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Nota introdutória

No presente documento não se encontram referidas 
todas as concretizações plásticas desenvolvidas durante o 
Mestrado em Artes Plásticas – Escultura. O motivo da sua 
não inclusão prende-se com o facto de não serem trabalhos 
plásticos onde as problemáticas e os contornos da presente 
investigação se manifestam, isto é, ainda que as tangenciem, 
não as circunscrevem. 

Paralelamente ao Relatório de Projecto, apresenta-se um 
outro documento que pretende apresentar parte do trabalho 
prático desenvolvido, no qual se reúne um conjunto de imagens 
captadas ao longo dos processos plásticos. Tal documento 
encontra-se incluso na versão digital do Relatório de Projecto 
(em anexo), mas separado e autónomo na versão impressa.

Adverte-se ainda o leitor que o presente documento 
respeita a ortografia anterior ao actual Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa.
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Resumo

Ver mal e não ver tudo: uma perspectiva escultórica 
sobre o corpo-próprio dentro do acto de ver procura pensar 
plasticamente o corpo a partir da dimensão de invisibilidade 
na qual se inscreve. No presente trabalho, o invisível é 
entendido como manifestação visível, porque passível de 
presentificação e, deste modo, propõe-se a análise de um 
conjunto de circunstâncias que levam o corpo ora a revelar- 
-se a partir do que lhe é invisível, ora a questionar-se através 
da invisibilidade em que se coloca. Assim sendo, o corpo será, 
fundamentalmente, interpelado dentro da ideia de corpo- 
-próprio através de fenómenos como o velamento e a ocultação, 
a reflexão e a fragmentação, a sobreposição e a relação: todos 
eles propulsores de um movimento de observação do, e sobre, 
o corpo-próprio. Pela urgência de problematizar o corpo 
a partir destes contornos, apresenta-se uma pesquisa que 
não só se confronta com o pensamento filosófico de autores 
que sobre estes conteúdos trabalharam, como igualmente os 
intercepta com manifestações plásticas que testemunham tal 
preocupação. O que esclarece esta investigação define-se ainda 
pela prática artística autoral, que aponta para um corpo que se 
questiona porque a si se vê, com tudo o que de invisível nesse 
ver está. Será pois, pela verificação de que somos um corpo, 
simultaneamente, visível e vidente, que se constrói e produz 
este trabalho: porque ver é ser visto.

(in)visibilidade, percepção, corpo-próprio, performatividade, 
reflexo, o outro



Abstract 

Seeing blurry and not seeing everything: a sculptural 
perspective on seeing one’s own body explores the physical 
body from an invisible perspective and the context in which 
it is situated. In this work, the invisible is understood as a seen 
manifestation that can be presented; therefore, it enquires into 
the circumstances that leads the body to reveal itself through 
the invisible and the invisibility of the space it inhabits. This 
idea will be explored by placing one’s own body through 
various phenomena such as veiling and hiding, reflection 
and fragmentation, layering and relationship with others: 
all of which require a reflective approach of observing one- 
-self. Through the urgency of framing the body inside these 
contours, this research not only confronts the philosophical 
thinking of authors who worked on these themes, but also 
intersects them using manifestations of other artists that 
shared similar concerns. This investigation is also shaped 
by an artistic practice that questions a body that sees itself, 
embracing the invisible features of the act of self-seeing. It is 
by the inevitability that a body sees and is visible to others that 
this work is produced: because to see is to be seen.

(in)visibility, perception, one´s own body, performativity, 
reflection, the other
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Introdução

O projecto de investigação Ver mal e não ver tudo: uma 
perspectiva escultórica sobre o corpo-próprio dentro do acto 
de ver surge da urgência de trabalhar problemas que partem da 
constatação de que apreender visualmente o corpo-próprio é 
um acto particular de ver, numa singularidade que o transforma 
e o revela como único, excepcional e incomparável a qualquer 
outro corpo. O acto de ver o corpo-próprio e o acto de ver 
o mundo a partir dele (do corpo-próprio) são experiências 
singulares e impartilháveis, ainda que comuns a todos: como 
se tudo o que vemos, ou a forma como vemos tudo o que se vê, 
fosse intradutível, indizível, indecifrável.

Sendo a experiência do corpo construída a partir das 
outras dimensões sensoriais para além da visão (o tacto, o 
olfacto, o paladar e a audição), que incontornavelmente se 
implicam numa reflexão acerca do fenómeno perceptivo, 
importa sinalizar que, na presente investigação, é a partir do 
acto de ver, e particularmente de ver a partir de um único 
ponto de vista (o do corpo-próprio), que este trabalho se 
constrói. Neste sentido, será apresentado um conjunto de 
propostas plásticas que procuram actuar a partir de um corpo 
que se questiona porque a si se vê. 
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Pretende-se explorar a dimensão do invisível no corpo 
e na escultura, procurando uma reconfiguração de ambos, 
face à sua paradoxal relação com a temática da invisibilidade. 
Assim, os objectos escultóricos que resultam deste trabalho ora 
directamente se relacionam com o corpo que deles se ocupa, 
ora procuram inscrever as noções que partem de uma reflexão 
acerca do corpo-próprio.

