não mediatizada do fundo, a descoberta de um fundo 

atrás de qualquer outro fundo, a relação do sem-fundo com o não-fundado, a 

reflexão imediata do informal e da forma superior, constitui o eterno retorno.236" 

Estando longe de percorrermos um pensamento circular: é necessário 

acrescentar que a repetição se opõe a todas as formas de generalidade.  

                                                            
234 Deleuze, Gilles- Diferença e Repetição, p.154 
235 Besançon, A.- La Imagem Proibida, p.462 
236 Deleuze, Gilles- Diferença e Repetição,  p.137 
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O que também acontece aqui é que tentamos converter esta ideia de 

repetição num "novo", em relação com a diferença constitutiva das obras. Essa 

manifesta-se singularmente através da nanotecnologia, que nos permite dizer o 

que aqui aparece como exterior ao conceito, mas inerente a ele. 

Ou seja, a função, a mecânica instrumental, dependeu na sua 

conceptualização técnica do fim em vista. 

Seríamos levados a dizer que apenas existe repetição entre estas obras, 

encontramo-nos perante elementos da mesma identidade (os que estão 

vinculados à estrutura da matéria na forma) que atravessam o mesmo conceito e 

se revêm em diferentes médiuns.  

Repete-se o conceito, sem diferenciação entre as representações, pois 

são o mesmo na sua anterioridade.  

Citando de novo Deleuze diríamos através das suas palavras: “Devemos 

distinguir um sujeito secreto que se repete através deles, o verdadeiro sujeito da 

repetição.237” 

A questão da inovação tecnológica e científica e da sua influência na 

produção artística recoloca actualmente a questão dos limites da ciência através 

das UBIQUIDADES e MATERIALIZAÇÕES da arte.  

Assim sendo, poderíamos inverter a questão dizendo: há influência da 

arte na inovação tecnológica e científica, sendo que as formas na matéria 

manifestam algo de essencial ao conhecimento da arte, seja por via do atelier ou 

por via do laboratório.  

 

 

 

 

 

                                                            
237 Foucault, M & Deleuze, G.- Theatrum PhilosiPhicum, p. 36 
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3.  AS FORMAS NO ESPÍRITO 

 

“Talvez todos sejamos no segredo de nós mesmos, artistas sem mãos (…).” 

          Henri Focillon 

  

Neste capítulo que tem a sua temática circunscrita à palavra 

MATERIALIZAÇÕES, não podemos deixar de abordar, paradoxalmente, a 

perspectiva que Henri Focillon tece sobre as “Formas no Espírito”. 

Fazê-lo supõe, tal como no item anterior, a actualização do inestimável 

contributo de Focillon, através de uma das mais contemporâneas das Formas na 

Arte: a performance. 

Se em “As Formas na Matéria” o autor centra a vocação formal da matéria 

na natureza da arte, “poesia feita acção”, a técnica nas “Formas do Espírito” ele 

desenvolve a ideia de técnica do espírito na criação artística.  

Na sua reflexão esta dualidade é remetida para várias possibilidades que 

partindo das formas no espirito do artista, abordam a recordação e a memória: 

“uma memória invertida feita de omissões calculadas”238, as famílias espirituais de 

formas e as suas afinidades selectivas e electivas como diferenciadoras e 

caracterizadoras da vocação formal. 

Inscrita em dois médiuns diferenciados, a escultura e o corpo, a obra 

Comer o Coração, de Rui Chafes e Vera Mantero, só na sua “aparência” 

circunscreve uma diferença de planos. A Forma na Matéria e a Forma no Espírito 

sintetizam o plano da vida interior, o plano da sua vocação formal que radica no 

corpo total. 

 

                                                            
238 Focillon,  p.70 
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3.1 TOMAR CORPO.    
 

O movimento que provoca e dimensiona as metamorfoses da vida das 

formas, na criação artística, não acompanha uma metáfora, mas deverá ser 

entendido, na óptica de Henri Focillon, como as linhas condutoras de um “método 

biológico”. 

Trata-se de um conjunto diverso e o autor questiona o lugar do homem 

que dimensiona em si o corpo da arte dizendo: 

“Estas formas que vivem no espaço e na matéria, não 

viverão primeiro no espírito? Sim, as formas que vivem no 

espaço e na matéria vivem no espírito, (…) mas o que as 

impulsiona antes de tornarem corpo?”              
 

Antecipando a sistematização de respostas, o autor adverte em relação 

ao histórico antagonismo que seria o de espirito e forma. Sobre este aspecto 

afirma não existir antagonismo e que o mundo das formas no espirito é idêntico 

no seu princípio ao mundo das formas no espaço e na matéria: “(…) apenas 

existe entre eles uma diferença de plano, ou, se preferirmos, uma diferença de 

perspectiva.”239     

O trabalho do artista é para Focillon um resíduo da sua relação sobre a 

natureza, resultando a actividade exterior da forma do resultado de um processo 

interno. Nesse processo, o artista acolhe, apelando ao “instinto bruto”, as formas 

desordenadas para sua particular invenção de um “fenómeno formal”. É um 

processo em que, “o artista desenvolve perante o nosso olhar a própria técnica do 

espírito, e dá-nos dela uma espécie de moldagem de moldes que podemos ver e 

trocar.” 240    

O artista não é um moldador, cuja habilidade permite uma fabricação, mas 

antes a criação de um mundo próprio, cujas leis se prendem com o espaço, a 

matéria e as “leis do espírito”. 

 

 

                                                            
239 Focillon p.72 
240 Idem, p.73 
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Desta diferenciação o autor sistematiza três conceitos que por oposição 

definem um pouco a prática artística dizendo:  

“O homem comum não é um criador de mundos 

independentes preservando uma espécie de inocência; (…) 

o intelectual conhece uma técnica que adequa os 

procedimentos da inteligência discursiva (…) mas o que a 

técnica do espírito tem de original e de irredutível no artista 

(…) é que a vida das formas no seu espírito não é a vida 

das formas nesse género de espíritos.”241    
 

O discurso potenciador das características destas formas percorre no 

texto de Focillon parâmetros que as questionam pela sua abundância e 

intensidade em que: 

 “do mesmo modo que sonhar acordado faz germinar as 

obras dos visionários, a memória cria em certos artistas uma 

forma interior que não é nem a imagem, nem a recordação 

que lhe permite escapar ao despotismo do objecto.”242        
 

Tratando-se de imagens e recordações, o autor refere que se bastam a si 

mesmas argumentando a favor da vida das formas no espírito que a forma exige 

afastar-se desse domínio, porque o seu exterior é regido pelo seu princípio interno 

que faz delas significante da matéria, com a sua vocação formal, e de cada forma, 

com a sua vocação material.  

A questão colocada por Focillon em relação ao destino técnico das formas 

no espírito é determinante na asserção do seu pensamento, do seguinte modo:  

“A vocação formal nas matérias da arte implica um destino 

técnico (…). A essa vocação das matérias e a esse destino 

técnico corresponde uma vocação dos espíritos. A vida das 

formas não é idêntica no espaço plano do mosaísta e no 

espaço construído de Alberti, no espaço-limite do escultor 

romano e no espaço-meio de Bernini, na pedra talhada ou 

no bronze fundido na xilogravura.” 243       

 

 

 

 

                                                            
241 Focillon p.74 
242 Idem p.75 
243 Ibidem, p.78 
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Da inverosímil caracterização da técnica, Focillon acrescenta que há 

pintores que pensam como escultores e vice-versa, sendo que a vida interior se 

desenvolve em múltiplos planos que “querem abandonar a câmara do tesouro, e 

aspiram à luz solar ou retornam aos lugares onde à medida que se propagam 

também se enriquecem.” 

Da propagação da forma a cujo destino técnico corresponde uma classe 

de espíritos, Focillon conduz-nos à noção de famílias espirituais ou famílias 

formais. Elas são reconhecíveis por uma diferenciação da vocação formal, “de 

formas inéditas ou renovadas trabalhando arduamente sobre si mesmas.”244       

A manifestação destas famílias revê-se num jogo das afinidades electivas. 

Sobre este aspecto citamos a reflexão do autor: 

“Entre mestres que não tiveram entre si a menor ligação e 

que tudo separa a natureza, a distância, os séculos – a vida 

das formas estabelece laços. (…) tais afinidades não têm o 

momento por enquadramento ou por limite. Cada homem é 

contemporâneo de si mesmo, mas é igualmente 

contemporâneo do grupo espiritual em que se integra (…) 

ele ergue-se não como uma lembrança mas como uma 

presença.”245 
 

Focillon conclui que este plano da vida das formas lhe atribui um carácter 

activo, a sua invocação também não é necessária para explicar o seu passado 

formal pois seriam “independentes de qualquer contacto”.246   

A “família espiritual” dos visionários é em Focillon a de uma vida dupla, a 

de quatro paredes, de um lugar inacessível, e a da sua “episódica humanidade 

noutro sítio”. 

A imagem impõe-se bruscamente à vida das formas nos visionários, como 

“Leonardo Da Vinci encarava o muro arruinado discernindo figuras, batalhas, 

estruturas, cidades que desabam – formas, que se impõem à visão activa.”247      

 

 

 

                                                            
244 Focillon, p. 83 
245 Idem 
246 Ibidem, p.84 
247 Ibidem, p.82 
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3.2 PERFORMANCE  
MATÉRIA, ALIBI E ÊXTASE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À obra Comer o Coração, de Rui Chafes e Vera Mantero248, chamaríamos 

comer o coração do coração, tal é o exercício que o liga à essência da 

performance. 

Afastamo-nos dos 1200 quilos de ferro negro que constituem os dois 

módulos escultóricos desta peça, (Fig. 43) e ficamo-nos pelos 50 que deverá 

pesar Vera M. ou simbolicamente por 42 gramas, que seria a totalidade do peso 

da anima dos dois: escultor e bailarina. 

Elevada do chão a 7 metros (Fig. 44), comunica impossibilidades em 

tragédia e magnanimidade, prazer e dor, morte e outras “diligências”. 

Exposta à nudez, comunica-as, tocando intensamente uma linguagem 

ancestral, a da voz e do corpo. 

                                                            
248 Obra apresentada no pavilhão Cicilo Matarazzo- Bienal de S. Paulo- Brasil- 2004 

Figs.43,44 Rui Chafes, Vera Mantero  “Comer o Coração” 2004 

Bienal de São Paulo 
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Neste espaço ficará impressa, enquanto dura o acto do movimento, uma 

violência primordial. 

O corpo que ocupa a escultura seria para desmaterializar, transformando-

o "numa rede muito simples e abstracta que está entre o orgânico e o vegetal, 

que cobre um corpo e o transforma, (...) um corpo que não é um corpo mas um 

momento de energia.249” 

Com a "claridade dos que interrogam a esfinge e penetram no labirinto 

para combater a escuridão e a violência do touro.250” 

Vera Mantero materializa não os gestos do pensamento característicos 

de Pina Baush, mas as pequenas percepções anteriores ao pensamento de que 

fala José Gil*. 

 Aquém da representação seria o inerente ao feixe de forças do seu 

movimento, que como diz o filósofo: "envolvendo imediatamente o inconsciente 

oferece uma totalidade invisível.251" 

Assim se manifesta o princípio no seu fado de novos fractais, o caminho 

do exercício do ser da Phisys ao Kosmos? Cháos e kosmos como um só, na 

unidade nada? 

É a dança que aqui "exige da inteligência uma inocência que nunca teve 

e uma renúncia nova: se não ao seu inferno pelo menos ao seu próprio 

labirinto.252" 

A voz de Vera Mantero brilha, ígnea no braço de ferro que com ele 

mantém. Frente a frente, de igual para igual, até que ele se desvaneça e a 

desarme, e desarmada vacile na sua crença, até que num ínfimo infinito de 

tempo depois, tudo recomeça e ei-la, lúcida, a comer o coração do coração. 

                                                            
249 Rui Chafes em entrevista a Nuno crespo- Jornal “público”- 4/9/2004 40- ANDRESEN, Sophia M.- O Nu na Antiguidade 
C/ássica- p.23 
250 Andresen, Sophia M. - O Nu na Antiguidade Clássica, p.23 
*“Devem considerar-se dois momentos na apreensão das pequenas percepções: quando impressionam os sentidos sem 
impressionar a consciência, e quando fazem lembrar à memória.”- p.105. “(...) uma pequena percepção que desperta a 
memória aparece como uma espécie de “índice” que tivesse a propriedade de trazer à consciência a presença do mundo. 
Agora é o que não impressiona os sentidos a afectar a percepção. (...) a primeira espécie reduz- se à segunda, como um 
caso particular de intervalo (uma vez que a pregnância do traço infinitesimal na segundo espécie de pequenas percepções 
repete a micropercepção da primeira espécie. (...) Não é o estímulo positivo que afecta o sentido, mas o intervalo (écart) 
relativamente ao estímulo habitual. Uma mudança microscópica na expressão dos lábios, enquanto o rosto permanece 
imóvel, basta para fazer surgir um infinito de sentido.”- p. 108 
251 Gil, José- A Imagem Nua e as Pequenas Percepções- p.302 
252 Zambrano, Maria- O Homem e o Divino- p.153 
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Esse “fundo de onde sairia toda a realidade através de um acto 

criador253" irá fazendo caminho na mente e no espírito como um sentir original. 

A subconsciência que, no dizer da filósofa Maria Zambrano; “mede e 

sente o tempo vibração solitária e muda, que sai da sua mudez no grito e no 

pranto, que se paralisa na angústia, que se fecha hermeticamente nesses 

estados (...).”254 

A sua condição é viva, “muda de lugar quando muda o projecto do ser do 

Homem, muda à medida que o Homem pretende ser ou não ser de acordo com o 

que pretende ser e como.  

É a sombra e o seu vazio nas trevas contrárias, não podem dividir-se em 

géneros e espécies, ser conteúdo de uma ideia ou de uma definição, não surge 

fixo, move-se, modula-se, muda de sinal, é ambíguo, circunda o ser humano ou 

entra nele, parece-se com o possível, com a sombra e com o silêncio, não tem 

entidade. Uma das suas funções é reduzir, reduz a pó, a nada, os 

acontecimentos e os projectos, é a grande ameaça do homem quando este 

projecta o seu ser o místico sabe-o; o poeta nem sempre; mas suspeita-o 

sempre. 

 A sua acção é viva, é a vida sem consistência (sem essência): à medida 

que cresce o ser, cresce também o nada. Então funciona à maneira de 

possibilidade, é inércia, convida o ser e não o tolera, é a suprema resistência.255” 

A energia flui e reflui neste processo árduo, os olhos estão cerrados, ela 

dança daí de dentro. 

Fecham-se os olhos porque o corpo se abre:  

"Abrir-se ao corpo significa deixarmo-nos impregnar pelos 

movimentos do corpo. O que provoca um 'abaixamento do 

limiar da consciência', uma consciência crepuscular. 

Mergulhando no corpo, a consciência abre-se ao mundo: já 

não 'consciência de coisa alguma', doadora de sentido, mas 

como contacto e contágio com as forças do mundo.256” 
 

                                                            
253 Zambrano, Maria- O Homem e o Divino- p.154 
254 Idem 
255 Ibidem, p. 156-158 
256 Gil, José- Movimento Total - O Corpo e a Dança- p.17 
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Tal como a criança que aponta com o dedo para dizer "isto", e apenas 

"isso", também a obra a que Vera Mantero dá o corpo designa o acontecimento 

que não se transformará noutra coisa.  

Citamo-la porque as suas características nos induzem à ordem da 

manifestação “da luz uniforme da consciência e da razão pura257”, luz onde a 

claridade da consciência produz a intemporalidade, em braço de ferro com isso 

que afia os nossos lápis, lava os nossos pincéis, reúne imagens, objectos e 

matérias, no todo inestimável deste dever de recolectores em divida para com o 

tempo. Sair do inferno da temporalidade e persistir no projecto do ser, 

resguardando-o no último reduto da anima, para lá do horizonte mensurável. 

Assim a capacidade de temporalidade de uma obra, ou seja, a presença 

no tempo, resiliência na duração de um tempo, medir-se-ia pela quantidade de 

aproximação ao intemporal? 

Inerentes ao intemporal situar-se-iam os valores relacionados com a 

origem? 

Tanto mais resistente ao tempo quanto mais origem? 

Quanto mais intemporal mais próxima do nada? 

Apontamos para um esquema circular: dividimos um círculo em quatro 

partes, correspondendo 1000 anos a cada uma das partes, e sucessivos registos 

de 500, 100, 50, 25 anos.  

A cada módulo faremos corresponder estádios significativos de 

representações artísticas. 

Considerando um ponto zero a que corresponderia a contagem a.C., daí 

extrairemos exemplos: as Cavernas de Altamira, no período do Paleolítico 

Superior, com os seus cavalos, bisontes e rinocerontes, indicadores de uma arte 

ritual.  

A Virgem dos Rochedos, de Leonardo da Vinci, no tempo em que as 

ideias do humanismo colocam o Homem como centro e medida da vida. 

 

                                                            
257Zambrano, Maria- O Homem e o Divino- p.15 
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Permitimo-nos ainda outro salto no tempo, e colocamo-nos no século em 

que foi descoberta a sequência completa do genoma humano, no ano em que a 

Organização das Nações Unidas prevê que as reservas naturais resistam até ao 

ano 2040. Colocaríamos no terceiro milénio experiências artísticas como: a Net 

Art, o simulacro, a massificação da arte em relação aos processos tecnológicos 

de utilização e difusão da imagem, os meios tecnológicos e inteligência artificial, 

a comunicação global, a virtualidade, assinalando pontos comuns entre artistas 

tais como afirma o editor J. Alberto López: "superar as barreiras convencionais 

espaço-tempo, imaterialidade, e também as temáticas como auto-retratos, 

híbridos, religião e culto, o artista como etnógrafo, a linguagem e a escrita.258” 

O espaço intermédio é recheado de marcas evolutivas, marcadores activos do 

tempo, em presença, forma, matéria e técnica. 

O círculo não se fechou ainda, atravessamos o tempo possível, os touros 

alados, as estatuetas de olhos circulares e os pictogramas dos sumérios, 

constroem memória em imago comum tal como a Gioconda de Leonardo Da 

Vinci, as tecituras de Pollock e La Cicciolina de J. Koons. 

Aquém dessa representação a indizível sensação (a de belo ou de 

sublime?), como vendo pela primeira vez o familiar próximo esquecido no país 

distante da origem. Essa seria, grosso modo, a variável comum neste círculo. O 

mesmo círculo onde hoje o homem “é nivelado pela sua condição a simples 

número, degradado sob a categoria de quantidade.259” 

Essa premência é inerente ao trabalho de Vera Mantero. Reforçamos a ideia de 

nada como matriz citando de novo Maria Zambrano: 

 “Pois aqui o nada, o vazio volta a ser diabólico, mas agora 

com sinal positivo, porque é o pressuposto da criação. 

Quanto mais brotar próxima do nada, mais autenticamente 

criação será a obra humana. A obra humana pretende ser 

criadora; sustentar-se a partir do nada e até arrastá-lo 

consigo até incorporá-lo. As tentativas são múltiplas, e não 

é necessário enumerá-las, pois todas elas provêm dessa 

única raiz de criar que o projecto humano de ser 

sustenta.260” 

                                                            
258 El Presente Global del Arte. DOKUMENTA KASSEL- Revista “Lápiz”- n°162- ano XIX. Espanha- p. 19;49. 
259 Rodrigues, Carvalho – Rev. Pessoal – nº33, p.17 
260 Zambrano, Maria- O Homem e o Divino- p.156 
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Tendo o nada como princípio, “o nada com sinal positivo porque é 

pressuposto da criação261", poderemos deduzir que a cada confronto: o artista é 

remetido para o confronto com a origem. Vivifica, evoluindo formalmente, e assim 

ascende nesse corpo que já não é um corpo, mas um momento de energia como 

o desenho de uma criança. 

A vocação formal desta performance, como comunicação da forma no 

espirito, encontra nesta obra um plano de “imanência” que transfigura corpo e 

escultura numa visão de múltiplos e simultâneos “corpo-sem-orgãos”. Este corpo, 

tem por alibi a escultura que actualiza os virtuais na voz de Vera Mantero. A 

sensação, devolve a vocação do êxtase aliada da obra de Rui Chafes, como 

Forma na Matéria.   

Em “Comer o coração”, o corpo como médium tem na performance um 

instrumento de comunicação que alia a matéria escultórica à comunicação da 

matéria sem forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
261 Zambrano, Maria- O Homem e o Divino- p.156 
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1. AUTOREPRESENTAÇÃO EM JOSEPH BEUYS 

 

No contexto deste trabalho é importante enunciar o conceito de 

autorepresentação porque nele está implícito o desenvolvimento do nosso 

conjunto de desenhos, apresentado em interacção com o suporte teórico sobre o 

conceito de génese. Por conseguinte enunciamos a obra e o pensamento de 

Joseph Beuys no sentido de encontrar no seu processo autográfico, a 

possibilidade de reflexão sobre génese no acto criador. 
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JOSEPH BEUYS 
 

 “Cada homem um artista.” 