Consequentemente, o território de invisibilidade que 
se procura compreender neste projecto é corporizado e 
trabalhado a partir de operações plásticas de velamento e 
ocultação (que por meio de véus e máscaras se revelarão como 
operações de carácter fundamentalmente aditivo), de reflexão 
e duplicação (nas quais o espelho actuará como factor de 
dissemelhança, perante o que se vê simulado e multiplicado), 
e de sobreposição e cruzamento (onde a relação não só será 
perspectivada como fenómeno que propõe a evidência de 
complementaridade entre dois corpos, mas também como um 
outro modelo de reflexão).

Com o intuito de proporcionar uma articulação directa 
entre os objectos criados e os discursos que os orbitam (na 
qual os objectos procuram concretizar o sentido da presente 
investigação), são recorrentemente estabelecidas referências 
directas a momentos que circunscrevem a ideia de corpo- 
-próprio. Assim, apresenta-se um conjunto de propostas que 
procuram resgatar situações como o não-ver, o ainda-não-ver, 
o quase-ver, o ver-mal, o ver demasiado perto ou longe, que 
caracterizam a relação que mantemos com o próprio corpo.

 No entanto, as problemáticas que aqui se apresentam 
não dialogam unicamente com os trabalhos produzidos 
durante este ciclo de estudos, uma vez que tal reflexão se iniciou 
numa etapa anterior, a da licenciatura, onde assuntos como 
o deixar de ver e perder de vista, a circunscrição deliberada 
do próprio corpo, ou a pele como fronteira irredutível entre 

mim e o outro, foram questões levantadas. Talvez essas 
concretizações plásticas somente aflorem esses problemas mas, 
não obstante, parecem ter sido os primeiros indicadores de uma 
inquietação que precisava de ser esclarecida. Por essa razão 
serão de importante referência ao longo deste trabalho, para 
a sinalização de questões a partir das quais se compreendeu a 
necessidade de aprofundar tais problemáticas.

 Deste modo, o presente documento desenvolve-se 
em três secções: uma primeira parte pretende esclarecer o 
fenómeno do invisível a partir das visibilidades onde desponta, 
manifestas no trabalho autoral (passíveis de proporcionar 
determinada visualidade); uma segunda parte que se 
estabelece, essencialmente, a partir da ideia de corpo-próprio 
e da condição de invisibilidade que o caracteriza, desenvolvida 
não só a partir de uma reflexão de carácter predominantemente 
fenomenológico sobre o corpo, como também através de 
estratégias de ampliação e de relação com o próprio corpo no 
mundo; uma terceira e última parte que procura entender o 
fenómeno relacional como consequência da invisibilidade do 
corpo-próprio, na qual são exploradas manifestações plásticas 
que colocam o corpo em relação com o outro, ora em ausência, 
ora em presença.
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Capítulo I

O véu nos corpos
O que impede de ver é o que impele a ver
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Olharei a tua sombra se não quiseres que te olhe a ti, disse-lhe, 
e ele respondeu, Quero estar onde a minha sombra estiver, se 
lá é que estiverem os teus olhos. 

José Saramago1

1 Em O Evangelho segundo Jesus Cristo (Lisboa: Editorial Caminho, 1991), 431.
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O domínio da visibilidade foi compreendido, ao longo 
dos séculos da história ocidental, como lugar singular de 
verdade, no qual o visível foi usado como prova e evidência 
da mesma. Consequentemente a luz é entendida, não só como 
ferramenta axiomática de conhecimento, mas também como o 
que concede lucidez e transparência, enquanto que a sombra, 
a escuridão e o não-visível, se tornam no lugar próprio do 
infortúnio, do erro e do equívoco. Nesta odisseia estético- 
-filosófica, que poderá ter tido início na caverna platónica, 
podemos facilmente vislumbrar que o que a sombra propõe 
não é a verdade, mas a dúvida, a imprecisão e o erro. Mas ao 
trazer-nos o erro, traz-nos também errância: olhar que erra 
não é olhar que falha, é olhar que vagueia. 

Não obstante não ser a partir daqui que a problemática 
da Alegoria da Caverna2 de Platão (428/427a.C.-348/347a.C.) 
se instala, parece pertinente referir a importância que a 
sombra exerce no discurso acerca da visibilidade. O que 
Platão torna epicêntrico é a luz como fenómeno propulsor 
de conhecimento, não no sentido de sabedoria, mas sim de 
verdade, de revelação, de epifania: se a sombra vela, a luz 
revela. No entanto, a visibilidade não só se constitui pelo que 
de claro e evidente vemos no mundo, mas também se estende 
pelo que se presentifica em não-visível. E este não-ver não 
é cego, é antes um só-não-ver, de forma clara e evidente, e 
como tal, de forma inquestionável. O não-ver compreende-se 
aqui não como o que não vemos porque se encontra fora de 
alcance, mas antes como formas de ver menos bem, e menos 
bem porque apenas mais difíceis de ver. No plano do que é 
visível, parece caber tudo isso, o não-ver, o ainda-não-ver, o 

2 A Alegoria da Caverna corresponde ao “Livro VII” em A República, de 
Platão (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996), 317-362.
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quase-ver, o ver-mal, o ver demasiado perto, ou longe. Nesse 
plano estarão inscritas essas dimensões de penumbra, de 
cinzento, de nevoeiro, de sombra, aparentes antecâmaras de 
erro, de confusão e de equívoco. Se dentro do ver coexistem 
todas essas circunstâncias de visibilidade que apelam a uma 
multiplicidade de formas de relacionamento com o mundo, 
serão essas múltiplas formas de ver que fundem e confundem, 
e por isso nos forçam a perguntar se a realidade do que se está 
a ver, é a realidade da coisa vista. 

Por essa razão, poderemos acreditar que a sombra é 
também ela condição de aparecimento do mundo para os 
homens na caverna de Platão? Ainda que na alegoria platónica 
a preocupação se centre em fazer ver a luz como génese do 
conhecimento, como fazer ver que a sombra, ao projectar a 
volumetria dos corpos sob a luz no espaço, acrescenta e coloca, 
também ela, em evidência? A sombra manifesta-se como 
anunciação do objecto que dele não se distancia, porque a ele é 
unida, pois vemos os objectos e o mundo também a partir dela. 
Não obstante, para os prisioneiros da caverna, inicialmente, 
as sombras dos objectos eram os próprios objectos, mas 
não deixa de ser verdade que ver as sombras dos objectos é 
também vê-los a eles. O problema dos prisioneiros da caverna 
talvez não fosse a escassez de luz sobre os volumes, mas antes 
a escassez de volumes, de movimento e de acção sobre eles, 
porque se a sombra é também o que dá relevo e importância 
à luz, como definir qual é mais ou menos prescindível para 
a compreensão verdadeira do mundo? Não perceberíamos a 
visualidade táctil dos corpos se não os ocupasse a sombra e 
se esta não trabalhasse em função da sua visibilidade. Se não 
há corpo sem luz, também não haverá corpo sem sombra. O 
único corpo sem sombra encontra-se numa casa escura, sem 
olhos que o vejam. 

Contudo, parece que a sombra que vemos não nos chega 
para compreender o objecto que a proporciona, bem como o 
corpo luminoso que a provoca. Talvez por isso as coisas que 
podemos apreender por mais do que uma dimensão sensorial 
nos pareçam mais verdadeiras. Não querendo com isto dizer 
que o som da gaivota parece ser menos verdade do que a visão 
sobre a mesma, mas vê-la e ouvi-la em simultâneo esclarece os 
equívocos que poderiam existir ao vê-la, ou ouvi-la, somente. 
Será isso, essa simultaneidade, que reduz a possibilidade de 
erro. O mundo fora da caverna parece mais verosímil porque 
não somente lhe vemos as sombras, como também vemos, 
cheiramos, ouvimos e tocamos as formas, interagimos e 
movimentamo-nos com elas. Agimos sobre elas. O mundo 
parece ser mais verdadeiro quanto mais evidente. 

A propósito da sombra e da ausência de luz, compreenda- 
-se a perspectiva de Jorge Molder (1947-) que, contrariando 
a tendência ocidental de pensar a luz como fenómeno de 
revelação e desencadeador de conhecimento, sublinha a 
importância e a inevitabilidade de pensar e ver na escuridão, 
no negro e na sombra, os lugares próprios de aparição dos 
fenómenos luminosos. Segundo Jorge Molder “o branco não 
tem luz. Só num quarto escuro é que tu podes ver um raio de 
luz, tu não podes ver um raio de luz na natureza, porque não 
existem raios de luz no branco. (…) No preto podem ver-se 
coisas, no branco não se podem ver coisas”3 .

Importa, por isso, referir o Quadrado Negro (fig. 1) de 
Kazimir Malevich (1878-1935), como um dos momentos de 
interrogação sobre a tradição ocidental do par luz-sombra. 

3 Inserido em Entre Imagens / Jorge Molder (Episódio 9/13), autoria de 
Sérgio Mah, realização de Pedro Macedo, produção de Patrícia Rolo Duarte 
e participação de Jorge Molder (2012; Lisboa: Framed Films), 10´18´´.
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Com origem num trabalho cenográfico que Malevich 
construíra para a ópera futurista Vitória sobre o Sol4, a 
preocupação manifesta no Quadrado Negro inicia-se como 
cortina cenográfica que, segundo Victor Stoichita (1949-), 
“não é «representação», mas algo que cobre a representação 
ou então, ao ser levantada, que a torna possível”5 . A ideia de 
anti-representação, ou até de sobre-representação, presente no 
trabalho de Malevich, parece levantar um problema que não 
só diz respeito a todas imagens possíveis que se encontram 
numa superfície negra, como também se refere a uma 
superfície negra que esconde, que vela e oculta: como um véu. 
O Quadrado Negro não se refere à representação do nada, mas 
antes à possibilidade de tudo estar nele representado. Este véu, 
que esconde, que vela, que oculta, é o mesmo que apresenta 
todas as imagens em potência de serem vistas.

Reconhecendo o véu como figura que nos direcciona 
para algo que esconde, procura descobrir-se nele o que se pode 
compreender nesse jogo de significações que constantemente 
remetem para restrição, delimitação, transparência e 
ocultação, mas igualmente nos apontam para o que aí se revela 
e se desoculta. Velar já não é, à maneira platónica, afastar, 
iludir, mas sim sugerir, anunciar, revelar. Pretende-se, assim, 
trabalhar o invisível não só em função da sua invisibilidade 
concreta, mas também relativamente à sua proposta de 
visibilidade específica, que parece encontrar-se em situações 
de ver mal, ou de ver pouco. Assim, será na transparência 
com que se manifestam os corpos, velados e simultaneamente 

revelados, que se descobrem os lugares intermédios entre o 
visível absoluto e o invisível incalculável.