Joseph Beuys 
Krefeld, 1921- Dusseldorf. 1986 

 

 

A infância de Joseph Beuys em Cleves, um 

enclave Céltico e católico numa Alemanha 

protestante, sensibilizou definitivamente o menino 

Beuys. A comunidade mantinha rituais célticos e 

uma forte tradição católica. 

Assim se compreende que o pastor 

nómada, o xamã e alquimista, reinvente e explore a 

dimensão mística fazendo coincidir as ciências e 

filosofia da modernidade com aquilo que Newman 

diz ser: 

Uma exigência de unidade com as forças originárias que determinam a 

vida, cuja descoberta deve possibilitar uma compleição inteira do ser.262" 

O desenho, a que Beuys sempre se refere como “a primeira coisa visível 

da forma do pensamento”, cria em muitos dos seus esquemas a síntese de um 

ser humano capaz de se configurar num entendimento com os sentidos de um 

modo criativo.  

Pressupondo que estas capacidades criativas poderiam por em marcha 

as modificações para uma transformação mais humana das relações sociais, 

Beuys afirma: "TODO O SER HUMANO DEVE SER UM ARTISTA”. 

 

 

                                                            
262 Newman, Barnett - Select Writings and Interviews, p.95 

Fig.45 - Joseph Beuys, How to Explain Pictures to a Dead Hare 

Dusseldorf, 1965  
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A transmissão visual de alguns conceitos é feita através do desenho (Fig. 

43), em partituras e diagramas como é o caso desta imagem sobre a qual Beuys 

afirma: 

“Há uma energia indeterminada que recai sobre o momento 

de mudança para a obtenção de uma forma diferente, isto é 

um processo. Trata-se de uma lei simples: tomo um material 

amorfo como a gordura e o barro e mediante um movimento 

dou lugar à forma. É importante, que essa forma mediante 

um movimento possa ser levada à indeterminação.263” 

 

O centro principal desta figura na área do coração, o símbolo solar e um 

animal estão em ligação com o ser humano. Este é o núcleo dos conceitos 

irracionais potencializados pela inspiração, imaginação, movimento e alma. 

Encontramos ao centro uma figura com os pés no limite do umbral do 

nascimento e da morte. 

 

 

 

 

 

 

 

No lado esquerdo encontramos o nascimento embrionário como ponto de 

partida, assim como o caos e a força calórica. 

À direita do centro está a cabeça. Esta é um sinónimo de pensamento e 

ordem, criando a necessidade do processo de pensamento como processo de 

configuração. 

Beuys fez parte da grande guerra desde 1941 a 1946. 

Foi mobilizado na Luftwaffe como rádio telegrafista, artilheiro e depois 

piloto de um bombardeíro. 

                                                            
263 Beuys, Joseph - Ensaios/Entrevistas-06 

Fig.46 - Joseph Beuys, Blackboard: How to Explain Pictures to a Dead Hare 

Dusseldorf, 1965  
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Esteve na Rússia, na Ucrânia, no Cáucaso e no Mar Negro. Em 1943 o 

seu Stuka foi atingido por anti-aéreos russos. 

Beuys ficou gravemente ferido à beira da morte, foi um grupo de 

nómadas tártaros que o salvaram, untando-o com gordura e envolvendo-o com 

mantas de feltro. Voltaria à frente de combate onde foi ferido com gravidade mais 

quatro vezes, tendo recebido várias condecorações; a sua indisciplina valeu-lhe 

chegar ao fim da guerra como soldado raso. 

A experiência da dor foi uma experiência de essência, vivendo entre a 

consciência e a memória do horror, o que decididamente direccionou a sua obra. 

Interventor social e académico em 1974, apresenta-se às eleições do 

parlamento europeu pelos verdes, no mesmo ano em que no museu Guggenheim 

de Nova Iorque, tem lugar uma retrospectiva da sua obra. 

Nos anos 80 participa nas principais apresentações internacionais, 

bienais de Veneza e São Paulo e Documenta. 

Em 1985 apresenta em Nápoles a última instalação “PALAZZO REALE” 

que consistiu numa recapitulação do seu ideário. 

Em Outubro de 1985, saiu pela última vez da Alemanha em direcção a 

Madrid para a inauguração da EXPOSIÇÃO DE DESENHO na Caixa Madrid. 

O artista alemão que perseguiu o sonho de uma interpenetração total de 

existência diária e da experiência artística, deixa a ideia do corpo e do seu 

vestígio, quer seja no trabalho humano, escrita, signo, hieróglifo pictórico ou 

imagem tecnológica quer nas memórias objectuais feitas de gestos de 

autorrepresentação. 
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2. THE SECRET BEUYS 

ACÇÕES 

 

As cerimónias vivas de Joseph Beuys enquadram-se no argumento do 

filósofo José Gil, segundo o qual: “Reactivar sem descanso o caos original é a 

condição de toda a imagem nova na obra e Vida do artista.264” 

Esse é o acontecimento da vida-obra de J. Beuys, nas acções onde o 

Tempo, Espaço e Memória volteiam eventos cenográficos de realização de 

rituais, desenvolvidos entre 1963 até 1985 até ao eco dos seus contactos com o 

movimento FLUXUS e do encontro com Marcel Duchamp e Andy Warhol. 

A relação com o movimento FLUXUS, o grupo de Wolf Wostell, João 

Vieira, Nam June Paik e George Maciunas em 1966 (Festum F luxorum fluxus - 

Academia de Düsseldorf, Fev. 63) não foi duradoura. J. Beuys será dissidente 

afirmando: 

“As acções o Happening de Fluxus, não representam nada 

mais que um certo estilo na cena artística moderna. Creio 

que o que estava contido em gérmen nesta empresa desde 

o ponto de vista teórico não foi compreendido. O saber não 

se deve limitar a noção de acção a uma acção física no seio 

da actividade artística, mas é preciso sobretudo considera-

la como uma acção política e também generalizar esta 

noção.265” 
 

                                                            
264 Gil, José - A Imagem Nua e as Pequenas Percepções, p.12 
265 Reithmann, Max - La Mort Me Tient En Eveil, p.84. 
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O encontro com Marcel Duchamp e Andy Warhol teve outro tipo de 

continuidade. Se por um lado os vínculos que o ligavam a Duchamp estavam na 

fundação do objecto artístico ready–made, por outro lado enquanto A. Warhol 

realizava um retrato de Beuys a que juntou pó de diamante, o ideário de J. Beuys 

proporcionava o emprego ancestral e subjectivo de matéria e acção. 

O homem da ARTE = VIDA teve ainda tempo para um encontro com o 

Dalai Lama, no dia 22 de Novembro de 1979. 

O mistério de Beuys nas representações da sua obra projecta-se no 

conjunto da sua produção espiritual, material e verbal, reunida num amplo 

conjunto de objectos e acções. 

Este mistério consolida-se a nível do “material”, como as coisas 

grosseiras e humildes, imbuídas no devir que é a própria produção da obra. 

Também ao nível do “imaterial" que reside nos desenhos, na revisão de 

perguntas para a estruturação de uma conferência, os esquemas e explicações 

sobre os seus “blackboards”, ou os conceitos e as conceptualizações. 

 Sobre a voz dos objectos de Beuys, há algo que provavelmente lhe veio 

de uma aprendizagem com Rudolf Steiner: 

 

 “O homem tem de deixar que os objectos falem de duas 

maneiras: uma parte da sua essência e comunicam-se 

voluntariamente. Só é preciso ouvir. É a parte da realidade 

isenta de ideias; a outra têm que a desentranhar.266”   
 

No contexto das acções personalizadas, sem participação do espectador, 

e com uma marcação temporal, tal como especifica Beuys,  “as acções possuem 

sempre um conceito temporal, (...) tento inverter o tempo, para que este se 

converta em algo visível.267” 

Estas acções abordam globalmente os grandes temas da sua obra como 

a transformação da matéria, a energia espiritual, a relação ocidente-oriente, a 

incomunicação e o sofrimento. 

 

                                                            
266 Steiner, George – Gramáticas de la Creación, p.30 
267 Beuys, Joseph - Drawings: The Secret Block for a Secret Person in Ireland. 
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A Lebre é uma figuração também presente no seu desenho, a acção que 

abordaremos:  

“Como explicar os quadros a uma lebre morta” (26 Novembro 1965) 

galeria Schemela, Dusseldorf, (Fig. 42), com a duração de três horas, centra-se 

na transfiguração da linguagem. 

A estreita relação com animais vem dos tempos em que para além da 

colecção botânica criou um zoológico com ratos, moscas, aranhas, peixes e rãs.  

Utilizando-os na sua obra, Beuys aglutinava a sua potência mágica e 

mítica no grande ciclo cósmico da vida. 

Assim, afirmava: “Os animais também são em si e para si seres 

angélicos. Isto fala de um reino acima da pessoa, e de uma dimensão espiritual 

contida na própria pessoa.268”  

Assim contam-se como Animais “beuysianos”: 

As ovelhas, tão intimamente ligadas à sua figura de pastor numa “plástica 

social”, o cisne e as abelhas presentes em grande parte dos seus desenhos 

(Secret Block, e colecção Van de Grinten). O alce e o veado, este último simbolo 

solar, ligado ao divino, intermediário entre o céu e a terra, acompanhando as 

almas na sua viagem de morte como é propósito na instalação:  

“Rayo com fulgor sobre um veado”, 1958.  O cavalo branco, significante 

da velocidade e do êxtase do vôo é o animal xamânico. Estas figurações estão 

presentes nos desenhos dos anos 50 e na acção IFIGENIA/TITO ANDRONICO 

(1969). O Coyote, como deus dos índios, considerado animal totémico eleito 

como símbolo americano, vive lado a lado com Beuys na acção COYOTE, Galeria 

Block, Nova Iorque, 1974, visando no dizer de Beuys: 

 “O ponto nevrálgico psicológico de sistema de energias americanas: o 

trauma do conflito do americano com o índio”, (Centre Pompidou,1994).269 

A lebre, elemento fulcral e destinatária da acção, é o “animal primigénio”, 

o princípio feminino de encarnação e nascimento vinculado com a mulher e as 

transformações químicas do sangue, é representado muitas vezes como ser 

híbrido, resultado da junção mulher-lebre. Este animal é um símbolo lunar. 

                                                            
268 Beuys, Joseph - Drawings: The Secret Block for a Secret Person in Ireland. 
269 Idem 
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Beuys começa a usá-la fisicamente na SINFONIA SIBERIANA (1963), e 

depois como “elemento sacriñcial” a que extrai o coração em EURASIA (1996). 

Para a cerimónia-viva de “Como explicar os quadros a uma lebre morta”, 

Beuys apresenta-se com o rosto coberto de mel sobre o qual aplicou pó de ouro, 

pelo que diz: 

“Com mel sobre a cabeça, faço como é natural algo que 

tem a ver com o pensamento. A faculdade humana não 

consiste em dar mel, mas em pensar, em produzir ideias. As 

coisas dispõem-se agora de modo paralelo. Com isto, volta 

a ter vida o carácter mortal do pensamento. Porque o mel é 

sem dúvida, uma substância viva. O pensamento humano 

também pode viver, ser uma coisa vivente270”. 
 

Este ouro autêntico e alquímico do pensamento como coisa viva, riqueza 

do valor espiritual conferido também à qualidade orgânica do mel, dá visibilidade 

a uma transformação de linguagem.  

Nesta acção que foi filmada e fotografada, a cabeça de Beuys adquire um 

porte escultórico, ele apresenta-se sentado, amorosamente abraçado a uma 

lebre morta. 

O espaço da sala é exíguo e o público pode observar a acção através de 

uma porta de vidro, o que gerava uma distância de respeito ao território orbital do 

ritual do artista. Beuys entra no espaço mítico do animal para mostrar 

metaforicamente uma trilho à humanidade.  

Parando junto dos quadros com gestos calmos e coreográficos, sussurra 

uma oração, uma letanía apontando e colocando a pata da lebre sobre os 

quadros. 

Ao artista não interessa comunicar com o ser humano, preferindo 

incorporar-se directamente nos significantes míticos do animal. Por baixo de um 

banco, que tem uma das bases envoltas em feltro, existe um osso com um 

microfone, ligado à rádio, que tem por objectivo transmitir a letanía de Beuys à 

lebre.  

                                                            
270 Beuys, Joseph - Drawings: The Secret Block for a Secret Person in Ireland. 



CAPÍTULO III – UM CORPO ESPECULAR 

214 
 

O plano de comunicação centra-se na necessidade de transformação do 

pensamento humano numa outra linguagem, em que o pensamento racional de 

Beuys contrapõe uma renovação que parte do nada, no significante da lebre 

morta, para a recuperação da criação em cada homem.  

As múltiplas acções de Beuys remetem-nos para o corpo especular do 

artista que cria um plano de comunicação a que não é estranha a afirmação de 

Matisse: “Ne retenez que ce ne se voit pas.”  
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3. DESENHO E AUTOREPRESENTAÇAO 
 

“Desenhar é antes de mais, a meditação de uma existência que não o pode ser sem mistérios.” 

         Joseph Beuys 

 

 

Das esquematizações das pinturas rupestres às invenções totémicas, 

passando pelas idealizações criadas pelos gregos e perpetuadas em toda a arte 

ocidental, o corpo humano e todas as estruturas de entendimento da sua forma 

tais como harmonias, cânones, excepções e aberrações foram e continuam a ser 

o assunto eleito pelo desenho que o investiga, usa e eterniza. 

O corpo, lugar da nossa relação com o mundo é o ponto de partida do 

entendimento das coisas. O corpo é também o corpo do outro. A consciência da 

identidade individual está ligada à observação das criaturas semelhantes que 

possibilitam constatar a diferença. 

Toda a história contida no registo do gesto da mão, cria sentidos 

implícitos a um nível prévio, não conscientes e contidos no próprio traçar. Lembro 

por exemplo os riscos violentos e instigantes de Van Gogh e as linhas 

angustiadas de sensualidade aberta no traçar de Egon Shiele. 

No entanto essa espécie de auto observação que tanto interessa aos 

artistas contemporâneos, que encontram no desenho uma metodologia artística, 

poderá remeter-nos para os desenhos/pintura de Ives Klein em que é o corpo do 

modelo que se imprime na folha, sendo o gesto da mão extrapolado para o 

movimento de todo o corpo.  

Também nos pequenos desenhos do activista Keith Haring ou nos 

desenhos habitados de Helena Almeida, é o corpo do outro que se encontra na 

auto figuração. 

O sistema de comunicação do desenho é sempre aberto, não utiliza 

códigos como estrutura fixa; como o próprio pensamento, este sistema tem 

possibilidades infindáveis de combinação. 
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Joseph Beuys fala-nos do desenho da seguinte forma: 

“O desenho é a primeira forma visível nas minhas obras 

(…), a primeira coisa visível da forma do pensamento, o 

momento de mudança dos poderes invisíveis para a coisa 

visível (…), é na realidade uma forma de pensamento 

levada a uma superfície plana ou redonda, ou a um suporte 

sólido como papel, couro, pergaminho ou qualquer tipo de 

superfície.” 271 
 

A mente do artista, pelo corpo do desenho, e o pensamento do gesto do 

desenho, através do corpo do artista, são em Beuys registo de continuidade 

como thinking forms que criam um fluxo e refluxo na representação de imagens 

que pré-existem no suporte. Está iminente a relação entre uma linguagem do 

pensamento e uma linguagem que lhe é anterior, traduzidas na relação 

pensamento-forma. 

A escrita do desenho como pensamento criador, está imbricada numa 

larga tradição que remonta às teorias renascentistas do desenho como “IDEA”, 

que no séc. XX retomou certos aspectos do conceptualismo em que Beuys se 

insere.  

A sua autonomia como obra de arte vem do percurso das artes plásticas 

no séc. XX, que o promove a um modo de expressão em si mesmo, nos 

processos de autorrepresentação que utiliza. 

 

3.1 THE SECRET BLOCK FOR A SECRET PERSON IN IRELAND 

Nesta referência da obra de Beuys, como exemplo na arte 

contemporânea, em que o desenho inscreve um espaço autorrepresentativo, a 

obra que se segue enuncia o espaço identitário mais íntimo deste artista. 

“Tlön, Uqbar, Orbis Tertíus”, o conto de José Luís Borges, descreve um 

acaso em que o autor encontra numa entrada de uma enciclopédia a referência a 

uma certa cidade.  

Mais tarde conclui que é um mundo inteiro que existe, mas do qual 

ninguém tinha ouvido falar sendo que a prova da sua existência é a própria 

enciclopédia.  

                                                            
271 Beuys, Joseph – Ensaios Y Entrevistas, p.72. 
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Borges afirma sobre este conto: "Os metafísicos de Tlön não buscam a 

verdade, nem sequer a verossimilhança, buscam o assombro.” 

Tentando estabelecer um paralelo em relação ao contexto do desenho na 

obra de Beuys e mais precisamente em THE SECRET BLOCK FOR A SECRET 

PERSON IN IRELAND (1936-1972), pensamos no que as “coisas” podem ser sem 

o serem, e encontramos no desenho uma “arquitectura não construída”, provando 

aquilo que poderiam ter sido ou que gostaríamos que fossem, mesmo não o 

sendo, mas que existem tanto quanto os desenhos das coisas construídas 

existem. 

Os 327 desenhos que integram esta obra foram expostos pela primeira 

vez entre 7 de Abril e 12 de Maio de 1974, no Museu de Arte Moderna de Oxford. 

A exposição de tão vasta obra surpreendeu todos os que acompanhavam 

o percurso do artista, que socialmente orientado para o mundo exterior chamava 

assim a atenção sobre o seu alter-ego. A exposição foi apresentada em diferentes 

locais tais como Londres, Berlim, Basileia ou Nova Iorque, tendo sido retirados e 

acrescentados novos desenhos. 

Quatro anos antes da morte de Beuys, em 1982, foi exposta pela primeira 

vez na Alemanha na National Gallery de Berlin. 

A colecção é constituída em definitivo por 456 desenhos, executados 

entre os 15 e os 61 anos do seu autor, sendo pertença da colecção Erich Marx. 

Heiner Bastian, escritor e secretário de Beuys, afirma em relação a “THE 

SECRET BLOCK": 

 “Aí está contido tudo o que foi decisivo na evolução deste 

artista, o que pensava encontrou expressão do desenho 

como processo espiritual em muitos caminhos que se 

cruzavam (...), com esta datação cria-se um corte 

longitudinal através do sistema nervoso criativo do 

artista.272” 
 

O silêncio de Beuys multiplica o mistério desta obra. Em confrontação 

com o público não cria respostas. Para um destinatário secreto cria um registo 

muito próximo de um diário que acompanha a vida do seu autor, adensando o 

secretismo.  

                                                            
272 Stachelhaus, Heiner - Joseph Beuys, p.134   
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Sobre esta obra Beuys afirma: 

“The Secret Block é uma só obra, não é uma colecção tal 

como acontece com a colecção que se pode ver em 

Roterdão. A minha intenção era tê-lo como um tipo de livro. 

Por isso há uma congruência nos temas incluídos. Tem a 

ideia de uma história. Há anos atrás considerei-o uma obra, 

um environement com carácter de desenho, o qual não foi 

feito até agora. (...) em The Secret Block há uma ideia 

espiritual da história. Pode ver-se como uma biografia, uma 

história espiritual relatada a alguém, ou uma série de 

segredos contados a alguém. Tem relações com as 

intenções célticas, é um modelo de pensamento para dar 

lugar a intenções espirituais. É um modelo para desenvolver 

outra história, e em consequência é muito importante para o 

meu labor político.”273  

 

O DESENHO Nº 343 

É nossa intenção analisar um dos desenhos de The Secret Block For a 

Secret Person in Ireland. Trata-se do desenho n° 343, de um conjunto de 456, e 

foi realizado entre 1959 e 1961. 

O traço e o ponto de interrogação questionam o lugar do desenho. 

O traço é um suporte para a palavra, evocação do nome ausente, e o 

ponto de interrogação questiona o desenho, põe em questão o olhar sobre o 

desenho. O secretismo da obra interage com o segredo revelado ao observador. 

Este desenho é uma montagem/colagem (543 x 798mm). O papel é uma 

página de caderno escolar com linhas, papel de caderno de esboços, cartão de 

desenho grosso usado, sobre papel denso de impressão editorial. 

A natureza diversa do uso de suportes de carácter detrítico, à maneira do 

espírito DaDa, liga a matéria à própria vida. 