Jorge Molder, a propósito de uma das imagens que 
integra a série fotográfica Waiters (fig. 2), diz-nos que “[p]or 
vezes para se ver uma coisa melhor é preciso retirar-lhe alguma 
nitidez. Às vezes a nitidez excessiva contribui para a ocultação 
de algo e não para a sua revelação”6. O que nos é dado a ver 
nesta imagem não são os elementos singulares que a compõe 
(o homem, a toalha, a mesa), mas antes o conjunto desses 
elementos e a relação entre eles: vemos fixada a acção de um 
homem que estende a toalha sobre a mesa. Para Jorge Molder 
“se fosse um movimento fixo, esse aspecto de operatividade 
estaria ausente”7 e, nesse sentido, poder-se-á compreender que 
será precisamente pelo acto de subtrair ou ocultar que, por 
vezes, as coisas se insinuam e se detectam melhor, em vez de 
estarem explicitamente lá.

No acto de velarmos um objecto parece que procuramos 
nele um outro modo de o ver, de o apresentar, pois será essa 
acção sobre o mesmo que lhe permite inúmeras formas 
possíveis de ser visualizado. Importará, por isso, distinguir a 
condição de visibilidade do fenómeno de visualização, pois o 
acto de visualizar difere brutalmente do acto de ver. O objecto 
visto implica uma relação física do corpo com o mesmo, que 
inscrito numa determinada perspectiva consegue vê-lo de 
facto, enquanto que visualizar um objecto, ao não exigir um 
ponto de observação concreto no espaço, poderá entender-se 
como a produção de uma imagem mental que se constrói quer 
a partir de objectos vistos, quer a partir de objectos impossíveis 
de ver (porque inexistentes). Consequentemente, ainda 
que o acto de visualizar não compreenda necessariamente 

6 Entre Imagens / Jorge Molder, 6´24´´.
7 Ibid., 5´53´´.

Fig. 2) Jorge Molder, fotografia da 
série Waiters, 1986

4 Vitória sobre o Sol é uma ópera futurista com composição musical de 
Mikhail Matyushin, cenografia e figurinos de Kazimir Malevich e textos de 
Aleksei Kruchonykh e Velimir Khlebnikov (estreada em São Petersburgo em 
1913).
5 Victor Stoichita, Breve História da Sombra, trad. Rui Pires Cabral (Lisboa: 
KKYM, 2016), 196. 

Fig.1) Kazimir Malevich, Quadrado 
Negro, 1915

Óleo sobre tela

79,5 x 79,5 cm
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a realidade das coisas vistas, é um fenómeno que interfere e 
interage directamente com elas, e por isso importa sinalizá-lo, 
não necessariamente como fenómeno perceptivo, mas antes 
como estratégia de interacção com as próprias coisas, porque 
dela dependerão as imagens que surgem com as situações onde 
os véus se interpõem entre nós e o mundo.

O que se pretende apresentar aqui é a ideia de que pelo 
velamento das formas no espaço conseguimos fazer emergir um 
conjunto de circunstâncias pertencentes ao objecto (antes desse 
véu impossíveis de serem vistas e reconhecidas como suas). 
Talvez por isso, o velamento dos corpos nos parece conduzir 
a determinada visualidade, no sentido de proporcionar uma 
forma alternativa de ver, ainda que para isso seja necessário 
ocultar, esconder, velar. Este ver a partir de um véu (figurativo 
ou não), que procura presentificar-se num compreender, mais 
do que propriamente num ver (de facto), poderá ser entendido 
neste sentido: o que se omite na sua realidade formal, e se 
vela dentro desse véu, não deixa de se salientar, de se fazer 
ver, nesse entorno que lhe concede uma outra forma (e, por 
isso, uma outra forma se ser visto). Esta específica situação de 
ver, ao trabalhar uma realidade de visibilidade absoluta (que 
se compromete no acto de ocultar o objecto que se pretende 
ver), poderá permitir que a invisibilidade seja entendida, 
aqui à figura do eclipse, como método para uma visualidade? 
Sublinhe-se que se escolhe a palavra visualidade, e não 
visibilidade, porque assim sendo, somos remetidos não para 
aquilo que é visível, mas antes para um estado de visão (físico 
ou não). A partir da ideia de eclipse, onde um corpo se oculta 
por meio de outro, pensar a visualidade trazida por um corpo 
velado permite imaginar um certo trabalho de visualização e 
de imaginação sobre esse corpo, numa imagem que nos exige 
construção para a sua apreensão.

Tereza Zelenkova (1985-) com The Unseen (fig. 3) 
propõe uma dupla interrogação. Cabe-nos a nós, espectadores, 
imaginar que rostos escondidos pelos véus são esses (e como 
são), assim como nos força a perguntar como é que esses 
olhos nos olham, uma vez que se percebe que esses corpos 
se orientam na nossa direcção, aqui a câmara fotográfica.  Os 
corpos olham-nos com o olhar que escondem e, sabendo que, 
quando olhamos alguém nos olhos, vemos e somos vistos, 
pode aqui compreender-se uma situação diferente. Ao mesmo 
tempo que olhamos esses corpos, que aparentemente não nos 
olham de volta, o seu corpo aponta-se para nós: os véus não só 
salvaguardam a identidade dos corpos, como permitem que o 
retorno do olhar desses corpos esteja presente de outra forma. 
Os corpos sentados aproximam-se, em passividade, da ideia 
de objecto, aqui inevitavelmente comparados com a ideia de 
mesa. A inversão das atribuições sujeito-objecto apresenta-se 
pela transformação que os corpos sofrem ao serem velados 
pelo elemento têxtil, que os cobre e os reapresenta de forma 
idêntica à dos objectos. 