 É na superfície frágil do papel que acontece o desenho, sobre o óleo 

Braunkreuz, o lápis e a gordura a fazerem verdadeira a afirmação de Roland 

Barthes: “Nenhuma superfície, por mais longe que se procure, é virgem. Tudo é, 

sempre, já, áspero, desigual, ritmado por qualquer acidente.”274 

                                                            
273 Stachelhaus, Heiner - Joseph Beuys, p.40 
274 Barthes – Le bruissement de la langue, 1984, p.21 
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Este desenho, contém em si três outros quadros, unidos pela linha limite 

que separa o interior do exterior.  

Existe um “campo central”, o núcleo que organiza os centros e as forças 

que se cruzam no quadro. O “campo superior direito” contém uma marca desvio à 

ordem do quadro, transgredindo o seu perímetro. 

O “campo inferior direito”, vai para além da fronteira do quadro, 

submetendo a composição à linha diagonal, impondo uma nova referência. 

A ordem do quadro é constantemente subvertida pela desordem dos 

campos do desenho. A sua dinâmica interior cria um alto grau de indeterminação, 

conquistando um universo de relação com o espaço exterior, permitindo ao 

espectador que “mostre a sua ferida”. 

Neste desenho, o ponto, a linha e a mancha, indicam a sua génese 

fundamental. Ao ponto presente no “campo inferior direito” que o perfura 

regularmente opõe-se a mancha orgânica que invade o espaço. 

A linha, dominante, sequencial, no “campo superior direito”, repete-se 

horizontalmente contraposta em gesto vertical, preenchendo os espaços e 

criando linhas intersticiais e inverte os sistemas figura/fundo. 

A mancha, no “campo central”, está colocada em dispersão aleatória. A 

esta opõe-se uma composição organizada de linhas e pontos numa ordem 

mecânica. 

Ponto, mancha, linha, mancha, ponto, este é o percurso do lado interior 

do desenho; desenho aglutinante de uma composição que surge em equilíbrio 

sempre precário. 

Há no entanto nesta superfície uma bela organicidade a que não é alheia 

toda a relação entre a energia e a matéria na obra de Joseph Beuys: “A mancha 

de gordura deixada pelos dedos do artista ao tocar o papel alastra em fonte 

calórica num “ritual de morte e unção que concilia e resgata.”275 

Mais uma vez, refazendo a “ferida”, essa ferida a que Gilles Deleuze se 

refere afirmando: “A minha ferida já existia antes de mim”.   

 

                                                            
275 Bernardez, Carmen – J. Beuys, p.55  



CAPÍTULO III – UM CORPO ESPECULAR 

220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SMALL MAGNIFICAT 

AQUÉM DA REPRESENTAÇÃO 

 

Ao ver uma imagem/gravuras em livros velhos esquecidos pelos quartos¡ 

sentíamos que devia existir qualquer coisa mais, por trás, para lá, dentro. Era 

instável tanto o que viamos, como o que a imagem prometia.  

Resumia-se a ânsia, com um enunciado simples: 

na foto, por trás do monte há outro monte, e por trás desse outro ainda detrás 

ainda outro e o mar por trás do mar e do monte o céu por trás do céu... 

Pensávamos como parar esse ilimite torturante. 

 
Diários do Desenho, 

 Angela C. 
 

 

 

Retomando do ponto anterior a ideia da autorrepresentação, 

consideramos dar início à narrativa de um processo de criação. Esta narrativa, 

que no seu registo não se manifesta autorrepresentativa, é, no entanto, identitária 

da experiência que o desenho da flor promove como processo de autogénese. 

Iniciamos este item propondo uma abordagem que nos remete para a 

escala em que o microcosmos dos desenhos SMALL MAGNIFICAT, que têm por 

tema a representação de Flores, habita.  
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Apresentamos uma proposta de reflexão em relação à origem, à 

proveniência essencial, da reapresentação do mundo, no gesto do desenho. 

Referimo-nos aos universos das imagens nos diversos domínios 

artísticos, sem que aconteça uma aproximação ao fenómeno do processo criativo 

enquanto meandro semivisível na realização de uma obra. 

 Apresenta-se um projecto em que a fundamentação teórica aparece em 

simultaneidade. 

Deduzindo a partir de uma intuição aproximamo-nos da intenção da 

afirmação de Descartes quando afirma: 

"...então, depois de ter passado alguns anos a estudar no livro do mundo, 

e a procurar adquirir alguma experiência, tomei um dia a resolução de estudar 

também em mim próprio.276" 

Abordamos no CAPÍTULO 1, sob o título “DESENHADO PARA 

EMOCIONAR”, as teorias de percepção visual e do leit-motiv da anima, as 

emoções. 

A procura de fronteiras neurofisiológicas para os lugares da alma restitui 

ao corpo o estrelato que a arte lhe antecipou nos anos 60, não só porque lhe 

legitimou o estatuto de obra, como ainda (ECCE CORPUS! ECCE CORPUS!) se 

oferece como suporte, matéria-prima, viva, do acto criador. 

Uno em alma e corpo, o ser da arte, volta aos quefazeres* da ciência no 

velho postulado arte/natureza, natureza/homem, arte/homem, homem/arte, 

arte/ciência, e agora ciência/arte. 

A afirmação de Rodrigues Carvalho veicula um primeiro argumento. 

Citamos: "Sabemos que só a arte que cada um produzir, nos pode abrir a porta 

para a sua arquitectura do nada. Para o seu princípio criador. Para si.277" 

É sobre a procura desse princípio que o projeto SMALL MAGNIFICAT 

decorre. O desenho contém esse privilégio mágico de co-brotar em emoção, em 

pensamento, aquém do som, ou da palavra, na duração de um gesto. 

 

                                                            
276 Descartes, René- Discurso do Método- p.18 
* “...entre a defesa que se entrincheira nos factos e os deveres da consciência, estão os “quefazeres”, o fazer que pode ir 
até à obra de arte.” Zambrano, Maria- O Homem e o Divino- p.59 
277Carvalho, Fernando R.- Convoquem a Alma- p.11 
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Esses desenhos encontraram-se e fizeram-se com o tacto do olhar. 

Inesperadamente as flores que constam deste trabalho, durante o acto da 

sua escrita, articulam-se com a facticidade da procura de uma génese. 

Da temática flores, enunciaremos criadores, obras e respectivas 

aproximações teóricas; também isso nos foi útil como interrogação nos limites do 

nosso próprio território. 

Assim, entre as flores do sexo e as flores da morte, entre Eros e 

Thanatos, numa meta-linguagem que acede ao nascimento e ao fim, o princípio e 

o fim, situadas na obra de Georgia O'keeffe e Robert Mapplethorphe, 

encontramo-nos com um conjunto de cem desenhos lineares. 

Das flores diremos que enquanto o homem aumenta a escala temporal à 

medida que conhece as suas ossadas, já estas espécies tinham no planeta um 

currículo de vida de 450 milhões de anos e traziam no seu íntimo os mais simples 

e sofisticados órgãos de reprodução, daquela que é considerada pelos botânicos, 

como a sociedade mais eficaz sob o domínio de uma inteligência pura, ou seja, 

sem emoção. Fica para o desenho a palpitação desse centro para onde todas as 

linhas convergem, numa atracção abissal. 

Tentaremos, pois, construir enunciados cuja evolução se fará do geral 

para o particular, numa aproximação aberta em espaço e tempo. 

Referimos que este campo de ideias não se inscreve numa reflexão 

fechada, antes tentaremos provocar sintomas de uma metáfora de obra aberta na 

sua comunicabilidade e multiplicidade interpretativa, pelo acréscimo de 

significações possíveis e respectivas soluções de continuidade no espaço e no 

tempo. 

A nossa atenção focaliza-se na compreensão da formulação de 

desenhos, como processos de autogénese e na ironia de que as oito glaciações 

que nos precedem se possam conter na presença de uma Flor. 
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Percebemos que o território deste projecto serve dois propósitos: uma 

intenção individual, em interacção com o percurso como artista e a íntima 

transformação daí resultante; a outra intenção tem características “globalizantes”, 

no sentido de tentar encontrar, a partir do conceito de macropercepção, um mapa 

de referências para a compreensão deste projecto artístico. 

O conjunto de 100 desenhos realizados, constituem o projecto artístico 

SMALL MAGNIFICAT. Designação que deve a sua origem à sua escala SMALL e 

aos MAGNIFICAT e Jonhan Sebastian Bach. 

Cresceram de comum acordo com a reflexão teórica que paralelamente 

se apresenta.  

Da conceptualização deste trabalho faria parte um cubo de ferro, 

contentor a colocar num espaço exterior, onde os desenhos ampliados para 

1.20x1.60, preencheriam na totalidade o interior do espaço. 

Este cubo, entre a experiência do lugar e a instalação, permitiria unir o 

diverso de 100 desenhos numa experiência temporal de desabitação espacial, tal 

como a nossa experiência durante a sua realização, entre o abismo do centro e o 

pensamento de T.S. Elliot no extracto que citamos: 

“evocando do nada 

a asa assustada 

e o olho momentâneo." 

 

 

4.1 ORIGEM 
 

 

Origem e tempo decorrem como senhas de abertura deste paradigma 

que concerne aos "sintomas" do não apresentado. 

Isto não é, no entanto, uma aparência sem realidade. 

Esta proposição poderia servir já como ponto de partida no nosso sistema 

dedutivo, mas a causa primária está ainda por enunciar pelo que é aí que, de 

momento, residirá a nossa abordagem. O que está para lá do que não se vê? 

Esta é a pergunta da infância, contida no texto da página anterior.  
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Teimava em nós algo que dizia haver coisas por trás das coisas. 

Guardávamos os livros por baixo das montanhas e pensávamos em como parar 

esse ilimite torturante. 

O tempo que dista da infância não abrandou essa ânsia. CoIocarmo-nos 

no momento da primeira pergunta de que temos recordação traz aqui as palavras 

de Bono, dos U2: 

"(…) É possível voltar a começar, como um grito primário porque 

estou vivo, estou a nascer, acabo de chegar, estou à porta do 

lugar de onde parti, e quero voltar para dentro. Isso propulsiona-te 

para trás. Deves manter o carácter do minúsculo, conseguir a 

intimidade, sim, intimidade, essa é a palavra (...).”278 
 

Remetemo-nos objectivamente para o conceito de origem como momento 

iniciático. Voltar atrás para se reiniciar na origem será acreditar que é nesse 

estado que reside a essencialidade de um ser enquanto criador. 

Como se em cada um de nós, em latência, se mantivesse a possibilidade 

de encontro com um estado original. 

A emergência da procura do momento em que tudo começou, coloca-nos 

a questão: a origem de quê? A origem da representação.  

Percebemos quão ilimitada seria a procura da ocorrência da causa, 

restringimo-nos ao aquém, para um panorama igualmente abrangedor, mas 

bastante mais contido. A partir daqui procuraremos enunciar um campo de 

possibilidades. Aquém da representação pressupõe a figuração de universos 

vários. António Damásio, configurando ideias acerca do corpo, do cérebro e da 

mente, afirma: 

"Já antes do aparecimento da humanidade, os seres eram 

seres, num dado ponto da sua evolução, surgiu uma 

consciência elementar. Com essa consciência elementar, 

apareceu uma mente simples; com uma maior 

complexidade da mente veio a possibilidade de pensar, de 

usar linguagens, para comunicar e melhor organizar os 

pensamentos. Para nós, no presente, quando vimos ao 

mundo e nos desenvolvemos, começamos ainda por existir 

e só mais tarde pensamos.279" 
 

                                                            
278 Huster, David- El activismo ha echo que vuelva a amar Ia música- Magazine- sociedad- Madrid- 7/8/2005- p.19 
279 Damasio, António - O Erro de Descartes p. 254-255 
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Poderíamos supor que a anterioridade da representação se situaria então 

na dualidade existência-pensamento, contendo este último as estruturas e 

operações do ser. Ainda assim, não nos aproximamos o suficiente da origem, 

sendo que esta origem o será de alguma coisa. 

A este propósito, na obra A Origem de Obra de Arte, Martin Heidegger, 

afirma: 

“Origem significa aquilo a partir do qual uma coisa é o que 

é, e como é. Ao que uma coisa é como é chamamos a sua 

essência. A origem de algo é a proveniência da sua 

essência.280” 

 

Contextualizando na origem da obra de arte o filósofo continua 

procurando, cerzindo e deduzindo territórios que concernem à essência da obra, 

à sua proveniência, assim como à do artista e à definição de um terceiro sem o 

qual nada é: a arte. 

A escudaria de Sophia de Mello Breyner Andresen é outra.  O Kosmos é 

a "estrela" de todos os "edifícios" de representação que se projectam no infinito.  

É ele, escudeiro e cavaleiro em O Nu na Antiguidade Clássica que brame 

a sua invocação no que diz respeito à proveniência da substância artística da 

seguinte forma: 

"Quando na praia apanhamos uma concha aquilo que tão 

profundamente nos toca é isto: a forma que temos na mão é 

uma forma que não podia ser de outra maneira. É como se 

na concha estivesse escrito o pensamento do universo. Ela 

é verdadeiramente o fruto de um kosmos, o fruto de um 

mundo ordenado, a palavra que confirma a nossa 

confiança. (...) e por isso os corpos que vemos na escultura 

grega (...) corpos portadores de uma perfeição à qual o 

homem está religado, corpos que revelam a harmonia do 

Kosmos, como a concha que apanhamos na praia. No 

corpo o ser emerge, é, está.281" 

 

                                                            
280 Heideguer, Martin - A Origem da Obra de Arte p. 11; p. 5. 
281 Andresen, Sophia M.B.-O Nu na Antiguidade Clássica- pp14-19 
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Eis um pequeno sistema excêntrico ou será um sistema cêntrico?* 

A validade do conceito kosmos como mundo, mas também mundo 

ordenado-belo, e a relação do homem com a ordem dessa íntima estrutura, fecha 

e cria uma combinação de partes que concorrem para a formação de uma 

centricidade.  

Percorremo-la para classificar a origem, desde a mente (Damásio) para 

seus trâmites especulares (Heidegger), para a rotunda natureza cósmica 

(Sophia). 

Assim, deduzimos: origem enquanto existência, pensamento; origem 

como proveniência da essência; origem igual a imanência. 

Se este sistema se pode organizar em volta de um centro, sendo ele a 

mente, e tendo na tendência cêntrica “a representação da atitude autocrêntrica 

que caracteriza a perspectiva e a motivação humanas no princípio da vida e que 

permanece como impulso poderoso282”, poderíamos também inverter este 

sistema inicial, criando uma tendência excêntrica, em que o núcleo de forças tem 

como axis o Kosmos, seguindo-se a mente, e os seus estados processuais, 

sejam eles os do labor filosófico, artístico ou científico. 

Princípio e fim confundem-se, fundem-se. 

Ambos se encontram na evolução do género humano, e nas imagens da 

arte. Sobre esta complementaridade Rudolf Arnheim afirma: 

"A tensão entre as duas tendências antagónicas constitui o 

verdadeiro condimento da experiência humana, e qualquer 

manifestação artística que não consiga responder a este 

desafio parece-nos deficiente.283” 
 

                                                            
*A partir do texto “Dois Sistemas Espaciais” in “O Poder do Centro" Rudolf Arnheim, definiremos sistema, como combinação 
de partes coordenadas entre si que concorrem para a formação de um conjunto. 
Todo o objecto visual constitui um centro dinâmico com um núcleo de forças que têm origem nele e convergem para ele. 
Anterior à sua imagem visual, a sua imagem mental corresponde a uma ideia que se poderá aplicar a outros conteúdos, 
como é o caso deste contexto. Tendo em conta a definição de centro de equilíbrio como centro à volta do qual a 
composição se organiza, derivamos para o sistema cêntrico como o que é estruturado à volta de um centro interno, e 
sistema excêntrico como “descrevendo os vectores que são respostas aos centros exteriores de atracção e repulsão”, 
actuando portanto em correspondência com um centro extemo. 
Sobre estes centros internos e extemos Rudolf Arnheim acrescenta: 
“A interacção da centricidade e da excentricidade reflecte a tarefa dupla do ser humano: 1- A expansão da acção a partir do 
cerne gerador de cada indivíduo; 2- A interacção com outros centros semelhantes no campo social. Longe de se limitar a 
jogar com formas, a forma artística tomou-se tão indispensável para a consciência que o ser humano tem de si próprio, 
como o tema da arte.” (ARNHEIM, Rudolf - O Poder do Centro,p.14) 
282 Arnheim, Rudolf- O Poder do Centro- pp 18-19 
283 Idem 
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É nesta dualidade que encontraremos, no decorrer desta procura, outros 

sistemas, também eles cêntricos e excêntricos. Servir-nos-ão como coluna na 

estruturação do pensamento sobre as variações causais anteriores ao que é 

dado a ver, acaso e obra. Nas páginas seguintes procuraremos situar conceitos 

indicadores da presença original. 

A procura da circunstância que estimula a antecâmara do acto de criar, 

sugere que nos situemos. O lugar onde, circunscreve-se ao espaço planeta Terra 

e ao que o rodeia, enquanto que a dimensão tempo, auto - cêntrica, se restringe 

ao corpo que somos. O espaço total, o da mente, advém da relação entre estas 

duas possibilidades de que a arte e a ciência são testemunhos. 

 

4.2  O LUGAR ONDE 
 

 “Uma pequena porção de matéria chamada terra, viaja no 

firmamento, como um navio em cruzeiro, através da 

imensidão do espaço. Os seus tripulantes, frágeis e 

pequenos, possuem uma curiosidade insaciável e uns 

delírios de grandeza fora do lugar num cosmos 

gigantesco.284" 

Sobre o planeta, ataviados com quilo e meio de massa encefálica por 

cabeça, o começo do mundo, é para cada um, depois de nascer, o mundo que 

para nós fizeram. No dizer de Natália Correia, "Só nascemos quando somos nós 

que temos as dores285”, é em autogéneses pontuais que o conhecimento e a arte 

edificam.  Na verdade, a ideia de autogénese associada a geração espontânea 

como impulso natural, ou, como afirma o botânico H. Christian Blossfeldt: 

“formação que engendra o novo no documento sobre o modo como uma geração 

se relaciona com a natureza, com Deus, com as matemáticas286, ajuda a balizar a 

ideia de espaço à volta de: não do terminus activo da imagem, não no princípio, 

nesse rebentar sanguíneo da visibilidade, mas deixando a palavra aquém tomar 

posse do umbilical na obra das imagens, para um geral reconhecimento dos 

lugares provocadores da sua inadiável visualidade. 

                                                            
284 Guntherot, Honet- En los Limites del Universo- p.52 
285 Correia, Natália- Antologia Poética- p.241 
286 Adam, Hans Christian - Karl Blossfeldt, p.25 
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Sob a relação espaço-tempo na criação artística, Bossfeldt argumenta: 

“O facto de as obras de arte serem o resultado de um acto 

criador, isto é, o produto de um auto-desenvolvimento, a 

emergência de uma forma nova que nada deve à imitação 

ou à repetição, distingue-as das obras da natureza. (…) Da 

mesma maneira que a intemporalidade de uma erva a 

transforma num símbolo mental e venerável das leis 

originais, dedicadas, desde o princípio do mundo, a registar 

todas as manifestações de vida, a obra de arte deve 

justamente ao seu carácter de fenómeno singular e à sua 

extrema densidade, que faz dela um arco eléctrico estendido 

entre os dois pólos do passado e do futuro, o efeito 

perturbador que exerce sobre nós.287”   

 

4.3  POTÊNCIAS DE DEZ 
 

A nossa percepção de tempo procede de uma escala factual, o tempo 

inicial.  

No princípio não havia palavra, nem a palavra genocídio. 

No princípio não havia os vírus que exploram o ponto mais débil da 

segurança informática: O FACTOR HUMANO. 

No princípio não havia factor humano. Não havia Andrei Tarkovsky 

fixando volatilidades. Não havia Beuys cravejando o rosto a mel e ouro288. Não 

havia Marina Abramovic guturea numa coisa contra a morte289. Não havia morte. 

Das portas que se abriram ao nascimento do que não havia, fundou-se o 

tempo e o espaço;  

Somos à nossa maneira pó de estrelas. É nessa infinita alquimia que se 

nos colocam possibilidades de aproximação do aquém como conhecimento do 

processo criativo, numa pesquisa feita a partir de um ponto, e do corpo mental 

deslocado da sua própria matéria. 

Poderíamos partir de uma abordagem à “escala humana de um metro e 

realizar o afastamento desse ponto, potência a potência, compreendendo 

                                                            
287 Nierendorf, Karl – Karl Blossfeldt, p.25 
288 Beuys, Joseph- How To Explain Pictures to a Dead Hart - 1969 
289 Abramovic, Marina – The artist is present. Moma N.Y 2010 
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gradualmente o que significa adicionar mais um zero"290, ou, habituados à difusão 

de macro imagens de satélite difundidas por todo o lado, “começar no ponto mais 

longínquo e misterioso da viagem, atravessando a escala humana de um metro 

até à escala alguma vez explorada.291” 

O valor 1025 numa imagem do cosmos corresponde à distância de mil 

milhões de anos-luz. Aí "o espaço parece vazio, o universo é de um modo geral 

uniforme. A tão grande escala deve ser procurada ao longo do tempo, mais do 

que de lugar para lugar.292” 

À distância de um metro (10° m) encontrar-nos-íamos à escala da 

intimidade da pele. 

Além do cosmos, a proximidade é de 10cm (10-1 m), até que as imagens 

em "POTÊNCIAS DE DEZ", cada vez mais para dentro, revelam a 0,1 mícron (10-7 

m), guardadas em segurança no interior do núcleo, as belas “cadeias helicoidais 

do ADN com a informação sequenciada e armazenada em cada um dos 46 

cromossomas dentro do núcleo de cada célula humana.293” 

Aquém da pele, aquém da arquitectura molecular do ADN, numa 

sensação cada vez mais para cá, para dentro, encontram-se a 0,1 angstrom (10-

11 m), os "dois electrões mais intensos do átomo de carbono, desenhando uma 

esfera perfeita de carga eléctrica. Presentes na chama, no diamante ou no ADN, 

nada perturba o seu isolamento, respondem apenas ao núcleo que se encontra 

no seu interior.294” 

Na sua aparência de imagem, surpreende-nos que esta imagem (10-11 m) 

seja em tudo semelhante à que mencionamos inicialmente (10-25 ). 

A sua semelhança é-o em repetição. A diferença reside no facto de a 

primeira ser exterior ao ser humano, e a segunda se encontrar na recôndita 

entranha humana. 

 

                                                            
290 Morrison, Philip e MORRISON, Phylis- Potências de Dez- p.31 
291 Idem, p. 32 
292 Ibidem, p. 37 
293 Ibidem, p.40 
294 Ibidem, p. 45 
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 Se da primeira (10-25) a sensação de espaço vazio predomina ao olhar 

criando "um universo de um modo geral uniforme295”, a segunda, a dos internos 

electrões de carbono (10-11), não é menos irisada e por isso palpitantemente 

vazia. A opacidade que fica entre uma e outra corresponde a uma viajem de 

eterno retorno em que a arte se mostra aos viajantes. Philip Morrison reafirma a 

importância perceptiva em relação a este espaço relativo, referindo: 

"Algumas pessoas afirmam que a novidade pode estar a 

(10-17). Mas actualmente existe um forte consenso quanto à 

ideia de que os quarks e as suas partículas associadas 

representam tudo o que irá aparecer, (...) até 10-32 m. Dizem 

que aí é previsível que exista uma nova estrutura ainda 

mais notável. (...) O que iremos ver é o que iremos 

compreender.296” 

 

Cada vez mais íntimos da intimidade de dois universos. A presença da 

arte funde-os, como “ilustra” a obra do conceptualista Yves Klein. Yves Klein, 

“Yves- Ie monochrome", perspectiva-nos ao longo da sua obra paisagens desta 

viagem. Quando no Outono de 56, juntamente com o químico Edouard Adam 

encontram a solução: pigmento, éter e derivados de petróleo (rhodopas), a 

substância que materializará a “sensibilização pictórica, energia poética ou 

energia pura297” figurava já uma "materialização da universalidade da percepção 

espacial298" e também a forma como Yves entendia a vida “num domínio 

autónomo, cujos pólos gémeos apontavam para distância infinita e a presença 

imediata.299” 

As Monocromias azuis criavam uma realidade liberta das estritas 

limitações do espaço e do tempo, dizendo o artista: "para poder pintar o espaço é 

necessário que me integre dentro desse mesmo espaço.300"  

Dessa ubiquidade adviria, em 1958, a exposição “O Vazio”, na Galerie 

Iris Clert, em Paris, e dessa experiência Albert Camus escrevia: " Avec Ie vide les 

pleines pouvoirs301" (Ele também no limiar de 10-11 até 10-25?). 

                                                            
295 Morrison, Philip e MORRISON, Phylis- Potências de Dez -  p.46 
296 Idem, p. 112 
297 Weitemeier, Hannah- Klein p. 19 
298 Idem, p. 32 
299 Ibidem, p. 15 
300 Ibidem, p. 27 
301 Ibidem, p. 3 
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É nesse "sistema autónomo da superfície pictórica302”, na abstracção, 

nesse espaço perceptivo absoluto, que nas obras de Yves Klein se revela uma 

ordem anterior àquela que a mente humana constrói em padrões. Na ausência de 

referências espácio-temporais encontramos um ponto de partida para o conceito 

de caos que seguidamente abordamos. O sentido é abordar um paralelo entre 

sistemas caóticos e processo de criação artística. 

A afinidade da assimilação e transformação de elementos aleatórios, 

casuais, que incorporem novas formas e estilos, na arte, potenciando sistemas 

abertos para o novo, não encontra na ciência a mesma fluência. 

A potência fundadora da Arte problematiza a forma, reestruturando a mente 

e a percepção da natureza. 

4.4  A ESTÉTICA DO CAOS 
 

Olhar para a coisa imediatamente maior, e para a "coisa imediatamente 

mais pequena", aponta segundo a nossa percepção para imagens mentais 

sucedâneas como: 

cidade 

país 

planeta terra 

sistema solar 

galáxia 

grupos de galáxias até ao limite do que for possível ver, à escala de 

formação do universo (há cerca de 15 mil milhões anos), ou em sentido inverso e 

contínuo: 

subconsciência 

consciência 

mente 

corpo 

homem. 

 

                                                            
302 Heinhardt, Johannes – A Abstracção Depois da Abstracção, p.6    
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A relação manifesta entre as partes é a de que participam de um mesmo 

sistema. Uma unidade latente que nelas interage dinamicamente. 

Fraccionamo-las numa abertura preenchida pelo limite do que for possível 

ver e pelo espaço inerente à subconsciência*.  

Planando em espaços visivelmente indistintos, pela sua aparente 

vacuidade encontram-se em semelhança, participam talvez de uma consciência 

elementar. 

Aquém do que for possível ver cientificamente e fisicamente, 

estabelecemos então uma abertura. 

Ocupando este vago atrevemo-nos a colocar a palpitação de uma 

diferença. Deleuze afirma: 

"A repetição está entre duas diferenças e faz-nos passar de 

uma ordem para outra da diferença: da diferença externa à 

diferença interna, da diferença elementar à diferença 

transcendente, da diferença infinitesimal à diferença 

pessoal e monadológica.303” 

 
 

No conjunto anteriormente individualizado procuramos uma unidade: Pela 

"diferença externa à diferença interna"? Sim, já que numa e noutra se encontra 

em repetição a abrangência de um todo. Da “diferença elementar à diferença 

transcendente"? Sim, permanece em ambas como caracterização de uma 

imanência. Da "diferença infinitesimal à diferença pessoal e monadológica”? 

Sim, porque em ambas toma parte a substância simples, indivisível, de 

que todos os "corpos" são feitos. 

Assim, ao limite do que for possível ver corresponderiam os conceitos: 

externo, elementar, infinitesimal. Ao espaço inerente à subconsciência 

corresponderia: interno, transcendente, monadológico. 

Tentando alhear-nos do nosso natural ponto de vista auto-cêntrico, 

também o contrário poderia ser verdade? 

                                                            
*Voltar à fonte/ao largo ouvido murmurante e escuro", escreve o poeta em 1969. O inconsciente é a fonte, é o centro, a 
sombra murmurante, a água criadora - in CENTENO, Yvete Keil - 5 Aproximações. António Ramos Rosa. A Maturação do 
Centro, p.4 
303Deleuze, Gilles - Diferença e Repetição - p.151 
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Se assim fosse, concluiríamos que entre eles não se manifesta a 

diferença, senão a repetição, e assim poderíamos deduzir que o são enquanto 

semelhança?  

À imagem e semelhança do universo.  

A semelhança da semelhança! Situar-se-á aí a potência original?  

O definitivo encontro do OROBORUS com a sua cauda, num espaço sem 

linguagem, simultaneamente passado, presente e futuro.  

O espaço de ausência é já em si potência de uma revelação, na 

“extrapolação*” da temporalidade? Qual será o valor desta função fora do 

intervalo atrás referido?  

A incógnita poderá colocar-se na semelhança da semelhança? Deverá 

colocar-se nos elementos inerentes à abertura? Qual a potência a que teria de 

ser elevada?* 

Em percurso de investigação, abrigamo-nos no conselho decartiano 

quando, no capítulo de “Algumas regras extraídas do método", fixa a segunda 

“máxima”, dizendo: 

"Os viajantes perdidos na floresta não devem andar de um 

lado para o outro, nem tão pouco parar, mas caminhar 

sempre no mesmo sentido - nunca retroceder por razões 

fracas, ainda que tenham escolhido esse caminho por 

acaso.”304 
 

Tentando levar a bom termo a linha condutora deste item, acercamo-nos 

ao lugar onde; passaremos a enunciar os degraus condutores da ideia que a 

acepção do termo cháos, no seu étimo grego de origem, ou abertura originária de 

onde vem tudo, indica.  

 

                                                            
*Extrapolação- processo em que se infere o valor de uma função fora do intervalo, através do comportamento dentro do 
intervalo: Dicionário Universal- Língua Portuguesa. Edição Revista e Actualizada. Texto Editora.1999 
*Desejaríamos não ser tão analfabetos no conhecimento da matemática, nas suas profundezas de sínteses. Em complemento a estas 
deduções intuitivas acrescentamos citando Benoit Mandelbrot que nos anos 70 sistematizava um estudo sobre a geometria fractal: “a ideia 
de que um resultado aritmético deve depender da relação que o objecto tem com o observador, encontra-se no nosso século muito dentro do 
espírito da física, constitui uma importante interpretação sua. Mas o que aconteceria no caso de usarmos valores intermédios entre o “muito 
afastado” e o “muito próximo"? Chega-se então ao conceito, já formulado matematicamente, das dimensões fraccionais. A Geometria Fractal 
“cria” objectos cujas partes são sempre semelhantes ao conjunto total. Ou seja, a parte é o todo e o todo está em cada parte. A qualidade 
desta semelhança consigo mesma, desta auto-reprodução, é a característica básica de um objecto fractal, em qualquer dimensão 
fraccionária.” PLANAS, Jorge Alvorado - A Estética do Caos. http://www.antroposmodemo.com/word/laest.doc 
304  Descartes, René- Discurso do Método- p.29 
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Sem esquecer a existência de fundamentais antecedentes históricos 

percursores como as matemáticas do antigo Egipto registadas no papiro Rhind, 

ou do matemático medieval Leonardo Fibonacci (1175-1250), permitimo-nos dar 

um enorme salto no tempo situando-nos na última década do séc. XX e, com os 

cientistas Benoit Mandelbrot e Christopher Scholz, abordar genericamente os 

seguintes conceitos: cháos e teoria do caos. 

 Cháos: 

"Entenda-se, não como ausência de ordem, mas como 

certo tipo de ordem de características imprescindíveis, que 

é possível descrever de forma concreta e precisa. Ou seja, 

um tipo de ordem de movimento imprescindível, o não 

linear.  É um grande campo de investigação que abarca 

diferentes linhas de pensamento (medicina, geologia, 

termodinâmica, sociologia, biologia, aerodinâmica, estética, 

filosofia).305" 

 

Teoria do caos: 

"Denominação do ramo da matemática e da física da 

segunda metade do séc. XX que trata dos comportamentos 

aleatórios (caóticos) nos sistemas dinâmicos. A ideia de que 

parte a teoria do caos é simples: em determinados sistemas 

naturais, pequenas mudanças nas condições iniciais 

conduzem a enormes discrepâncias nos resultados. Este 

princípio chama-se efeito borboleta, já que em 

meteorologia, a natureza não linear da atmosfera, fez 

afirmar que é possível que o bater de asas de uma 

borboleta em determinado lugar e momento, pode ser a 

causa de um furacão, meses mais tarde na outra parte do 

globo.306” 
 

Geometria do caos: 

O caos pode ser descrito, determinado e formalizado com a ajuda de uma 

nova geometria chamada fractal, que apareceu na última década e foi 

desenvolvida pelo matemático Benoit Mandelbrot nos anos 70. Esta nova 

geometria tenta encontrar causas no acaso, determinar o indeterminável.  

 

 

                                                            
305 http://es.wikipedia.org/wiki/teoriadelcaos 
306 Idem 
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É considerada como uma verdadeira geometria da natureza, que contém 

as leis e os princípios de uma nova estética natural. Mandelbrot afirma: 

“A ideia de que um resultado aritmético deve depender da 

relação que o objecto tem com o observador, encontra-se 

no nosso século dentro do espírito da Física, e constitui 

uma interpretação importante. Mas, o que aconteceria no 

caso de usar valores intermédios entre "mais longe” e “mais 

próximo”? Chega-se então ao conceito, já formulado 

matematicamente, das dimensões fraccionárias.”307 
 

Fractal: Mandelbrot criou o termo fractal em 1975. Define-o da seguinte 

forma: 

 “A fractal is a geometrical figure in wich an identícal motif 

repeats itself on a ever diminishing scale308”  "(...) a 

geometria fractal cria objectos cujas partes são sempre 

semelhantes (nunca exactamente iguais) ao conjunto total. 

Ou seja, a parte é o todo e o todo está em cada parte.A 

qualidade desta semelhança consigo mesma, desta auto-

reprodução, é característica básica de um objecto fractal, 

em qualquer dimensão fraccionária.309” 
 

Na arquitectura dos templos gregos existia também a concepção fractal: 

a unidade padrão da coluna grega, rege todas as proporções do conjunto, 

repetindo-se em diversas escalas em cada parte, desde o pequeno até ao 

grande, no total da estrutura arquitectónica. 

A torre Eiffel, erigida sobre uma estrutura que se auto-reproduz em escala 

fractal, de modo a combinar leveza e resistência, ou os pulmões humanos, que 

compactam fractalmente uma superfície que estendida ocuparia uma área maior 

que um campo de ténis, são exemplos da importância desta organo-geometria. 

 "De entre as principais características do caos e dos fractais citamos: 

indeterminação, homogeneidade, intermitência, auto-semelhança, inter-relação 

entre macro e micro, dinâmica harmónica entre ordem e desordem.310” 

 

 

 

                                                            
307 http://es.wikipedia.org/wiki/teoriadelcaos 
308 Idem 
309 Ibidem 
310 Ibidem 
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Estética do Caos: 

“A utilização desta geometria permite reproduzir e criar 

modelos da maioria das formas, dinâmicas e caóticas, dos 

sistemas naturais: trata- se de uma verdadeira geometria da 

natureza, capaz de apreender e formalizar uma nova 

estética, antiga como a própria natureza, a Estética do 

Caos. Estes esquemas geométricos são a expressão de 

uma lei matemática, de uma super-ordem de carácter 

universal.”311 
 

No caso de grupos de artistas que, separados geograficamente, têm 

pontos comuns de ordem formal, o que dá origem a uma tendência mais global 

reflecte essa universalidade que é expressa na lei natural dos sistemas e da sua 

passagem da ordem ao caos. Do linear ao fractal. 

Não se sabe se o holandês Maurits Cornelius Escher (1893-1972) chegou 

a conhecer o termo fractal, mas na sua obra estão visivelmente organizadas 

estruturas matemáticas complexas, embora ele falasse constantemente do seu 

completo desconhecimento da matéria.  

O seu fascínio pelo conceito de infinito levou-o a explorações do espaço 

para além do plano bidimensional, criando planos "fraccionados" ilimitados.  

Perseguindo o tema da transformação nos trabalhos a que chamou 

"histórias da imagem", não apenas como operações de simetria, mas puras 

aproximações ao infinito, o mais perto possível da origem.  

As suas obras ilustram livros de matemática, física e biologia. Nadrian 

Leeman, pioneiro do desenvolvimento da nano tecnologia molecular, 

considerando o ADN como o jogo de construção mais maravilhoso que foi criado, 

produziu, depois de estudar a obra de Escher, tridimensionalmente os modelos 

mais complexos das cadeias de moléculas de ADN. 

 

 

 

 

 

                                                            
311 http://es.wikipedia.org/wiki/teoriadelcaos 
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"Com a geometria fractal podemos falar da ordem dentro do 

caos. O acaso dá lugar à necessidade. As formas das 

nuvens, a turbulência dos rios, as crateras da Lua ou de 

Marte, a propagação de uma epidemia, não são resultados 

fortuitos, mas sim obedecem a leis conhecidas, as leis da 

geometria fractal. Tudo isto deu nascimento a uma nova 

compreensão estética e a novas problematizações 

filosóficas e metafísicas que se aproximam muito de antigas 

concepções.”312 

 
 

Na procura da representação do infinito, apresentando o estruturalmente 

impensável, Esher não sai impune. A aproximação a modelos caóticos de 

representação fractal deixa-lhe marcas de vazio; no entanto, essa luta com o 

nada reforça a persistência da recriação da origem do cháos, reunindo nas suas 

imagens do infinito a persistência da matemática e poesia. 

4.5  O CÍRCULO PRIMORDIAL 

 
"Dêem um nome à memória, uma 
arrumação sonora que se escreva 

e ofusque - um nome 
 para morrer. 

Porque a criança atravessa tudo e já toca 
no centro de si própria." 

 

                                  HERBERTO HELDER 

 

Tal como um mandala* tibetano, com os seus desenhos de areia 

concêntricos, e o seu padrão geométrico, representativo do microcosmos, dando 

acesso a diferentes níveis de conhecimento, também o desenho infantil, nessa 

íntima respiração com o universo própria da criança, acede a esquemas de 

representação simples e profundos. 

                                                            
312 Arte e ciência na obra de M.C. Escher – http://www.ata.org.pe/cultural/escher-publi01.html 
*Mandala- “Em sânscrito significa círculo, tem origem hindu sendo também usada pelos budistas. Os desenhos de pó (pó 
de pedras semi-preciosas, pó de mármore ou areia tingida), representam com os seus padrões geométricos o microcosmos 
e o cosmos metafísico, os espaços interiores e exteriores. 
Construído do centro para fora procede a diferentes níveis de iniciação e conhecimento feitos por um mestre que introduz o 
discípulo no seu significado interno, externo e místico. Este mapa através do qual uma mente vulgar se pode transformar e 
aperfeiçoar foi visto por Carl Yung como a representação do inconsciente. 
Quando a construção de um mandala de areia está terminado é consagrado e os desenhos de experiências espaciais, dos 
conceitos que precedem a forma em séries de círculos concêntricos inscritos na estrutura de um quadrado, a areia é 
recolhida, distribuída pelos presentes e depositada num rio, num Iago ou no mar." - 
http//www.exoticindiaart.com/article/mandaIa 
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Do primeiro gesto do desenho como marca espacial, até elaborações 

mais complexas como a própria representação do espaço, a criança constrói a 

partir de dentro. O graffiti da origem manifesta-se arquetipicamente, até que entre 

os quatro e os cinco anos de idade, a mandala aparece nas expressões plásticas 

da criança. A esta viagem para si mesmo não é estranho um momento decisivo 

que antecede em termos representativos: a própria forma mandaloide. As 

mandalas com o seu conteúdo psíquico-simbólico no princípio da configuração 

mental humana, de que o cérebro humano na sua estrutura é o exemplo, são 

precedidas por um momento crucial: o domínio da representação do círculo. 

Movimentando braço, antebraço e o corpo todo, uma criança inscreve 

riscos angulosos e irregulares sobre uma folha de papel. Investe ali o seu tempo, 

estas garatujas instintivas e descontroladas originarão, numa fase posterior, 

grafismos mais intencionais. A sua personalidade manifesta-se em garatujas 

indeléveis ou violentas, calmas ou tumultuosas, experimentando continuamente 

as possibilidades de um acaso. 

O prazer de riscar, trará aliado à descoberta do seu lugar no mundo, 

numa folha de papel, a representação do eu, do outro, das coisas, o espaço 

céu/terra, e posteriormente todas as narrativas de um imaginário. Nada disto 

seria possível se não existisse o momento em que a representação do círculo cria 

uma possibilidade de ordem. A ordem reveladora e diferenciadora do Eu aliada 

ao círculo primordial que surge do emaranhado de linhas como as garatujas, com 

que a criança começa a elaborar o seu vocabulário pré-figurativo ou simbólico, 

são identificadas por R. Arnheim como se segue: 

"Ver como das garatujas das crianças vai saindo forma 

organizada, é presenciar um dos milagres da natureza. O 

observador não pode deixar de recordar esse outro 

processo de criação que é a formação de remoinhos 

cósmicos e esferas a partir da matéria amorfa do universo. 