Por outro lado, Óscar Muñoz (1951-) propõe um outro 
acto de desaparição. Em Re/trato (fig. 4) a superfície do 
desenho é a própria razão do seu desaparecimento progressivo: 
desenhando, com água, um rosto sobre uma placa de cimento, 
o artista proporciona um desenho que gradualmente 
se elide, ainda antes da sua finalização. Será assim, um 
desenho permanentemente inacabado, mas persistentemente 
redesenhado  no momento do seu próprio desaparecimento. 
Na repetição presente no acto de voltar a desenhar, haverá 
necessariamente uma diferença. Isto é, voltar a desenhar não 
é repor, mas diferir. Por outras palavras, a pedra que Sísifo8  

Fig. 3) Tereza Zelenkova, The Unseen, 
2015

Impressão de gelatina de prata

100 x 125 cm

Fig. 4) Óscar Muñoz, Re/trato, 2003

Vídeo-projecção, Loop, 28´

Dimensões variáveis 

(fotograma)

8 Sísifo, personagem da mitologia grega, foi condenado por toda a eternidade 
a empurrar a mesma pedra até ao cume de uma montanha, mesmo sabendo 
que, aí chegando, inexplicavelmente, a pedra cairia até ao seu lugar de início.
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carrega é sempre a mesma, mas as mãos que a carregam, os 
olhos que a seguem, mostra-nos Muñoz, já não o são.

Ainda a propósito deste tipo de proposta, poderemos 
sinalizar Shadow (fig. 5) de Eve Bonneau (s.d.-). A acção 
que a artista executa, a de fixar a sua sombra no chão expõe 
não só a transitoriedade dessa mesma sombra (pela matéria 
com que o faz – água), como também a mostra (a sua própria 
sombra) numa acção que rapidamente se associa a um acto de 
limpeza, pela familiaridade do próprio gesto de escovar, limpar 
e desenhar com que é produzido o desenho.

A partir daqui, será possível equacionar a dupla acção 
do desenho em causa: a artista enquanto revela a efemeridade 
de um auto-retrato em permanente por-vir, dá-nos a ver 
a ambiguidade do próprio gesto que o executa, onde a 
combinação das operações de limpar e fixar, se confundem e 
se transformam numa única: limpa o suporte do desenho ao 
mesmo tempo que o executa (o desenho). 

Shadow sugere, de forma distinta de Re/trato, uma 
relação com o acto de repetir, de voltar a fazer. Enquanto 
que com Muñoz se percebe a importância de um acto de 
resistência contra a própria matéria (por meio do desenho 
de um rosto que aparece e desaparece, em simultâneo), em 
Shadow, a importância da acção residirá num acto que procura 
não só encontrar as várias sombras que o corpo possui (pelo 
posicionamento do mesmo relativamente ao sol, ao longo de 
duas horas), como também tenta encontrar novas posições do 
próprio corpo e que, por essa razão, lhe possibilita encontrar 
novas sombras. Eve Bonneau trabalha a transitoriedade de 
um corpo através do que lhe é, por excelência, fugidio: a sua 
própria sombra projectada. A figura que outrora se fixou, 
se viu e se reconheceu, poderá agora ser vista como figura 
desaparecida, que apenas retrospectivamente se revela, onde 

Fig. 6) Beatriz Bizarro, O amor é 
azul, 2016

20´ aprox. 

“Todos os Títulos”, Museu FBAUP

o que foi a razão do seu aparecimento foi, de igual forma, a do 
seu desaparecimento. Trazer à tona é, assim, fazer desaparecer.

A propósito de um rosto que se apresenta num acto 
de desaparecer, veja-se O amor é azul (fig. 6), trabalho de 
performance desenvolvido ainda em contexto de licenciatura, 
onde é utilizado um objecto que obriga o corpo a adoptar 
uma posição cervical distinta da habitual. Estando o corpo 
numa posição vertical, a simples acção de olhar em frente 
é impossível de concretizar, pois o que o objecto obriga o 
corpo a fazer, é olhar incondicionalmente para cima, olhar 
incondicionalmente para o céu. Não obstante o objecto 
obrigar o corpo a esse acto de contemplação do céu, propõe- 
-lhe uma outra situação: para se olhar o rosto do outro, num 
olhar horizontal e frontal, será necessário adquirir uma 
postura dolorosa que interfere na simples acção de caminhar 
verticalmente e ver o outro. É-se obrigado a adoptar uma 
posição quadrúpede se queremos olhar o outro e seguir em 
frente. Proporcionando uma completa velatura do rosto e de 
toda a cabeça, a dor trazida pela acção é elemento invisível, 
mas presente. O corpo, sendo também rosto, também se des- 
-apresenta, nesse velar, nesse ocultar, nesse murar. Como se 
doer, fosse condição necessária para ver.