Gradualmente aparecem formas circulares das nuvens de 

traços em zig-zag. (...) Na sua forma mais elementar o 

desenvolvimento orgânico procede sempre do simples para 

o complexo.313” 
 

                                                            
313 Arnheim, Rudolf- Arte y Precepcion Visual- p.181 
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A possibilidade dada pela representação do símbolo solar a partir dos três 

anos tem as seguintes implicações: “Embora anteriormente tenham aprendido a 

traçar os componentes do mesmo (círculo e recta) só mais tarde os combinam 

para desenhar a configuração solar.314 " 

Esta aplicação de um esquema adquirido a uma grande variedade de 

temas, segundo R. Arnheim, "encontra-se inclusivamente nos níveis mais altos do 

pensamento humano, por exemplo nas formas características do estilo de um 

artista ou nos conceitos chave de uma teoria científica.315” 

A iniciação à compreensão do mundo representada na sua origem pelo 

círculo nos desenhos das crianças poderá alargar-se em esquemas de 

representação de outras ordens. 

Também nós procuramos meios que nos possibilitassem o acesso à 

questão da origem como fundação matricial. 

Acercamo-nos então as representações de energia nos esquemas que 

definem a "hierarquia angelical"*. Contando com três níveis que partem de um 

centro de energia pura e se definem a partir daí em termos de luz, energia e 

matéria, concluindo que da proximidade com o ponto central constaria uma tríade 

superior (serafins, querubins, tronos), seguindo-se uma tríade intermédia 

(dominações, virtudes e protestades) e uma tríade inferior (principados, arcanjos 

e anjos). 

Em círculos concêntricos obteríamos nove níveis de emanação 

energética e respectivas interacções. 

Por outro lado, tomando em consideração a organização do sistema solar 

teremos os planetas gravitando em volta do sol, numa ordem de distância 

crescente e as nove órbitas elípticas correspondentes a nove formas circulares: 

Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno, Plutão. A 

representação espacial inerente a este esquema é do domínio dos macro 

conteúdos a que estão associados. 

                                                            
314 Jimenes, Carmen D.- Afabeto Gráfico- p.295 
315 Arnheim, Rudolf- Arte y Precepcíón Visual - p. 186 
*Godwin, Malcom - Uma Espécie em Extinção - C. Leitores-93 
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Colocando a par de uma tão alargada escala valores da micro escala 

autocêntrica, também aí encontraríamos a possibilidade de uma organização 

direccionada em universos que se poderiam compor circularmente. 

Colocaremos como ponto central a visão humana. No todo da 

multiplicidade dos estados perceptivos poderíamos equacionar nove 

possibilidades “orbitais”: a imagem nua, micropercepção, pequena percepção, 

percepção, representação, comunicação artística, percepção da obra de arte, 

juízo estético, e o inconsciente metafenomenológico*. 

Não podemos deixar de associar a este texto, que traz em linha de 

continuidade os conceitos de Cháos, de Nada, a lembrança de Manuel Zimbro, 

que a propósito da obra de Lourdes de Castro "Sombras à Volta de um Centro", 

nos diz: 

"Antes de nos aproximarmos da discreta invisibilidade 

dessa 'base' que tudo suporta (...) aproximemo-nos, 

primeiro, da natureza do suporte que ela encontra para a 

assinalar: o desenho, (...) para depois, considerarmos isso 

para onde ela aponta, (...) sem perder de vista, em todo 

este traçado, que tanto a invisibilidade como a 

inconsciência têm, no fundo, ou na base, uma única cor de 

olhos.316 " 
 

O continuum de intenção da ideia de círculo primordial como 

representação de origem, sustém, neste item, a emergência de um outro que se 

enuncia como a possibilidade de compreensão do fenómeno perceptivo anterior à 

execução de uma obra. 

Tentaremos para o efeito conjugar áreas de conhecimento para que 

“compreendendo todos os sinais aparentemente insignificantes estes se 

permitam como indicadores de novas ordens de significação.”317  

Sendo que no términus deste capítulo o risco circunscrito a um círculo, no 

desenho de cada dia de uma criança, assinala em todas as crianças do mundo, a 

desocultação do primeiro desenho de um rosto humano, poderemos concluir de 

novo, da comum origem, o momento em que PHYSIS e KOSMOS se reúnem? 

                                                            
*Conceitos globais a partir de "A Imagem Nua e as Pequenas Percepções"- GIL, José. 05 
316 Castro, Lourdes- Sombras à Volta de um Centro- p.22 
317 Laranjo, Francisco- Catálogo Exposição, Lugares. G. Espaço em Branco. O1 
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4.6  TEMPO E REPRESENTAÇÃO 
 

Passo a passo vamos circunscrevendo um território. Nesse habitat, os 

movimentos do sensível manifestam-se visível e invisivelmente, cabendo a este 

último outro tipo de relevo na paisagem da mente, em íntimas e constantes 

metamorfoses que vão animando as formas. 

A linha de horizonte definidora destes esforços seria a da consciência e a 

do não-consciente, em cujo ponto de fuga se encontram, como vimos 

anteriormente, os fenómenos e a metafenomenologia enunciadora das teorias da 

percepção e implicitamente dos quefazeres artísticos. 

Este território vive num espaço: o do corpo na sua relação cósmica, 

variável entre as micro e as macro percepções. Para que se relativize, será 

necessário encontrar-lhe um tempo na existência como marca da memória. 

O tempo das representações na obra de alguns pintores, classificável 

como interior e exterior (psicológico e físico), contém exemplos clarificadores.  

Lucien Freud, que na sua pintura cultiva uma observação impiedosa da 

carne, é evocador da história do tempo através do corpo; Jorge Pinheiro tece no 

seu desenho um tempo religioso;  

Balthus um tempo transcendente da contemplação no erotismo; Picasso 

o tempo de um touro pulsional que faz desse fluir de energia o exemplo de tempo 

puramente humano. 

O tempo de representação em aquém da representação é indiciador da 

experiência desse espaço de dissolução do tempo.  

No tempo do olhar, como tempo designado pelo espectador, essa 

experiência poderá também colocar-se quando o sujeito, perante uma obra, se 

abre às micro-percepções. 

Esse espaço de representação cenográfica sofreu, como seria inevitável, 

uma evolução formal de que Bernardo Pinto de Almeida sugere exemplos tendo 

como referência a temporalidade na Renascença. 
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Este afirma que: 

 

“Porque não se trata, como na Renascença, de definir um 

espaço horizontal sem limite – o da perspectiva ilusionista 

ou artificialis tal como Alberti a teorizou -, e logo de um 

tempo que não é deste mundo (da esfera de uma 

atemporalidade); nem se trata por um lado, como no 

Barroco, de definir um espaço vertical, que se dobra 

infinitamente para designar a efémera presença do instante 

da vida enquanto vanitas, (logo de uma temporalidade 

intemporal que é ideológicamente conotável a um tempo à 

medida da eternidade e do além do mundo).318” 
 

 

Designando o espaço de representação como espaço temporal, este 

autor sugere ainda em relação a Velásquez: 

 

“O que ocorre com o tempo velazquenho é de uma outra 

natureza. Ao designar o espaço da representação pictural 

como puro espaço de representação cenográfica, o quadro 

indica uma temporalidade do presente que, de resto, «Las 

Meninas» multiplica em vários símbolos: no tranquilo cão 

que dormita à boca do plano do plano; na personagem que 

se esgueira na sua mobilidade imóvel; no próprio suspender 

do pincel que se prolonga no olhar suspenso do pintor que 

olha para fora do quadro. Essa temporalidade é terrena, é 

deste mundo, é o tempo do espectador. Como «Las 

Meninas», o artista não apenas equaciona um novo espaço 

de representação, como igualmente propõe a definição de 

um tempo que é o tempo da contemplação (aisthesis) do 

quadro. Lugar e tempo do espectador diante do lugar e 

tempo da representação”319. 

 
 

A evolução da representação espacial procede talvez, tal como na 

evolução gráfica infantil em que a representação do espaço é do domínio de 

consciência do Eu da mesma matriz evolutiva que está para além dos processos 

do pensamento e se inscreve originalmente nos meandros do conhecimento, de 

que as neurociências são o território. 

 

                                                            
318 Almeida, B. Pinto – O Plano da Imagem – p.77 
319 Idem, p.78 
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Nós, os Mutatis, Mutantis, que nos alimentamos do tempo (já que somos 

capazes de antecipar a mudança), somos, no entanto, vítimas disso mesmo.  

Quanto mais experienciação, mais quantidade de informação, mais 

qualidade de percepção, maior capacidade de transformação, num tempo em que 

essa quantidade se caracteriza pela ausência do “sentimento de si", quanta mais 

experienciação mais desterritorialização. 

O tempo da criação é reconhecidamente o último luxo. 

É nos estados reveladores do não visível que se inscreve esse tempo e o 

território que se situa aquém da representação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III – UM CORPO ESPECULAR 

244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  INTRODUÇÃO AO PROJECTO PRÁTICO SMALL MAGNIFICAT 
 

Pretendemos evocar os actos, memórias e sensações que se 

apresentam como inventário de possibilidades, anteriores à acção e ao processo 

do desenho. 

Assim sendo, não se trata da valoração de um objecto estético que seria 

levado a público sob formato de uma ‘instalação’, mas, e especialmente, da 

prática que lhe deu significado como um trabalho de jogo na descoberta do 

elemento botânico “flor”. 

“SMALL MAGNIFICAT” é o conjunto de desenhos, em que a associação de 

imagens auditivas, imagens mentais e imagens visuais nos remete para a 

visualização da própria mecânica de um brainstorming. 

Justificando o modo escolhido para a apresentação da génese, 

idealização e processo de representação, não podemos deixar de citar a crítica 

de arte Rose Bernice: 

“Os sistemas não têm um propósito fora deles mesmos: por isso 

geram a disfuncionalidade e portanto os processos mentais e estéticos.320”    

                                                            
320 Bernice, Rose, Drawing Now, New York - Museum of Modern Art.1076, p.71 
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As palavras arquis (génese) aproximava-nos da ideia de uma máquina 

pensante, híbrida; simultaneamente cósmica, humana e técnica, activa numa 

espécie de macropsiquismo. 

A máquina da inteligência pura, a inteligência sem emoção, como órgão 

central a todos os movimentos humanos e cósmicos, pareceu-nos espaço de 

interpelação de todas as origens.  

Um espaço aterrador e esfíngico a que, de verdade, só sobrevivem os 

que procuram o oráculo do deserto, ou "a memória da terra andando entre as 

cores primitivas.321” 

O reverso transformador chama-se SMALL MAGNIFICAT.  

Este objecto mediador circula física, mas nunca metaforicamente, na 

equação em que a expressão designatória, protótipo, seria igual à designação, 

matriz. 

Ou seja, perante o que atrás ficou dito, inconscientemente, encontramos, 

a partir de Junho de 2011, no protótipo X a designação de uma matriz. 

O protótipo equivalente à máquina referida; chama-se, no planeta terra, 

FLOR.  

O protótipo é então vector de um conceito, esse conceito que tentamos 

definir como aquém da representação. 

Este é ainda um reservatório de matrizes que permitem tornar público o 

íntimo e assim se realizaria no seu desígnio. 

De uma forma global diremos que é de um macropsiquismo que se trata 

quando no momento da visibilidade do conjunto de uma obra, porque, entendida 

como tal, ela cria redes difundindo informação, modifica representações, fazendo 

evoluir as linguagens e os símbolos, transforma os valores e os afectos, multiplica 

as forças perceptivas ligadas à representação.  

Essa matriz, como lugar a partir do qual alguma coisa é gerada, 

encontramo-la objectivamente naquilo que as pétalas de uma flor guardam com 

mais veemência: o seu centro. 

 

                                                            
321 Helder, Herberto- Do Mundo- p.38 
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Do discurso à volta do centro, evocador da obra de Lourdes de Castro, 

Manuel Zimbro afirma em relação ao trajecto dentro desse território: 

 

"Aí, é a contínua, e por isso mesmo a robusta ascese. Esta 

simplicidade não é instrumento de desobstrução, nem será 

encontrada para fazer face aos contratempos / de facto, 

nem encontrada é / vai é emergindo diariamente no 

horizonte da significação total do que inevitavelmente tem-

de-ser-feito / e, por ela, vai sendo depurado com natural 

frugalidade daí chamarmos ascese.”322 
 

O poder de chegar ao centro, descritivo do processo e da obra de 

Lourdes de Castro na temática das flores, alcançou também, no seu largo 

espectro, obras de outros artistas e antigos ilustradores. 

 Repete-se cuidadosamente em cada obra, num espaço de relação quase 

amorosa entre sujeito-objecto e matéria, quer se trate do nosso trabalho prático, 

de Lourdes de Castro, de Georgia O'keeffe ou de Robert Mapplethorpe. 

Estas obras com representações profundamente diferentes são, no 

entanto, ramos da mesma árvore, enquanto intermediários da visibilidade do não-

visível, seja pela flor solar de Lourdes de Castro, pela flor perturbadora de 

O'keeffe, ou pela flor víscera de sexo de Mapplethorpe, na emanação comum de 

múltiplos centros. 

5.1 “ ISTO NÃO É UMA IMAGEM ÚTIL” 
 

lsto não é uma imagem útil, pretende pela negação, a partir da obra do 

desenhador de história natural José Joaquim Freire (1760-1847), definir SMALL 

MAGNIFICAT no seu contexto conceptual. O registo histórico dos desenhos de 

flores de J.J. Freire, permite-nos traçar um pouco um historial do contexto do 

desenho de elementos naturais. 

José Joaquim Freire, desenhador topográfico e de história natural, que se 

apresenta à Rainha D. Maria ll como "o mais humilde, fiel e velho soldado", tem 

no seu percurso de desenhador assinalado entre os "riscadores" responsáveis 

pelo acervo das expedições realizadas ao Brasil entre (1783 - 1792), um lugar 

importante. 

                                                            
322 Castro, Lourdes- Sombras à Volta de um Centr, p.74 
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A produção gráfica da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues ao Brasil 

(1783 - 1792), converte o humilde servidor da rainha no exemplo paradigmático 

de um grupo mais vasto e anónimo de riscadores de História Natural. 

O seu amplo carácter informativo, lateral ao seu significado artístico, não 

permitiu que o referido acervo fosse enquadrado na Historia da Arte. Caso 

contrário, segundo Freire, "no espaço de acção dos desenhadores de história 

natural, uma das vertentes dessa utilidade, ter-se-ia como fonte de progresso.”*323 

O variado leque de assuntos abordados pelos "riscadores", segundo 

Miguel Faria,  

"reúne representações cartográficas, desenhos 

topográficos, reconhecimentos hidrográficos, prospectos de 

cidades, registos de espécies botânicas, zoológicas e 

geológicas, recolhas antropológicas, engenhos de 

maquinaria, alçados de arquitectura civil e militar, dando-

nos a ideia da versatilidade, nessa prática cuja acção foi 

vital na progressiva tarefa de reconhecimento e domínio da 

natureza, no espaço físico onde os portugueses se 

movimentaram.324” 

 

A equipa de profissionais assalariados pela coroa não se negava a que a 

componente estética constituísse elemento estruturante no trabalho gráfico dos " 

ilustradores - viajantes" na tensão constante entre "ciência e arte", entre "o 

informativo e o apuro plástico". 

Parte do acervo de Freire era de carácter sigiloso, pelo ambicioso plano 

editorial de patrocínio régio em torno da História Natural das Colónias 

Portuguesas. A complementaridade texto-imagem, necessária para compreender 

o espólio gráfico, armazena informações em memórias, que os artistas juntavam 

aos apontamentos pictóricos em registos literários. 

Para muitos, a passagem como ilustradores viajantes permitiu um período de 

rodagem para atingir o domínio restrito da grande arte, o que aconteceu com o 

Francês Pierre Quillard, chamado para pintor régio. 

                                                            
* Nota: por não ser possível acesso ao original desta obra, e como o exemplar em nosso poder não está numerado, não é 
possível indicar as páginas em citação. 
323 Faria, Miguel - A Imagem Útil 
324 Idem 
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Assim, a "estética da verdade" sem adornos, ou recurso à imaginação, 

num olhar próximo do teatro natural, era assim subentendida na máxima de Alex 

Janeck: "nothing is beautiful but the real.”325 

 A exactidão informativa, e convenções impostas pela sistematização 

científica, tinham como intenção gráfica permitir uma leitura à distância para o 

estudo do objecto descoberto por uma comunidade científica. 

Características como: “disposição dos elementos na composição, 

desdobrar de planos, a presença humana, a moldura dada pela vegetação, 

transmitem um sentimento ausente na intencionalidade do contemporâneo.326” 

O criador de imagens não se restringia então a rigorosos padrões, 

oscilando entre o artista aventureiro e o artista funcionário, ia deixando a sua 

"griffe" em cada imagem, sem que isso impedisse que o seu trabalho valesse 

pela autenticidade. 

Na viagem de Alexandre Rodrigues, são as imagens de quedas de água 

e percursos fluviais que procuravam determinar as suas condições de 

navegabilidade, os testemunhos de temas livres de alguns desenhadores, 

revelando no prazer do olhar uma nova variante dessas imagens de 

características tão específicas. 

A fixação do real, o rigor óptico e a informação visual útil era o suporte 

indispensável à investigação; no entanto, existiram momentos em que "instruir 

deleitando" contribuiu para uma "poesia descritiva e topográfica", por influência 

da visita de poetas no espaço dos criadores de imagens, o que criou um espaço 

especulativo entre as duas artes.Os artistas funcionários como Joaquim Codina e 

José Joaquim Freire ludibriaram, em muitas das suas obras, a ideia objectiva da 

utilidade da imagem e o desenho in loco deu uma nova afectividade aos registos. 

Tocando os contornos da arte, na riqueza expressiva das suas obras a 

que se soma a "colecção de memórias" como testemunho processual, segundo 

Miguel Faria, historiador, Freire não foi até hoje abordado num estudo de História 

de Arte, acabando por se revelar o artista riscador por excelência da rainha D. 

Maria ll, ele que nunca quis exercer a função de artista, mas de militar. 

                                                            
325 Faria, Miguel - A Imagem Útil 
326 Idem 
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5.2  AS FLORES PERTURBADORAS 
       TERRITÓRIOS COINCIDENTES 

A temática flores, tanto do agrado de Joaquim Freire, tem sido 

representada em associação a uma grande variedade de conteúdos simbólicos. 

As flores são protagonistas em naturezas mortas ou coexistem como atributo 

moral e transcendente.  

Também se encontram como adorno nas cenas mitológicas. A fertilidade 

da mãe Terra é evidenciada no jardim da deusa flora, enquanto que nas cenas de 

“Bacanal” aludem aos prazeres terrenos. 

Até ao séc. XVlII, conotavam-se com a espiritualidade e com o amor.  O 

lírio e a açucena como símbolos de pureza associavam-se a um estado virginal. 

Porém, em finais do séc. XlX, a flor transforma-se num símbolo carregado 

de ambivalência. A relação estreita entre flor-feminino foi acentuada pele arte e 

literatura simbolista. Este contexto de relação flor e mulher era, contemplado por 

dois tipos de possibilidade: a mulher pura e virginal e a mulher erotizada. 

 Por um lado a fragilidade, a brancura; e, por outro, as formas vorticianas 

que indicavam a atracção fatal e a beleza arrebatadora e efémera. É no séc. XX 

que encontramos as flores mais perturbantes da História da Arte. 

 

 

GEORGIA O’KEEFFE 

Georgia O'Keeffe (1887-1986) e Robert Mepplethorpe (1943- 1988), em 

épocas diferentes, foram duas figuras do mundo artístico norte-americano que 

com as suas atitudes de vida, livres e passionais, criam uma obra ao mesmo 

nível. 

Estas duas figuras não estão tão distanciadas como parece.  

As questões de género e sexualidade colocam-se corajosamente em 

cada um deles.  

De uma Georgia que sentiu e sofreu pela sua condição de artista mulher, 

a Mapplethorpe assumidamente homossexual, coloca-se apenas aquilo que 

Robert Mapplethorpe chamava - to play with the edge - experimentando na arte 

as imagens proibidas da pornografia. 



CAPÍTULO III – UM CORPO ESPECULAR 

250 
 

Alheios aos meios artísticos do tempo em que viveram Geórgia e 

Mapplethorpe revolucionaram os conceitos de género e sexualidade.  

Desta forma, influenciaram não só o meio artístico, mas também os 

meios social e politico de uma América reaccionária. 

 Com as suas obras acabariam por ver reivindicada a normalidade para 

aquilo que era considerado diferença. 