O invisível, que nasce com a visão (mas que a ela não 
se limita) e que, por isso, se presentifica no que é visível 
(por exemplo, através dos véus que se interpõem entre 
nós e o mundo), experiencia-se numa invisibilidade como 
circunstância, e não objectual, como processo e não como fim, 
como condição de aparecimento e não como consequência.

Paralelamente à figura do véu, poderemos perspectivar 
as pálpebras que nos cobrem os olhos. O acto de fechar os 
olhos para ver, parece reportar-se a uma experiência de 
carácter metafísico, característica da experiência mística, no 

Fig. 5) Eve Bonneau, Shadow, 2013

Performance, 120´

Cidade do México
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sentido em que para vermos não precisamos de ver, de facto. A 
etimologia da palavra místico para isso nos remete: relaciona 
uma ideia de clausura, de fechamento, com uma ideia de uma 
potencial abertura (do grego mýein, que significa fechar, estar 
fechado). Veja-se o caso de Santa Teresa de Ávila (1515-1582), 
representado por Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680) em 
L'estasi di Santa Teresa (Fig. 7), que durante a aparição de um 
anjo que lhe trespassa inúmeras vezes o coração com uma seta 
de amor divino, semifecha os olhos num momento de êxtase, 
no qual a experiência do ver não acontece sob a mediação do 
olhar: não se fecham os olhos para deixar de ver, fecham-se os 
olhos porque se quer ver. 

Para Georges Didi-Huberman (1953-), a propósito de 
uma passagem da obra literária Ulisses (1922) de James Joyce 
(1882-1941), a experiência metafísica de fechar os olhos 
para ver, indica que “ao reactivar e ao inverter ironicamente 
proposições metafísicas muito velhas ou mesmo místicas, 
ensina-nos que ver só se pensa e só se experimenta em última 
instância numa experiência do tocar”9. Esta experiência 
do tocar, poderá ser pensada face à seta que atravessa 
toda a experiência mística de Santa Teresa de Ávila. Aliás, 
compreender a complementaridade da experiência táctil com 
a experiência de fechar os olhos para ver, ainda que esta não 
se concretize em nenhuma acção de tocar física, poderá trazer-
nos a ideia do alcance táctil que a visão propicia: ao ver o 
mundo, tacteamo-lo com os olhos. 

Não obstante a ideia de que de olhos fechados também 
conseguimos ver, Didi-Huberman sugere outra perspectiva 
sobre o acto de ver (no qual se percebe que o invisível se 

Fig. 8) Beatriz Bizarro, Fechar os 
olhos para ver, 2015

Tijolo, cimento e cal

220 x 480 x 7 cm

“Tubo de Ensaios”, FBAUP

manifesta, e talvez sobretudo, também pelo que é visível) que, 
não se opondo à referida anteriormente, a reposiciona: 

a conclusão da passagem joyciana – «fechemos os 

olhos para ver» – pode igualmente, e penso que sem 

ser traída, virar-se do avesso como uma luva, a fim 

de dar forma ao trabalho visual que deveria ser o 

nosso quando pomos os olhos no mar, em alguém 

que morre ou numa obra de arte. Abramos os olhos 

para experienciar o que não vemos, o que não mais 

veremos – ou melhor, para experienciar que o que não 

vemos com toda a evidência (a evidência visível) nos 

olha, apesar de tudo, como um trabalho (um trabalho 

visual) de perda.10

Fechar os olhos para ver (fig. 8) configura-se como 
projecto inevitavelmente inacabado, no sentido em que, mais 
do que um ponto de chegada, mostra-se como incontornável 
ponto de partida, pois foi a primeira instância das preocupações 
que motivaram a presente investigação de mestrado. Fechar os 
olhos para ver pretende situar-nos perante a importância de 
um gesto subtractivo. É o muro que se ergue entre o sujeito 
que o olha e o objecto que se pretende olhar (objecto esse que, 
aqui, não existe) que nos leva a querer ver o que esse muro 
oculta. Aquilo que nos impede de ver é aquilo que nos leva a 
querer ver, porque um muro, mais do impedir, impele a ver. 
Consequentemente, subtrair não é retirar, mas atribuir. O 
peso da invisibilidade, faz com que esse território invisível se 
manifeste, em ausência presente.  

9 Georges Didi-Huberman, O que nós vemos, O que nos olha, trad. 
Golgona Anghel e João Pedro Cachopo (Porto: Dafne Editora, 2011), 11. 10 Ibid., 14-15.

Fig. 7) Giovanni Lorenzo Bernini, 
L'estasi di Santa Teresa, 1652

Mármore e bronze

350 cm de altura (escala humana)