Sobre Georgia O'Keeffe, o fotografo Paul Straud (1924) escreveu o 

seguinte: "sem maneirismos nem timidez, as percepções femininas mais 

pessoais e subtis expressam-se pela primeira vez de forma plástica.327" 

O seu estilo espartano e sensual projectava sobre as suas obras um 

grande impacto e atracção, que acabaram por ser elementos chave da sua obra. 

Embora O'Keeffe, casada com o fotografo Alfred Stieglitz, tenha vivido em 

Nova York nas primeiras décadas do séc. XX, dentro de um círculo de intelectuais 

e artistas, permaneceu durante muito tempo em segundo plano, pela sua 

condição de mulher-artista. 

Da sua obra em pintura constam árvores e pedras, montanhas, ossos, 

flores, edifícios e conchas.  

As flores, que se relacionaram sempre com a natureza feminina, e que 

durante séculos foram tratadas como género menor, e por isso pintadas por 

mulheres, constituíram na obra de Georgia como que a eclosão do eros do 

mundo.  

Os primeiros planos monumentais das flores de Georgia detêm o olhar do 

espectador, levando-o para um mundo cheio de sugestões de sensualidade. 

A relação que uma flor tem com os órgãos genitais, quer sejam 

masculinos ou femininos, é indubitável.  

A artista dá ênfase à volúpia da rugosidade das corolas, convertendo a 

fragilidade em vigor. 

A partir de 1918, compõe abstracções de finas aberturas, aludindo ao seu 

interesse pelos conceitos de abertura e hermetismo, assim como a ideia de vuIva.  

                                                            
327 Robinson, R. - Geogia O' Keeffep. 220 
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Esta simbólica vai-se afirmando cada vez mais e é plenamente visível em 

obras como “Dark Iris, nº II”, 1926 (Fig.47), ou “Jack-in-the-pulpit", 1930 (Fig.48). 

Este último transformou a sua série sobre a flor numa série de violentas imagens 

negras a que não é estranho o seu desencanto emocional. 

 

 

 

Em relação à proximidade física da natureza e o interesse pelo 

microcosmos da flor, presente nas grandes ampliações, Georgia afirma: 

"Toda a gente faz muitas associações com uma flor- com a 

ideia de flor. (...) Disse para mim própria- pintarei o que a 

flor é para mim, mas vou pintá-Ia em grande e eles ficarão 

surpreendidos ao levarem tempo a observá-la (...).328" 

 

 

                                                            
328 Benke, Britta- O'Keeffe- p.39 

Fig.47 Georgia O’Keeffe, Dark Iris nº II 

1926 

 

Fig.48 Georgia O’Keeffe, Jack-in-the-pulpit 

1930 
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Se aos detalhes magníficos da anatomia das plantas foram criadas sub-

reptícias implicações, setenta anos depois Mapplethorpe não deixava lugar para 

dúvidas nessa relação da flor com um pleno erotismo.  

No momento em que surgiam os movimentos pelos direitos e liberdades 

sexuais, converte, explicitamente, o erotismo e o sexo no motivo central do seu 

trabalho. 

Sem margem para dúvida que é comum à percepção da obra de ambos 

uma espécie de espiritualidade relacionada com o acto amoroso.  Dir-se-ia até, 

uma quase religiosidade, proveniente talvez do carácter ascético do ambiente 

que rodeia a fotografia de flores na obra deste artista, e as paisagens íntimas nas 

flores de Georgia. 

Robert Mapplethorpe, admirador de Nadar, aperfeiçoa a iluminação em 

estúdio. 

Posam para ele um vasto número de notáveis como Warhol, Hockney, 

Borroughs ou Shwarzenegger, acrescentando à sua obra um também notável 

conjunto de retratos. 

Em 1977 e 1979 as suas obras revelam que a espectacularidade e o 

erotismo passam para primeiro plano. As situações sexuais explícitas são criadas 

em grande austeridade.  

Depois de ter fotografado todo o tipo de nus, Mapplethorpe não satisfeito, 

cria uma metáfora para se aproximar mais exactamente a essa natureza. Desta 

forma chegou até às flores.  

Através de uma austeridade formal, reveladora de uma certa 

descontextualização, advém na temática das fotografias de flores a revelação de 

uma perspectiva quase classicizante e religiosa. 

A manipulação cuidadosa do enquadramento surge com a preocupação 

formal. O tratamento a que submete os corpos irá ser o mesmo a que submete as 

flores. 
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Este ascetismo estético patente em “Tulip”, 1984 (Fig. 49) não deixa de 

ser a enfatização do efeito eréctii da silhueta, erguido em esplendor e turgência, 

ou em descanso, "Calla Lily', 1986 (Fig. 50). 

Se na representação da flor interessava a G. O'Keeffe a abertura da 

corola, a Mapplethorpe interessou a protuberância e a dilatação. O tratamento 

plástico que estas flores recebem é enunciador das qualidades tácteis do sujeito, 

criando uma ênfase ainda maior dos sentidos. 

A flor de O'Keeffe e as flores de Mapplethorpe estão unidas por um 

mesmo vínculo; o vínculo do erotismo e da morte. Em ambos a flor acabará por 

se transformar em caveira. 

A necessidade de ver ainda mais além acabará por fazer com que 

Georgia se retire para o seu deserto do Novo México. 

Mapplethorpe permanece entre nós no último auto-retrato de 1988, não 

deixando de nos confrontar, através das suas flores, com tendências mais 

deterministas e redutoras.  

Ambos criaram um meio único de responder a emoções e de produzir um 

universo que permite emoções. 

 

 

Fig.49 Robert Mapplethorpe, Tulip 

1984 

 

Fig.50 Robert Mapplethorpe, Calla Lily 

1986 
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5.3  PROCESSO E CRIAÇÃO DO PROJECTO 

 

A passagem pelos lugares do desenho enchia-se de diferenças, todos os 

dias. A praia do Vau, no Algarve, tem na vegetação rasteira a surpresa das flores 

de cactos que se alimentam da humidade do ar. Em Trás- os-Montes, as flores 

encontradas e recolhidas em Valpaços são as de um micro-clima mediterrânico, 

surpreendente pelas suas cores vivas. No Barroso, as flores defendem-se da 

agrura dos montes encapelando-se entre as pedras. Por outro lado, em Carreço, 

a passagem até à Praia dos Ingleses vibrava com um mar voluntarioso, e as 

pequenas e sofisticadas flores aí vistas eram o resultado da luta constante entre 

o mar e a terra; resistindo à custa de se agarrarem ao chão, são as flores da 

paisagem minhota. 

Desenhar uma flor no acto do encontro supõe que se transporte sempre o 

material do desenho.  

Neste caso, na mochila existiam: uma caixa pequena para eventualmente 

transportar as flores recolhidas; um bloco de papel A6-10,5x14,8cm; uma caneta 

de cor negra, rot. 1.4. 

Desenhadas uma a uma, a cada dia que passava, sem excluir um 

desenho, sem excluir um momento especial e indefinível que deu a ver aquela 

flor e não outra, foi-se criando em nós uma acutilância pelas formas que 

inadvertidamente se encontravam num momento de conjugação para o centro. 

A linearidade do traço permitia um tacto do olhar, que se transformou no 

sentimento mimético ou num devir forma – flor.  
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A linguagem do desenho criou semelhanças, de forma que no encontro 

de uma após outra se descobriram momentos de mimetismo comuns, como por 

exemplo aquele em que sentíamos que todas as linhas confluíam para o mesmo 

abismo; o gesto da mão era para aí arrastado, forçosamente, até que o registo se 

completava. 

A faculdade mimética na actividade destes desenhos foi, a partir do 

momento da sua consciência, de uma persistência enorme, que acabou por se 

tornar viciante do acto de desenhar uma flor. 

A causa primeira, intrínseca a estes desenhos, já a descrevemos num 

capítulo anterior, mas foi com as conversas mantidas com o Prof. J.L. Crespi, do 

Departamento de Botânica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que 

se afirmou em redundância a ideia de génese reflectida em cada uma delas. 

Falarmos das suas “consciências” pragmáticas como espécie, e também 

de uma inteligência pura (sem emoções) que permite, por exemplo, que a própria 

flor aborte dentro de si os seus órgãos reprodutores, no caso de a espécie 

crescer excessivamente, cria a admiração por uma das sociedades mais perfeitas 

do mundo da botânica. 

Tendo surgido pela primeira vez há cerca de cento e trinta milhões de 

anos, mudaram a aparência do planeta.  

Os investigadores do projecto “Deep Green" trabalharam durante duas 

décadas na descoberta do antepassado de todas as flores. 

 Foi no Pacífico Sul, na Nova Caledónia, que encontraram a mais antiga 

das estirpes vivas, com uma única espécie a que chamaram AMBORELLA. 

Esta é uma flor pequena e primitiva, sem adornos nem pétalas vistosas, 

justificando na sua presença a reprodução da espécie. 

Ao corpo reprodutor mais antigo à face do planeta, pretendemos nós, em 

conceptualização posterior, integra-lo na ideia de uma presença não temporal. 

Sendo assim, por oposição ao efeito de micro escala resultante das pequenas 

percepções no acto do desenho da mesma flor, daremos uma macro expansão 

em ampliação de cada um dos desenhos.  
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 Aumentar a escala do desenho num espaço fechado, cubo em ferro, 

permitir-nos-á aumentar a escala temporal de que as flores são detentoras. A 

maior distância coabitará com a experiência de uma próxima interioridade. 

Esse momento descrevemo-lo num lugar que é o princípio no devir de 

todas as coisas/genuinamente/humano/ biológico/aquém da criança/aquém da 

sensação/uma matriz para o silêncio ensurdecedor desse real/aquém da arte/sem 

o momento de pronunciar a palavra pela primeira vez/onde o que é/é o que 

é/desumanamente/mas ainda assim a sua presença. O conjunto de cem 

desenhos aqui citados constituem o projecto SMALL MAGNIFICAT.  

Figuram nas páginas 259-272, numa selecção de 14 desenhos criada sob 

um critério de diversidade formal. Deste projecto constaria uma montagem final, 

de que apresentamos o esboço retirado do bloco de notas (p. 274), e a planta do 

projecto desenvolvido para o efeito (p. 275). 

Realizado num cubo em aço corten, cujas dimensões 15,60m x 15,60m, 

no qual constaria uma antecâmara pintada a negro que se abriria para um 

espaço de luz, onde seriam montadas, em espaço contínuo e duplo, cem 

desenhos de flores ampliados a 1.20 x 1.60m. Inerente à ampliação. a ideia de 

demorar o olhar sobre algo tão pequeno como a casual flor campestre, vem-nos 

de sensações que não são alheias à admiração pelo trabalho de O'Keeffe. 

Sem, no entanto, acedermos a metalinguagens sobre os simbólicos 

possiveis, acercamo-nos do desenho linear, ampliado, como meio de experiência 

de um lugar, para uma experiência temporal. Em diálogo de pares, os desenhos 

que aqui se apresentam, as flores do projecto SMALL MAGNIFICAT, criam um 

tempo e um modo.  

O tempo que relativiza, o tempo que suspende, o tempo íntimo, o tempo 

visível, o tempo do invisível, o tempo que é eterno enquanto dura, ou o tempo de 

ver aquilo que os olhos vêm e só o desenho o sabe.* 

 

 

 

                                                            
* Os olhos são para ver e o que os olhos vêm, só o desenho o sabe". Almada Negreiros. 
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SMALL MAGNIFICAT 

 

LINÁRIA TRIORNITHOPHORA - DABOECIA CANTABRICA - SILENE LATIFÓLIA - VINCA DIFFORMES - LINÁRIA 

TRIORNITHOPHORA - ULVA - VINCA DIFFORMES - SILENE LATIFOLIA - LINARIA TRIORNITHOPHORA - 

LITHÇDORA PROSTRATA - SUSPIRO - CALISTEGIA SOLDANELLA - EUPHORICEAE - LINARIA 

TRIORNITHOPHORA - ALGA - PUNICA GRANATUM - CYCLAME PIRINAICUM - BOUGANVILLEA - CYTISUS 

STRIATUS - LONICEPA ETRUSCA - LONICEPA ETRUSCA - BRIZA MAXIMA - SERAPIAS CORDIGERA - 

BUGANVILLEA - LOTUS ULIGINOSOS - LINARIA TRISTIS - CALYSTEGYA SEPIUM - STRACULIA - 

CENTAUREA NIGRA - VICIA SATIVA - VICIA SATIVA - DATURA STRAMONTUM - DATURA STRAMONTUM - 

SCROPHULANA - POLINÁCEA - PANCRATEUM MARITIMUM - LITERIA - IRIS PSEUDACORUS - IRIS 

GERMANIKA - IRIS GERMANIKA - IRIS PSEUDACORUS - CYTISUS STRIATUS - FUMARIA MURALIS - 

AQUILEGIA CHRYSANTHA - VICIA HIRSUTA - DIOSPIROS CAKI - CALYSTEGIA SEPIUM - IRIS GERMANIKA - 

AQUILEGIA DICHROA - AQUILEGIA DICHROA - AQUILEGIA DICHROA - IRIS PSEUDACORUS - ÇYTISUS 

STRIATUS - CLEMATIS VITIALBA - LINÁRIA TRIORNITHOPHORA - ROSA - LINARIA TRIORNITHOPHORA - 

PAPAEUR - "BOCA-DE- LOBO" - HYPERYCUM CALYCINUM - HIBISCUS - HIBISCUS - DHALIA - CRISIUM 

CANUM - CALISTEGEA SEPIUM - "VARA DE S. JOSE" - CALYSTEGIA SOLDANELLA - PELARGUNIUM 

ODORATUM - EQUINACEA_ - NERIUM OLEANDER - PARADIGEA LUSITANICA - LIPOMEA - PARADIGEA 

LUSITANICA - BRIONEA - NERIUM OLEANDER - LICOPERSICUM ESCOLENTUM - LILIACEA - CRAVELINA - 

SILENE LATIFÓLIA - CRAVO DA ÍNDIA - PNICUM GRANATUM - PASSIFLORA, ORGAOS REPRODUTORES. 
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________________________________________________________________ 

DESENHO 9 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Hydranagea Macrophylla  69-100  
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 _______________________________________________________________ 

DESENHO 10 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Rosae 77-100  
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 _______________________________________________________________ 

DESENHO 11 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Polygala Vulgaris  44-100  
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DESENHO 12 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Miosotis Scorpioides  6-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 13 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Chrysanthemun  21-100  
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 _______________________________________________________________ 

DESENHO 14 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Flor da Lua  35-100  
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 ________________________________________________________________ 

DESENHO 15 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Íris Germanika  27-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 16 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Íris Germanika  18-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 17 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Íris Reticulata  14-100  
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 ________________________________________________________________ 

DESENHO 18 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Calendula Officinalis  33-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 19 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT  Flor do Lago 3-100  
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 _______________________________________________________________ 

DESENHO 20 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Dahlia 17-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 21 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Orchis 22-100  
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__________________________________________________________________ 

DESENHO 22 - Angela C. SMALL MAGNIFICAT Tulipa Dourada 43-100  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHO PROJECTUAL PARA INSTALAÇÃO SMALL MAGNIFICAT 

______________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

Fig. 51 – Diários do Desenho. Desenho Projectual para instalação. SMALL MAGNIFICAT “The Sublime Is Now”  Angela C. 
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_______________________________________________________________ 

Fig. 52 – Projecto de Instalação. SMALL MAGNIFICAT “The Sublime Is Now”  Angela C. 
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6.  UM CORPO ESPECULAR 
 

 “Melhor avançar no conhecimento da obra do criador através da obra de arte e dos artistas.” 

              Stº Agostinho. Confissões 

 

O objectivo deste capítulo, genericamente enunciado como UM CORPO 

ESPECULAR, pretende começar a fechar o círculo de argumentos aqui tecidos em 

relação à génese e pensamento da obra de arte. 

Da improbabilidade de tocar o círculo simbólico do OROBORUS, ficamo-

nos pela persistência de procura na constante expectativa do enunciado vital.   

Esta procura que tem como fundo o conjunto de desenhos desenvolvidos 

antes, durante e depois deste trabalho, encontra no 1º capítulo, perante o poema 

O Navio de Espelhos de Mario Cesariny, um corpo de multiplicidades reflectoras, 

teoricamente abordadas em G. Deleuze e José Gil*329 como espelhamento de 

forças. 

O item designado como AXIS MUNDI abre-se para uma cosmogonia da 

génese e da imaginação, num estudo iconográfico.  

Não conclusivo, o capítulo sinteticamente designado como “O CORPO É 

UM NAVIO” encabeça numa abertura de vertente teórica sobre a percepção, 

abordando modos de conhecimento, que nos permitem uma visão sobre o tema.   

Não se pretendendo um estudo exaustivo, coube aqui enquadrar a 

“dinâmica” histórica da procura do lugar da alma nesse corpo que é um navio.  

                                                            
* “Toda a apreciação implica uma razão de espelhamento de forças, não um espelhamento de formas. 
(…) o espelhamento de forças, tem por origem uma propriedade do corpo: a de emitir forças particulares, intensivas que 
um outro corpo recebe e acolhe de qualquer corpo, pois recebe e incorpora, pelo menos parcialmente, suas forças 
envolvidas por outro corpo, (…) porque dá antes de mais nada, uma vida ao outro corpo e ao objecto inanimado 
Este é o núcleo do espelhamento de forças.  
Ele sustenta as forças particulares que são reenviadas em espelho pelo corpo, e que nós encontramos em todo o artista.  
(…) o espelhamento de forças tem uma dupla acção: reenvia forças em espelho e cria uma individuação.”   
329 Gil, José – Imagem Nua e as Pequenas Percepções, p.25 
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Reflectir sobre o pensamento da obra de arte é colocá-lo num corpo que é 

simultaneamente dentro e fora de si mesmo, anímica e encorpadamente 

receptivo, proprioceptivo, expansivo, num movimento excêntrico e concêntrico 

que lhe permite, à imagem e semelhança do cosmos, introverter-se em múltiplos 

big-bang e expandir-se em multiversos personalizados.  

“L’arte sera cosa mentale” inscreve-se fortemente na abordagem feita na 

obra de Antonin Artaud  “O teatro e o seu duplo” e da conferência de José Gil, que 

comenta o pensamento de Gilles Deleuze sobre “A Génese da Imagem”, a ideia 

de um CORPO ESPECULAR, O CORPO SEM ORGÃOS deleuziano*330 , do 

espelhamento de formas. 

A acção especular, dos dez mil capitães do Navio de Espelhos de 

Cesariny ou a sua individuação na obra “La Scala”, de Maria Helena Vieira da 

Silva,1937 (Fig.7), encontra as suas aleatoriedades no campo linear caótico; 

Henri Focillon caracteriza-as como sendo de uma “vocação formal” que vivifica 

em “famílias espirituais”. 

Essa acção como espelhamento de forças afirma-as através das 

“afinidades electivas” que se manifestam num artista ou num conjunto de artistas, 

excedendo o tempo de vida do “criador”. 

A afirmação de Leonardo Da Vinci “L’Arte Sera Cosa Mental” volta a ter 

aqui uma possível confirmação: do prodígio mental da ubiquidade, avistam-se, 

nascem as formas clarividentes da atemporalidade da génese.  

Sumariamente, este enunciado serve para reconduzir os nossos 

argumentos a outro nível: o nível da representação. 

Em “Afectos Extravagantes” (6.1), os argumentos partem da 

representação para uma narrativa visual que engloba o desenho como documento 

autográfico na contextualização teórica que o abriga.  

 

                                                            
* “É o devir forma? Quando o corpo sem órgãos se manifesta no devir forma? 
(…) o conceito extraordinário do corpo-se-órgãos, é um conceito no plano da imanência. O fenómeno está para além do 
visível, é um metafenómeno para além do vivido, para além da fenomenologia. Situa-se para além do que é, da 
intensificação de um corpo necessário a todo o artista.  
(…) Deleuze já nos diz muito sobre o devir, é uma troca de intensidades, um “processo primitivo”, uma fase de cáos (…) há 
uma virtualidade do corpo humano que permite um devir elefante, um devir gazela ou um devir (nascer para outro) 
qualquer que seja, assim podemos pensar diferenciais com unidades mínimas entre braços e asas, entre duas massas 
corporais que me voam.”  
330 Gil, José – Imagem Nua e as Pequenas Percepções, p.24 
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6.1 AFETOS EXTRAVAGANTES 
NARRATIVA VISUAL 

 
“A Forma excede o vivido.” 

Gilles Deleuze 

 

Apressamo-nos lentamente em direcção a uma prosa do observatório. 

Entenda-se por observatório, uma estrutura circunstancial que permite aos 

astrónomos e astrólogos ter-se no cosmos, tendo o céu mais próximo, e a prosa, 

como tentativa de nomear e sistematizar o incomensurável da mínima parcela de 

conhecimento eleito. 

O observável, no plano da representação, tem ao longo deste trabalho 

três núcleos reactivos que se contaminam para uma asserção de uma ideia: 

génese. 

Como que procurando um padrão de génese num corpo celular de três 

núcleos, diríamos que a estes três núcleos correspondem: 

1 - O núcleo inicial de 44 desenhos* a partir de “A Última Ciência” de 

Herberto Helder. Neste conjunto a palavra fustiga o desenho, encontrando, na 

repetição da sua lineariedade a diferença e vocação do segundo núcleo: SMALL 

MAGNIFCAT. 

2 - Estes Pequenos–Magnificat devem o seu nome à presença constante 

da música de Johan Sebastian Bach durante a sua realização.  

Estão aqui apresentados na configuração à iniciação no conhecimento de: 

queda, centro e intensidade (DESENHO 3, Íris Germanika25-100 (p. 91); DESENHO 

4, Íris Germanika26-100 (p. 94)). 

Considerando prática de atelier e reflexão teórica, é ainda neste segundo 

núcleo que se inscrevem os desenhos cumulativos da experiência de feixes de 

forças e do seu espelhamento. 

 

                                                            
*  P1DHH –“A última ciência”. Herberto Helder - 44 DESENHOS. Angela C. 
Não apresentado neste trabalho por considerarmos que se  trata de uma temática específica de outro contexto.    
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Trata-se do conjunto de quatro desenhos (4-100) seleccionados como 

evidenciais desta evocação deleuziana, momento em que se inscreve em nós o 

espanto da coisa reencontrada (DESENHO 5, Helianthus Annuus9-100, (p.114); 

DESENHO 6, AIR-Johan Sebastian Bach - Antirrhinum Majus – Boca de Lobo31-100 

(p.117);  DESENHO 8, Orchis2-100, p.120) 

SMALL MAGNIFICAT abriu um campo de representação desenvolvido e 

enunciado no CAPÍTULO I. 

O espelhamento de forças põe em cena a quimérica luta desse devir 

forma.  

A experiência de mais de 100 desenhos em que o objecto de figuração 

(Flor) nos encontra e nós somos encontrados por ele, reverte, ao longo do 

processo, a favor de um factor constante de incompletude. 

A ausência de narração espacial que não seja a que é dada apenas pelo 

objecto representado, acaba por encaminhar a nossa “coisa indeterminada” em 

dois sentidos: 

A espacialidade conta a sua força na não representação, um valor de que 

a pintura e o desenho orientais são convictos, ou o objecto representado move-se 

na completitude do “nada”, mas no absoluto velar de outra forma, outra coisa 

inaudita, inaudível, intragável, inquestionável, a coisa que é apenas coisa,* do 

puro domínio da impossibilidade nos 100 desenhos de SMALL MAGNIFICAT dos 

quais seleccionámos 14 que constam no CAPÍTULO III. (DESENHO 9, Hydronagea 

Macrophylla 69-100, (p. 259); DESENHO 10, Arnica Montana 77-100, (p. 260); 

DESENHO 11, Polygala Vulgaris 44-100, (p. 261); DESENHO 12, Miosotis 

Scorpioides 6-100, (p. 262); DESENHO 13, Crysanthemun 21-100, (p. 263); DESENHO 

14, Flor da Lua 35-100, (p. 264); DESENHO 15, Íris Germanika 27-100, (p. 265); 

DESENHO 16, Íris Germanika 18-100, (p. 266); DESENHO 17, Íris Reticulata 14-100, (p. 

267); DESENHO 18, Calendula Officinalis 33-100, (p. 268); DESENHO 19, Flor do 

Lago 3-100, (p. 269); DESENHO 20, Dahlia 17-100, (p. 270); DESENHO 21, Orchis 22-

100, (p. 271); DESENHO 22, Tulipa Dourada 43-100, (p. 272); 

                                                            
* “Origem significa aquilo a partir do qual uma coisa é o que é como é. Ao que uma coisa é como é chamamos a sua 
essência. A origem de algo é a proveniência da sua essência.” Heidegger, M. – A Origem da Obra de Arte, p.5-11.   
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A proveniência da essência no terceiro núcleo, considerado por nós como 

núcleo aglutinador do corpus deste trabalho, encontra-se no conjunto denominado 

como AFETOS EXTRAVAGANTES. 

Trata-se de um conjunto de 100 desenhos cuja característica formal 

advém da sua especularidade, enquanto que as suas características conceptuais 

engendram uma simetria que os põe a nível da biologia.  

A classificação destas espécies colocou-nos perante a sua denominação 

imediata de AFETOS EXTRAVAGANTES, em que o corpo do “atleta afectivo” de 

Artaud e as “afinidades electivas”, enunciadas por Focillon e Deleuze, aparecem 

nas características da sua taxonomia. 

O conceito “afinidades electivas” não é alheio no seu conteúdo à obra  

Afinidades Electivas (1809) de Goethe.  

Nesta obra, segundo Walter Benjamin, “as personagens do livro são 

escravos do atracção das afinidades electivas”331, o que experimenta no âmbito 

da Química uma curiosa similitude com a “mecânica” de duplicação dos desenhos 

apresentados no final deste item. 

Este princípio das “afinidades electivas”* , como o modelo organizador 

biológico, pode ser assim enunciado:  

 

“(…) quando se intervém na harmonia entre diferentes 

camadas corre-se o risco de ver aflorar as mais profundas, 

as que escapam a qualquer domínio, e de se ficar sujeito a 

forças incontroláveis. No léxico das ciências naturais 

“afinidade” é uma grandeza que mede a espontaneidade de 

uma reacção química.”332 

 

 

                                                            
331 academia.edu, beleza-arma-doc. Walter Benjamin e as afinidades electivas em Goethe.  
* Termo que tem na sua origem uma base mágica em que as afinidades precedem a ciência (…) O termo é usado desde 
1600, tendo sido denominado como “atracção natural” nas obras De Attractionnibus Electivis (1775) de Tobern Olof 
Bergnam, 1790 no Traitée Elementaire de Chimie de Antoine Lavoisier (…). No sec. XX, inicio dos anos 60, a Teoria do 
Campo Unificado ou Teoria do Todo que propõe unificar toda a física e unir a Teoria da Relatividade e Teoria Quântica 
numa única estrutura matemática. Os seus investigadores descobrem, a partir da Teoria das Cordas em que, 
genericamente, tudo está ligado por fluxos energéticos de afinidades electivas, a teoria de Supersimetrias, testada pelo 
grande Colisor de Hádrons”. 
http://hypescience.com/a-ciencia-portrazdosuniversosparalelos    
http://www.google.com/search?q=cabalah+e+supersimetrias 
332 http://www.google.com/search?q=cabalahcienciamoderna  

 

http://hypescience.com/a-ciencia-portrazdosuniversosparalelos
http://www.google.com/search?q=cabalah+e+supersimetrias
http://www.google.com/search?q=cabalahcienciamoderna


CAPÍTULO III – UM CORPO ESPECULAR 

280 
 

Perante este conceito, o anteriormente determinado como campo de 

forças (sem representação espacial ou outra), para cuja referência 

exemplificamos a suma importância do não representado na pintura e desenho 

oriental, permitiu-nos enunciar o seguinte: 

A duplicação, espelhamento da forma nos desenhos apresentados no 

final deste item, duplicação entendida como intervenção do “duplo” agenciado no 

espelhamento de forças, faz aflorar “as mais profundas camadas que escapam a 

qualquer domínio, e de se ficar sujeito a forças incontroláveis. Estas forças 

incontroláveis, feixes de forças que procuram a vocação formal de uma afinidade, 

criam uma acção espontânea. É a acção dirigida à eleição de afinidade que 

encontra nestes desenhos o seu meio e o seu fim.* 

A forma eleita é a da afinidade extravagante, da qual o mais célebre dos 

taxonomistas, o arquitecto da informação Nils Lineu foi profundo conhecedor, 

enunciando os seus universos paralelos.  

A pequena introdução que se segue, sobre a Importância matricial da 

taxonomia desenvolvida por este investigador, serve de mediador para o que se 

designa ao longo do trabalho como evolução da “vocação formal”. 

O registo destes desenhos manifesta-se como aglutinador do que foi 

desenvolvido no CAPÍTULO II, referente às Formas na Matéria e às Formas no 

Espírito. 

 

 

                                                            
* “Afinidades Electivas, é uma expressão emprestada do vocabulário químico, usada para descrever um fenómeno que 
ocorre quando se mergulham dois elementos compostos – AB e XZ – num mesmo líquido. A forte atracção entre os 
componentes que se encontram separados, em elementos diversos, leva à “dissolução” dos elementos iniciais AB e XZ 
criando AX e BZ. 
(…) seja de facto electiva ou a priori, a ideia de fundo deste movimento é a de que entre o componente de um elemento e o 
componente do outro, haveria uma afinidade tão potente que levaria à destruição dos elementos existentes e à emergência 
do novo.”  
 http://hypescience.com/a-ciencia-portrazdosuniversosparalelos     

http://hypescience.com/a-ciencia-portrazdosuniversosparalelos
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________________________________________________________________ 

DESENHO 23 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – PARADOXA - Pasionaria Passiflora (órgãos reprodutores) 80-100  
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 _______________________________________________________________ 

DESENHO 24 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES  - SEXUS - Polygala Vulgaris 99-100  
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 _______________________________________________________________ 

DESENHO 25 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – INSECTUS - Iris Reticulata 82-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 26 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – INSECTUS - Iris Germanika 84-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 27 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – PARADOXA - Tulipa Dourada 88-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 28 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – SEXUS - Iris Germanika I 87-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 29 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – DA CRIAÇÃO - Iris Germanika II 91-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 29 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – DA CRIAÇÃO - Iris Germanika II 91-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 30 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – PARADOXA - Calla Lily 77-100  
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 ______________________________________________________________    

DESENHO 31 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – DA CRIAÇÃO - Espectro de Orquidea 70-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 32 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – PARADOXA - Rosae 71-100  
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_______________________________________________________________ 

DESENHO 33 - Angela C. AFECTOS EXTRAVAGANTES – DA CRIAÇÃO - O nome da Rosa 100-100  

                                   (Sobre “O último julgamento – William Blake) 
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6.2  A WEB DE NILS LINEU     

 

Quando há milhões de anos “uma explosão de plantas com flor 

transformou a monotonia do planeta num mundo colorido das quais ainda 

subsiste a florissantia, com 49 milhões de anos”333 nada faria prever que em 23 

de Maio 1707 nascesse o curioso investigador da extravagancia dessas 

afinidades. Carl Lineu dedicou-lhes toda a sua vida, legando-nos um sistema de 

nomenclatura das espécies.  

Esse sistema mantem-se 300 anos depois do seu nascimento e 

actualmente a taxonomia recorre às semelhanças genéticas para classificar 

espécies a partir da obra de Lineu, tendo o seu manuscrito Systema Natural 

fundado a taxonomia moderna. 

O botânico mais proeminente do mundo procurou nas flores, na sua 

beleza e diversidade, um significado codificado, oculto. 

Este arquitecto de informação “criou o sistema binominal latino que ainda 

hoje é utilizado, valorizando a diversidade da natureza por si e não apenas pela 

sua edificação teológica.”334 

Os desenhos nos seus diários eram delicados e “amorosamente 

promonrizados”, tendo no seu amigo, o artista Georg Dionysius Eret o fiel 

ilustrador durante toda a sua vida.  

No manuscrito Systema Natural Lineu definia as linhas gerias para a 

classificação dos seus três renos da natureza, nos quais incluía também os 

PARADOXA, como grupo de animais quiméricos. 

Foi, no entanto, neste manuscrito que a classificação do reino vegetal se 

revelou inovadora e metódica.  

O seu sistema reconhecia flores como estrturas sexuais e recorria aos 

órgãos masculinos e femininos para-stames e pistilos para caracterizar os grupos.  

 

                                                            
333 Mundo em Flor  - Nacional Geografic. Junho 2007, p.60 
334 Quammen, David – Lineu, Paixão pela Ordem - Nacional Geografic. Junho 2007, p.60 
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“Dividiu a classe em ordens segundo o critério dos pistilos. Baptizou as 

classes com nomes como Monandria, Diandria, Triandia (significando: um marido, 

dois maridos, três maridos) e, em cada uma estabeleceu ordens como 

Monogymia, Digynia evocando todo o tipo de arranjos escandalosos (uma planta 

da ordem Monogynia da classe Tetandria: uma mulher com quatro maridos).  

O próprio Lineu parece ter-se divertido com estes segundos sentidos. E 

isso não impediu que o seu diagrama botânico se transformasse no sistema de 

classificação aceite em toda a Europa.”335      

Lineu agrupou as plantas em 24 classes, cada classe em ordens, cada 

ordem em géneros e cada género em espécies. 

O “sistema sexual” através do qual ele reconhecia as flores como 

estruturas sexuais tinha outra motivação:  

 

“se descobrisse o método natural de organizar as plantas 

em grupos, descobria a lógica secreta de Deus subjacente á 

criação biológica. Ele não conseguiu perceber que a forma 

mais natural de classificação deveria reflectir o seu grau de 

parentesco baseado no percurso evolutivo”336 
 

Esta teia, organizada por Lineu para que “pensando os nomes das coisas 

não se perdesse o conhecimento da sua existência”, serve no nosso trabalho para 

organizar e seriar os desenhos correspondentes a este capítulo. 

O registo contínuo do desenho provoca essa necessidade de 

classificação.  Classificar para compreender, faz criar hipóteses de relações que 

representam a melhor hipótese que pode ser encontrada com a informação 

disponível. 

À evolução dos desenhos coloca-se sobre a aceitação do acaso como 

método que incorpora a nova forma e questiona o seu ser; estas formas nunca 

permanecem fixas. 

O desenho de Flores… Como ordenar um delírio? Sistematizar o acaso e 

ainda assim ser fiscal da alheada vocação do mundo, trazendo ao mundo a 

mentira dos seus significantes. 

                                                            
335 Quammen, David – Lineu, Paixão pela Ordem - Nacional Geografic. Junho 2007, p.60 
336 Idem, p.67 
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Apropriamo-nos da paixão pela ordem de Lineu, criando para os 

desenhos duas clases: 

Classe A – SMALL MAGNIFICAT: classifica-se conceptualmente como 

incorporando a GÉNESE enquanto latência de um processo.  

Formalmente engloba características de representação mimética, em que 

o poder do centro exerce sobre o desenho uma pulsão linear.  

Esta classe não se abre em ordens, espécies ou géneros que não sejam 

os inerentes à própria botânica e que se encontram registados na sua 

nomenclatura do sistema binominal latino criado por Nils Lineu. 

Classe B – AFECTOS EXTRAVAGANTES. Estes desenhos encontram no 

seu duplo uma formulação visual que em nada se assemelha à do grupo anterior. 

 Classifica-se conceptualmente no desenrolar do seu processo enquanto 

afectação da Matriz. 

Formalmente, a sua força identitária reside na expressão da matriz como 

manifestação de origem, configurando “Supersimetrias”. 

Estas formas manifestam-se em quatro ordens diferenciadas: 

ORDEM AB – INSECTUS, PARADOXAS, SEXUS, DA CRIAÇÃO. 

 

Recordando o conceito de “Afinidades Electivas” que descreve o 

fenómeno da forte atracção entre componentes que se encontram separados 

levando à dissolução dos elementos iniciais, pressupomos como hipótese, na 

casuística que o desenho e o seu duplo criam, a articulação de um fenómeno de 

génese. 

Os indícios desta hipótese, revelam-se ao nível da emergência formal do 

“novo”, tal como a citação da p. 281 refere:  

“seja de facto electiva ou à priori, a ideia de fundo deste 

MOVIMENTO é a de que entre o componente de um 

elemento e o componente do outro haveria uma afinidade 

tão potente que levaria à destruição do existente e à 

emergência do novo”. 
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O corpo deste Navio de Espelhos, CORPO ESPECULAR, manifesta a obra 

do criador na coisa criada. As afinidades potenciam a extravagância, da sua 

“inutilidade”. Estas não são as imagens úteis de Nils Lineu, nas quais coabitavam 

metaforicamente a natural extravagância das múltiplas possibilidades sexuais 

remetidas a favor de uma taxonomia útil.  

A informação recolhida ao longo deste trabalho permite-nos aliar as 

características conceptuais que emergem das obras anteriormente referenciadas, 

à origem como estado mental. A classificação faz-se do seguinte modo: 

 

CLASSE: AFECTOS EXTRAVAGANTES 

ORDEM: AB - INSECTUS: DESENHO 25. p.284; DESENHO 26. p. 285; 

DESENHO 30. P. 289;  PARADOXA*: DESENHO 23. p. 282; DESENHO 27. p. 286; 

DESENHO 31. p. 290; DESENHO 33. p. 292; SEXUS:  DESENHO 24. p.283; DESENHO 

28. p. 287; DA CRIAÇÃO: DESENHO 29. p. 288; DESENHO 32. p.291; DESENHO 34. 

p.293;  

 

Nesta selecção de desenhos existe um elemento diferenciador que se 

coloca ao nível da sensação tal como é pensada por Gilles Deleuze: 

“A sensação não é qualitativa e qualificada; a sensação tem 

somente uma realidade intensiva que já não determina nela 

dados representacionais, mas sim alotrópicos. A sensação é 

a vibração, (…) a sensação é inseparável da queda.”337 

 

A variante alotrópica da sensação, enunciada por Deleuze, em paralelo 

com a Química, em que o mesmo elemento químico pode dar origem a 

substâncias diferentes, devolve ao domínio da sensação a origem como estado 

mental.  

Ela é manifestada na abissal relação que o corpo tem com a recepção 

destas formas.  

Esta sensação que denominamos como devir origem, é intrínseca ao 

corpo-sem-órgãos deleuziano. 

                                                            
* Esta denominação foi por nós adoptada por “afinidade” conceptual com a taxonomia de Nils Lineu na obra “Systema 
Naturalis” (1735) que registou na ordem PARADOXA “um grupo heterócilto de seres quiméricos”. 
337 Deleuze, Gilles – Bacon, a lógica da sensação, p. 94, p.135 
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 O seu poder iniciático abre continuamente a forma para a ideia de “portas 

da percepção” (CAPÍTULO I) que abre o paradigma deste estudo.  

Neste capítulo, iniciado com a de Gilles Deleuze “A forma excede o 

vivido.”, devemos acrescentar o seu pensamento sobre o corpo experiencial da 

arte: 

“(…) mas o corpo vivido ainda é pouco em comparação com 

uma Potência mais profunda e quase invivível. Com efeito, a 

unidade do ritmo só pode procurar-se no ponto em que o 

próprio ritmo mergulha no caos, e em que as diferenças de 

nível perpetuamente se misturam com violência.”338 
 

As ubiquidades nos estados mentais na criação artística interpelam as 

diferenças de nível em que se misturam violentamente e retomam  

“o encontro com forças que agem sobre o corpo, um 

“atletismo afectivo”, um grito-sopro; a sensação quando é 

assim posta em relação com o corpo deixa de ser 

representacional, torna-se real; e a crueldade está cada vez 

menos ligada à representação, para passar a ser 

unicamente a acção das forças sobre o corpo ou 

sensação.”339 
 

Podemos tecer a seguinte conclusão final sobre a análise do processo na 

criação artística a partir das ideias de génese e forma, criando em síntese o 

esquema dedutivo que permite integrar os principais níveis de evocação da 

génese: 

ANÁLISE DO PROCESSO A PARTIR DOS CONCEITOS DE GÉNESE E DE FORMA 

 A génese enquanto latência de um processo; 

 O processo enquanto afectação da matriz; 

 A matriz como manifestação da origem; 

 A origem como estado mental; 

 O estado mental como UBIQUIDADE; 

 A UBIQUIDADE como religação à experiência do “sentimento de si”; 

 O “sentimento de si” como revelação do corpo sem órgãos; 

 AFECTOS EXTRAVAGANTES; 

                                                            
338 Deleuze, Gilles – Bacon, a lógica da sensação, p. 93 
339 Idem, p. 95 
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A asserção deste esquema tem nos conceitos chave de: 

GÉNESE, PROCESSO, MATRIZ, ORIGEM, MENTAL, UBIQUIDADE, 

CORPO SEM ÓRGÃOS, AFECTOS EXTRAVAGANTES, o desenho de um 

círculo que se fecha e se abre sempre que o processo da génese instiga a 

Origem. 

Sobre este fenómeno, o poeta Friedrich Holderlin escreve: 

“Dificilmente, 

o que habita perto da origem 

abandona o lugar.” 
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CONCLUSÃO 

“L’arte sera cosa mentale” 
                                                                                                                                                                     Leonardo da Vinci 

 
 
 

 
“A ordem de uma figura única e a harmonia de um número único dão lugar a todas as coisas.” 