Capela Cornaro, Santa Maria della 
Vitoria, Roma
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Para José Gil (1939-) o visível e o invisível são categorias 
indissociáveis da visão11 e, assim, parece importar a forma de 
aparecimento do invisível pelo visível. Da mesma forma, com 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) percebe-se o invisível 
como a “contrapartida secreta do visível, não aparece senão 
nêle”12. Será o invisível um desdobramento do próprio visível, 
que nele se encontra e por ele aparece? O invisível parece ter 
uma forma de aparecer semelhante à do visível, como se se 
tratasse de um desdobramento que não esconde o lugar de 
origem, mas se exterioriza caleidoscopicamente e por isso se 
autonomiza. Deste modo, se parece estar vinculado a uma 
condição de visibilidade para a sua apreensão, poderá entender- 
-se o invisível de Merleau-Ponty como coisa dotada de uma 
visibilidade extrema e absoluta, ainda que para isso não seja 
necessário recorrer aos sentidos, mas antes a um “dispositivo 
de apreensão diferente”13? Nesse caso, o invisível será, então, 
inequivocamente visível (como José Gil propõe como forma 

de aparecer peculiar), visível porque presente e manifesto, 
mas invisível porque não se vê, como as coisas, com os olhos. 
Merleau-Ponty apresenta o invisível como um certo avesso do 
visível, que não é inverso nem oposto, mas sim um outro lado, 
onde a sua visibilidade se manifesta latente14 e em potência, 
ainda que de impossível concretização. Será então esse espaço 
entre (e rente às próprias coisas) de que José Gil nos fala. Um 
espaço que não só interliga as próprias coisas, como as torna 
passíveis de apreensão, onde o invisível se presentifica no 
visível (ainda que em ausência) de forma quase subterrânea, 
jacente. Da mesma forma que sabemos que uma grande árvore 
tem também grandes raízes, sem que as precisemos de ver para 
as sabermos.

O objecto que proporciona Oração (fig. 9 e 10) pretende 
ser veículo de uma reapresentação do sujeito que a veste, e 
o seu propósito prende-se com a tentativa de permitir uma 
outra apresentação ao mundo que não a quotidiana, como se 
pela criação de uma outra pele fosse possível revelar o corpo 
que se esconde. Ainda que objecto de artifício, propicia uma 
revelação, sem ele, impossível. Da mesma forma que este 
rosto em eterno por-vir se reserva do olhar do outro e do 
olhar no outro, também os fenómenos substitutivos que aqui 
operam permitem compreender que um rosto que se substitui 
é duplamente um rosto que se suprime e um rosto que se 
adiciona, vela e revela simultaneamente. 

Fig. 9) Beatriz Bizarro, Oração, 2018

 (imagem original) 

11 José Gil, A Imagem-Nua e as Pequenas Percepções: Estética e 
Metafenomenologia., trad. Miguel Serras Pereira (Lisboa: Relógio D´Água, 
1996), 25. A propósito de Maurice Merleau-Ponty, José Gil escreve: “[e]m 
suma, o visível e o invisível são categorias ontológicas às quais só temos 
acesso graças à visão que continua, apesar de tudo (apesar da invenção de 
conceitos), dependente de descrições fenomenológicas. Quero eu dizer: 
ainda que Merleau-Ponty conceda ao invisível e ao visível uma idêntica 
originariedade ontológica, o primado ontológico continua a pertencer à 
visão. Ora, esta inclina-se naturalmente para o lado do visível”.
12 Maurice Merleau-Ponty, O Visível e o Invisível, trad. José Artur Gianotti 
e Armando Mora d´Oliveira (São Paulo: Editora Perspectiva, 2003), 200. 
Numa nota de Novembro de 1959, Merleau-Ponty escreve: “[o] sentido é 
invisível, mas o invisível não é o contraditório do visível: o visível possui, 
ele próprio, uma membrura de invisível, e o in-visível é a contrapartida 
secreta do visível, não aparece senão nêle, é o Nichturpräsentierbar que me 
é apresentado como tal no mundo – não se pode vê-lo aí, e todo o esforço 
para aí vê-lo o faz desaparecer, mas ele está na linha do visível, é a sua pátria 
virtual, inscreve-se nele (em filigrana)”.
13 Gil, A Imagem-Nua e as Pequenas Percepções, 26. A partir do problema 
pontiano acerca do invisível, José Gil questiona a ontologia dessa visibilidade

13 (cont.) específica (invocada por Merleau-Ponty), dessa forma de aparecer 
perante o eu que o percebe: “[o] invisível pontiano suporá um outro 
dispositivo de apreensão diferente dos sentidos? (…) O invisível ocupa, em 
Merleau-Ponty, um lugar ambíguo: situa-se entre o sensível e o inteligível, o 
que permitirá a elaboração de noções como sobreposição (empiètement), 
entrelaçamento, articulação (membrure) ou sistema de equivalências 
sensíveis”.
14 As ideias de avesso e de latência são frequentemente problematizadas ao 
longo da obra O Visível e o Invisível de Maurice Merleau-Ponty.
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O que caracterizará um corpo performativo, o corpo 
em performance, será essse estado duplo de aparecer 
desparecendo. Para Peggy Phelan (1948-), “[n]a performance, 
o corpo é uma metonímia do sujeito, da personagem, da voz, da 
«presença». Mas na plenitude desta sua aparente visibilidade e 
disponibilidade, o performer de facto desaparece e representa 
algo outro”15. Essa reapresentação de um corpo, sugere isso 
mesmo: o momento em que o corpo se apresenta num novo 
e num outro rosto. Assim, se perceberá como a máscara, 
segundo Hans Belting (1935-), “pressupõe que nunca é olhada 
como tal, mas tão-só como rosto”16. A máscara constitui, 
portanto, um novo rosto, uma nova pele. Em Oração, a própria 
representação do corpo mostra-o nesse momento em que 
se oculta, onde é por meio da fotografia que se estabelece a 
relação directa do espectador com um corpo à escala humana. 
Impresso em escala real e apresentado sobre um pedestal, é 
trabalhada a ideia de corpo reactualizado, reformulado e, por 
isso, revisto. O pedestal, objecto instrinsecamente ligado à 
prática da escultura, viabiliza o entendimento do corpo, que 
nele se insinua, como matéria reformulada, indicando-nos 
assim, um corpo reconfigurado.