     Giordano Bruno – “Sobre as mónadas” 

 

1. UNIDADE 

A singularidade deste estudo deriva da procura de um plano de equilíbrio 

onde interatuam saberes de diferentes áreas. 

Unificar essa procura, singularizá-la, emerge de um universo de criação 

que converge nessas áreas, tendo por “médium” o desenho no seu mais 

rudimentar elemento: a linha, como referencial absoluto de um movimento que 

integra campos de força, escalas vibracionais.340 

Dir-se-ia mais exatamente: um universo de recriação converge pelas 

áreas, as formas naturais (flor) e a dimensão da sua representação em 

autogénese* (como abertura intervalar no corpo do artista), contendo em si, 

modos autónomos de multiplicidade formal.341 

A potenciação dessas “formas” realiza-se a nível da “sensação” no 

representado (por parte do criador ou por parte do “observador”) num momento 

dado como estética do sublime. 

Nascer para essa identidade, encapsulada no devir Deleuziano, como 

estado de CONCLUSÃO, seria neste trabalho de investigação sediado em 

trabalho de Arte, devastador da sua própria essência como experiência 

integrativa, perene, que nos impele em continuum, de um devir a outro, sob o 

princípio de uma mudança interior, uma consciência alterada, movida pelas leis 

do Universo e pelas leis da Arte. 

                                                            
*- Este texto substitui o item “algumas considerações finais” contido na versão provisória.  
340 “A sensação não é qualitativa e qualificada, a sensação tem somente uma realidade intensiva que já não determina nela dados 
representacionais mas sim variações alotrópicas. A sensação é a vibração.” (citado anteriormente, no Capítulo 1, pág 88. 
* “A autogénese espontânea, neologismo para referir uma génese espontânea sem participação de nenhuma entidade consciente no 
processo, mas tendo possibilitado “nascitura” por evolução natural o surgimento da consciência no sentido mais amplo do termo.” 
Consultado em Junho de 2014, http://biologia-interactiva.blogspot.pt/2009/06/modelo-autogenico-reformulacao.html 
341 “O artista cria blocos de afeto, percepto e conceito, mas a única lei da criação é que o composto tem de se sustentar inteiramente por si.” 
(citado anteriormente, Capítulo 6, pág. 87, nota 126. 
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Fazemo-lo já que esta matéria de um Universo em expansão “imanente 

em si mesmo”, recorrente de múltiplos, parece opor-se à ideia da procura matricial 

geradora da forma que está na origem desta demanda*, configurada na afirmação 

de Giordano Bruno que escolhemos para abrigar esta conclusão. 

Tal como a Mónada contém o Múltiplo, também o Múltiplo configura em si 

o Uno, o artista e investigador Leonardo da Vinci, refere-o do seguinte modo: 

“A contínua proporção entre as partes do corpo existe em 

relação com este núcleo constante e unitário, através do 

movimento infinitamente variável da forma.”342 (…) “O 

primado do Todo sobre as partes isoladas, contem o 

fundamental conceito de harmonia que caracteriza a relação 

recíproca e interdependente entre as partes de um Todo.”343 

Este Todo permanente, determinado no Renascimento pela 

“configuração” do atemporal da sensação na arte, a partir de Hermes Trimegisto, 

e nos estudos de Leonardo da Vinci, a partir da sequência de Leonardo Fibonacci, 

remete-nos de novo para a ideia da variabilidade da forma em direção à sua 

génese, como um processo de incontrolável reversibilidade.  

Assim, as ideias de Uno e de Múltiplo derivadas dos dois conjuntos de 

desenhos anteriormente apresentados e da pulsão do seu “centro”, conduzem-

nos a uma argumentação fundamentada em Gilles Deleuze, a propósito da ideia 

inerente ao pensamento sobre génese e forma, num processo artístico: 

“As ideias são multiplicidades; cada ideia é uma 

multiplicidade, uma variedade (…)”, e considera que: “a 

multiplicidade não deve designar uma combinação de 

Múltiplo e Uno, mas pelo contrário, uma organização própria 

do Múltiplo como tal, que de modo nenhum tem necessidade 

de Unidade para formar um sistema”.344 

                                                            
* Recordamos a pergunta inicial “Como é que estas formas nos vêm parar às mãos?” 
342 Citado anteriormente, Capítulo 1, pág. 12 
343 Idem 
344 Magalhães, Rui – A pluralidade metafísica. Sobre Gilles Deleuze, Diferença e Repetição. Relógio de Água, Lisboa 2011, sp. 
* “Mónada como substancia única que faz parte dos compostos, sendo ela própria sem partes indissolúvel e indestrutível. “Deus” é a morada 
primitiva da qual emanam todas as coisas e que constitui a essência delas. A Mónada primitiva engendra todos os seres do Universo a sua 
substância está em todas as substâncias singulares ou fenómenos e a todas informa, vivifica e anima. O Universo é expansão da Mónada 
primitiva ou substancia imanente em si mesma. 
À Mónada, múltipla do mundo, cabe o elemento ativo (animus do mundo) e o elemento passivo (matéria do mundo). (…) 
Deus é Mónada, fonte de todos os números, exprime a Unidade, desta Unidade procede a Mónada mundo e a unidade da multiplicidade. A 
Mónada mundo procede da Mónada da Unidade divina.  
(…) Das qualidades das Mónadas: a apetição e a perceção. 
A primeira impele-nos continuamente de uma perceção. A outra, contem o princípio de mudança intensa. 
A segunda promove a reflexão e a consciência.(…) 
As Mónadas carecem de uma figura, ocupam espaço e antecipando a Teoria da Relatividade, são referencial absoluto de movimento.” 

http://www.e-torredebabel.com/historia-filosofia-gonzalez/jordanobruno-h-filosofia-g.htm  
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Recordando a afirmação de Giordano Bruno (1548-1600)*: “A ordem de 

uma figura única e a harmonia de um número único dão lugar a todas as coisas”, 

encerra, na sua aparente contradição, a possibilidade do múltiplo como Uno*, no 

sentido da agregação à matéria fundamental da origem, de que, poderemos 

considerar, a mente do artista é um simulador que gera o seu próprio real, numa 

autonomia que gera o real a partir das três considerações anteriormente 

apresentadas sobre o Uno e o Múltiplo, na visibilidade de vivência de génese. 

- A consideração sobre apetição e perceção nas “qualidades das 

Mónadas, sendo que a primeira impele continuamente de uma perceção a outra, 

contendo o princípio de mudança interna e a segunda promove a reflexão e a 

consciência, na “Alma do Mundo”. 

- A consideração sobre a recriação do Todo, na “Matéria do Mundo” é 

evocada em Leonardo do seguinte modo: 

“(…) a relação com este núcleo constante e unitário, através 

do movimento infinitamente variável da forma (…) O 

primado do todo sobre as partes isoladas, contém o 

fundamental conceito de harmonia que caracteriza a relação 

recíproca e interdependente entre as partes de um todo.” 

- A consideração de Deleuze sobre ideia e multiplicidade, tendo como 

referencia o observador afirmando que na multiplicidade não é designatória da 

combinação de Múltiplo e Uno mas que a multiplicidade implica um organismo 

próprio do múltiplo, sendo que a formação de um sistema potencia no observador 

os seus próprios núcleos “monadais” ativando as possibilidades do Uno de que a 

arte como agente monadal é portadora: “a sua substancia está em todas as 

substâncias singulares ou fenómenos e a todas informa, vivifica e anima.” 

Este simulador*, o artista que estrutura o real-virtual no desenho, acolheu 

na sua prática uma estrutura paralela que envolve a escrita de uma harmoniosa 

proporção definidora da UNIDADE de conceitos oriundos da teoria da arte, na 

relação arte ciência e de iconologia. 

                                                            
*Foi trágico o desfecho do processo contra Giordano Bruno (séc. XVI ), acusado de panteísmo e queimado vivo por defender com exaltação 
poética a doutrina da infinitude do Universo e por concebê-lo não como um sistema rígido de seres, articulados em uma ordem dada desde a 
eternidade, mas como um conjunto que se transforma continuamente. 
* “Na simulação, o papel do signo não é valorizar ou dar significado, mas reverter e aniquilar toda a referência. Toda a representação é um 
simulacro.” 
A Irreferência Divina das Imagens - Baudrillard  http://evenancio.blogspot.pt/2008/07/irreferencia-divina-das-imagens.html 
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A forma, no desenho define-se como uma “existência” ideal (no sentido da 

Ideia Deleuziana multiplicadora e operadora de núcleos unitários autónomos) 

separada da matéria que a realiza e determinada por mecanismos espácio-

temporais. 

O tempo como resíduo da representação-ação do desenho, na sua 

escala mental no “corpo sem órgãos”, determina a representação da ideia na 

autonomia da forma. 

Essa temporalidade integra a Unidade Monadal, presente em cada um de 

nós como potência de devir. 

A factualidade das afirmações de Deleuze, colocada agora sob a ação do 

processo de génese no observador e não no criador, remete-nos para uma 

multiplicidade que provoca “um sistema”, em que o Múltiplo não tem carência do 

Uno, porque ele existe para a provocação da sua exponenciação, que neste caso 

é levada a cabo pela sua exposição à sensação na Arte, essa “coisa” apenas 

“coisa” que Leonardo antecipa como “L’arte sera cosa mentale”. 

Esta proposição, multiplicadora de campos percetivos, é referida por José 

Miranda Justo do seguinte modo: “…esta crítica do sujeito culminará na noção de 

que os três domínios: filosofia, ciência e arte, o sujeito em devir é “o cérebro” e 

não “o homem”.”345 

Concluímos, pois, que o sistema integrador da perceção na arte, seja por 

parte do criador ou do “observador”, é em potência aquele que mobiliza o 

processo de génese a nível da sensação. 

Um espaço mental Unitário e transversal que tentamos encontrar também 

neste trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                            
345 Consultado em 2014, http://creativeprocessesinart.weebly.com/ 
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2. PONTES 

 

“Génese do pensamento da obra de Arte. Forma, Ubiquidades e 

Materializações”, este é o título da nossa tese cuja inquietação deriva da 

experiência do desenho da Flor e da sua força especular nos desenhos AFETOS 

EXTRAVAGANTES. 

A linha de investigação situa-se nos processos de criação artística e 

linguagem gráfica; trata-se de uma investigação a partir da produção artística em 

que o desenho como documento autográfico regista uma espécie de “diário de 

génese”. 

Esta linha de Investigação está estruturada a partir da ideia de um corpo 

onde se inscrevem e que inscreve ações de pensamento e de produção artística. 

Para a pergunta: “Como são experienciados os conceitos de génese 
no desenho?”, ou: “Como é que estas formas nos vêm parar às mãos?” 

tentamos encontrar respostas orientadoras no paradigma da génese. A obra 

“Francis Bacon, A lógica da sensação” de Gilles Deleuze é indiciadora dos 

processos de criação no corpo do “atleta afetivo”* que é o artista, no seu corpo 

total.  

Centramos aí todo o nosso esforço no sentido de uma autenticidade 

perante este espaço dual, de uma investigação em Arte, que é a criação artística 

e a reflexão continuada sobre um “devir” revelador de forma. 

Essa consciência, poderá ou não traduzir-se na próxima obra, no próximo 

“desígnio” do desenho da matriz fundamental do corpo de cada “atleta afetivo”. 

Neste sentido, nunca um estudo com estas caraterísticas poderá ser 

CONCLUSIVO, já que esta palavra indicia uma ocorrência determinativa e 

finalizadora, algo de que a ação dos Movimentos de Arte são o oposto. 

É pois como uma estimativa alargada a um campo interpessoal que nós 

percecionamos a utilidade deste campo de trabalho.  

                                                            
* Artaud e a Utopia do Teatro – http://www.revistaponyodoc.com/3_andreac.pdf 
Artaud propõe defender o Teatro como “uma germinação de forças que refazem o acto criador, formas capazes de dirigir ou derivar forças 
(...) um teatro alquímico capaz de causar uma grande transformação tanto no actor como na plateia, (...) é preciso que o actor seja um actor 
alquímico, atleta afetivo.” http://www.revistaponyodoc.com/3_andreac.pdf 
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Remete-nos para um dos objetivos abordados no início da investigação, 

definidos como um conjunto de reflexões de préstimo a outros 

artistas/investigadores, no contexto da sua atividade processual e artística, ou a 

discentes que no contexto da formação em áreas que envolvem projetos de 

índole artística.  

Neste segundo caso devemos concluir que a docência em áreas artísticas 

nos remete constantemente para o nosso “quefazer” artístico e para as reflexões 

e leituras que daí advêm e que estimulam a constante atualização dos campos de 

estudo dos alunos. 

Refletir sobre o nosso próprio trabalho serviu neste caso para uma maior 

atenção sobre esse espaço matricial de criação, manifestado percetivamente em 

cada um dos alunos com quem trocámos experiências de “atletas afetivos”, a 

nível da cultura visual. Pretende-se promover o autoconhecimento e uma 

constante reflexão sobre a multiplicidade de caminhos em direção ao UNO, que 

em cada um de nós remete para a origem346, acordando o original, o matricial 

percetivo. 

Propomo-nos futuramente alargar este campo de estudo a uma 

sistematização metodológica relativa à prática com grupos de discentes que 

pretendam encaminhar-se nesta linha de investigação. 

Este “registo” educacional, factualmente derivante dos conceitos de 

“origem”, “génese”, “corpo sem órgãos” e “sensação”, não é estanque a essa área 

de intervenção.  

Verificamos que alguns dos objetivos inicialmente apontados se 

exponenciaram em si mesmos; Tomamos como exemplo: “Evidenciar possíveis 

paradigmas derivantes”. 

 Neste sentido referimos o Capítulo III – Um Corpo Especular, ponto 6-6.1 

que pretende começar a fechar o círculo de argumentos em relação à génese da 

forma. 

                                                            
346 “Origem significa aquilo a partir do qual uma coisa é o que é. Ao que uma coisa é como é chamamos a sua essência. A origem de algo é 
a proveniência da essência.” Citado anteriormente no Capítulo X, pág. 226-280 
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Este ponto abre-se para uma desocultação de um nível de representação 

quando afirma o cariz biológico347 dos desenhos “AFETOS EXTRAVAGANTES”.  

Relembramos o argumento da relação entre Arte e Ciência vinculado ao 

Capítulo II - A vida das Formas, e desenvolvido no ponto 2, As formas na Matéria, 

e no ponto 2.3.1 – O imaginário tecnocientífico, temáticas emergentes em 

processos artísticos.  

Deste ponto retemos o seguinte: 

“Encontramo-nos, no campo da criação artística, perante 

uma realidade em que os princípios já não são a forma, o 

físico, o visível, o autoral, mas sim princípios colocados na 

comunicação: médium, hibridez, rizoma, network, tempo 

factual, virtual, tempo acelerado, fluido, transitório, efémero, 

identidade, participação multimodal.” 

 

Sobre a matéria da arte, Mark Tride e Reena Jana afirmam: 

“Estamos perante um verdadeiro código aberto de 

apropriações do que emerge; da mesma maneira que o 

conteúdo de uma pintura não é só o que representa, mas 

também a cor, a estrutura e todas as relações que contém 

(…)”348 

O paradigma do que “emerge” circula aqui em territórios que são comuns 

à arte e à ciência.  

No sistema de apropriação da génese, no ato da sua representação estão 

implícitas propriedades emergentes, que tal como afirma John Searle, poderão 

ser científica e ocasionalmente explicadas, mas não se explicarão pelo somatório 

do comportamento desses elementos. 

O conceito de “EMERGENCE”349, em nada dissociado de teoria do caos, 

revela uma enorme proximidade com o processo de criação artística. 

                                                            
347 Citado anteriormente no Capítulo III “Este princípio das “afinidades electivas”* , como o modelo organizador biológico, pode ser assim 
enunciado:  “(…)quando se intervém na harmonia entre diferentes camadas corre-se o risco de ver aflorar as mais profundas, as que 
escapam a qualquer domínio, e de se ficar sujeito a forças incontroláveis. No léxico das ciências naturais “afinidade” é uma grandeza que 
mede a espontaneidade de uma reacção química.”” Termo que tem na sua origem uma base mágica em que as afinidades precedem a 
ciência (…) O termo é usado desde 1600, tendo sido denominado como “atracção natural” nas obras De Attractionnibus Electivis (1775) de 
Tobern Olof Bergnam, 1790 no Traitée Elementaire de Chimie de Antoine Lavoisier (…). No sec. XX, inicio dos anos 60, a Teoria do Campo 
Unificado ou Teoria do Todo que propõe unificar toda a física e unir a Teoria da Relatividade e Teoria Quântica numa única estrutura 
matemática. Os seus investigadores descobrem, a partir da Teoria das Cordas em que, genericamente, tudo está ligado por fluxos 
energéticos de afinidades electivas, a teoria de Supersimetrias, testada pelo grande Colisor de Hádrons”. 
http://hypescience.com/a-ciencia-portrazdosuniversosparalelos 
http://www.google.com/search?q=cabalah+e+supersimetrias 
348 Citado anteriormente no Capítulo II, pág. 148. 
349 Aleksander, Igor – The Fascination of emergence, How to build a mind” – Weidenfeld and Nicolson 2000. “Este conceito do emergente na 
Arte e na Ciência é definida por John Searle do seguinte modo: “An emergent property of a system is one that is casually explained by the 
behavior of the elements of a system; but it cannot be explained simply as the summation of the behaviors of these elements.* (…) 
Emergence has a mystical overtone… it cannot in any way, even in principle be understood…”” 
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Não se explica que de uma reflexão teórica nasça um conjunto de 

desenhos que por sua vez alcançam um módulo de pensamento que aprisiona 

outras formas, as da SUPERSIMETRIA evidente no alcance da arte350. 

Dentro desse corpo total, entendido como exercício constante de 

consciência alargada, integraríamos futuramente uma outra linha de investigação, 

proveniente do filão do paradigma da origem na relação arte-ciência. 

Este estudo em continuum, tal como é indicado anteriormente, envolveria 

paradigmas da “Teoria da Unicidade de Campos Inteligentes”, a partir dos 

conceitos de campo mórfico e ressonância mórfica, na ideia da evolução da forma 

como “comunidade” mental que é vinculada pelas obras de arte.  

O campo mórfico não é uma estrutura inalterável, mas que muda ao 

mesmo tempo que muda o sistema com o qual está associado. A relação entre 

ciência e arte, no processo de criação de campo morfogenético associa-se à ideia 

da arte como estado mental que cria campos padrão de estrutura e ordem.  

Alguns dos autores e obras a referenciar351 nesta futura área de 

investigação relacionada com a teoria dos campos mórficos seriam: o filósofo 

Gilles Deleuze, o filósofo John Searle e os cientistas Michael Leyton e Manuel 

Delanda. 

Génese e representação foram algumas das palavras-chave desta 

reflexão. 

Tendo como proveniência a inquietação artística que se movimenta na 

procura da origem que governa a misteriosa atração para a ação criadora, 

levantar o mundo, circunscrever esse território, não só a partir do eu que pensa, 

mas também do eu que sente, abriu-nos perspetivas para uma argumentação 

multidisciplinar, mobilizadora de uma obra aberta e consequentemente inacabada. 

 

 

                                                            
350 Desenho 29 - AFECTOS EXTRÂVAGANTES – DA CRIAÇÃO – Iris Germanika II – pág. 288; Desenho 33 – AFECTOS EXTRAVAGANTES – 

PARADOXA – Rosae – pág. 292; Desenho 34 – AFECTOS EXTRAVAGANTES – DA CRIAÇÃO – O nome da Rosa – pág. 293 
351 DeLanda, Manuel – “Uniformity and variability: An essay in the philosophy of matter”. Netherlands Design Institute. Amsterdam; Artificial 
Life and the Creative Potencial of Evolution – Institute for Contemporany Arts – London; Deleuze and the Genesis of form – Concordia 
University - Montreal 
Deleuze, Gilles – Diferença e repetição;  
Leyton, Michael – A Generative Theory of Shape; The structure of Paintings; Simetry, casuality and mind;  
Searle. John – Freedom and neurobiology: reflections on free will – Columbia University Press; 
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O que ficou por encontrar é vasto e aprofundável. 

Aquilo que nos faz sentir estarmos perante o novo, talvez novo paradigma 

em que arte, filosofia e ciência se complementam, redefinindo o conceito de arte, 

redefinindo o conceito de humano.  

Trespassar a fronteira do visível na arte, nesse universo que parecia 

mágico, com os instrumentos da ciência, antevê um novo estado da 

materialização da própria arte na sua absoluta ubiquidade. 
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