Em Véu (fig. 11 e 12) trabalha-se a ideia de desaparição, 
aqui a partir da noção de divisão e cisão, como objecto que se 
interpõe entre o eu e o outro, como muro. Véu é objecto com 
uma dimensão que nos remete para a escala de um corpo, noção 
também presente pela plasticidade das matérias. Na tentativa 

15 Peggy Phelan, “A ontologia da performance: representação sem produção”, 
trad. André Lepecki, em Revista de Comunicação e Linguagens (Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Edições 
Cosmos, 24, 1998, 171-191), 177.
16 Hans Belting, Faces:Uma História do Rosto, trad. Artur Morão (Lisboa: 
KKYM, 2019), 198.

Fig. 10) Beatriz Bizarro, Oração, 
2018

Impressão fotográfica e pedestal de 
madeira

50 x 340 x 100 cm

“umpontodesituação”, Galeria 
Cozinha, FBAUP

de trazer o corpo por perto, Véu é objecto que, ao privar-nos 
do acesso total ao espaço expositivo (pela sua localização na 
entrada do espaço), propõe uma proximidade incontornável 
entre si e o seu espectador. Procura-se, assim, essa apreensão 
quase intuitiva de pele que é muro, porque é opaca, porque é 
grande, porque é lugar de fronteira e de conjunto.
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Fig. 11 e 12) Beatriz Bizarro, Véu, 2018

Látex, grafite, cabo de aço, lâmpadas 
fluorescents
85 x 2 x 345 cm

“Rente”, Galeria Dentro, Porto

 (página seguinte e página 42)
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Para se falar do campo do visível não se poderá então falar 
exclusivamente do que nos é – com toda evidência – visível. 
Foi na tentativa de sugerir este visível como dimensão extensa 
em visibilidades (e não-visibilidades) que surgiu a ideia de 
velamento como acção paradoxal, capaz de proporcionar um 
movimento duplo sobre o mundo, que nos interpõe entre o 
visível e o invisível num território que funde, e confunde, os 
limiares entre o que é visto e o que é (sem a figura do véu) 
imperceptível e inconcebível. 

Conclusivamente, esta reflexão acerca do véu, como 
pálpebra, permitiu compreender que cada gesto subtractivo 
(retirando, escondendo, ocultando, velando) igualmente 
adiciona, uma vez que sempre implica que algo se invoque, se 
torne visível, se desoculte, se revele. Se veja.
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Capítulo II

Ver-me, não-me-ver: ver-me mal
 O reflexo como retorno de uma dissemelhança.
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Porque a visibilidade, a menos que seja o estado da minha 
visão, só me permite ver o que está muito perto de mim. (…) 
Em suma: só vejo o que surge mesmo à minha frente; só vejo o 
que surge muito perto de mim; o que vejo melhor, vejo-o mal.

Samuel Beckett17 

17 Em O Inominável, trad. Maria Jorge Vilar de Figueiredo (Lisboa: Assírio & Alvim, 2002), 16.
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O facto de sermos um corpo e, simultaneamente, termos 
esse corpo, problematiza-o (ao corpo) da seguinte forma: 
vidente, porque me inscrevo num mundo que consigo ver, 
e visível, porque pertenço por inteiro à visão do outro sobre 
mim. A propósito desta constatação, José Gil aponta que:

[e]u próprio pertenço ao mapa do visível, não posso 

por isso nunca desenrolá-lo inteiramente e em plena 

transparência diante do meu olhar. Uma zona não- 

-visível acompanha cada junta (jointure) que parece 

ou procura fazer coincidir um elemento do mapa do 

visível com um outro, dos meus projectos motores. 

Sou parte integrante do visível, sou-o graças ao meu 

corpo, e é por isso que há invisível.18

O corpo-próprio não escapa da inevitável invisibilidade 
para si mesmo mas, não obstante, o que é para mim 
inevitavelmente invisível no meu corpo, é para outrem 
absolutamente visível. O que não vejo do meu corpo é 
presença oculta, escondida, ainda que saiba que o que não vejo 
de mim, está comigo, inevitavelmente possuo e tenho, sou. A 
invisibilidade em que se inscreve o corpo-próprio, nas palavras 
de Merleau-Ponty, esse “visível não atualmente visto, não é 
imaginário sartriano: presença no ausente ou do ausente. É 
presença do iminente, latente ou oculto”19. Assim, acentua-se 
a especificidade do invisível do corpo-próprio, onde o que não 
vemos dele continua a existir em potência de ser visto, ainda 
que de concretização impossível: como a possibilidade remota 
de ver as próprias costas, ou, simplesmente, a própria nuca. 

18 Gil, A Imagem-Nua e as Pequenas Percepções, 30.
19 Merleau-Ponty, O Visível e o Invisível, 222.
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Ainda que existam outras formas de aparição das zonas 
invisíveis do próprio corpo, se pensarmos no invisível como 
fenómeno que se anuncia entre as coisas, compreendemos que, 
no limite, só percebemos visualmente que temos costas porque 
algo de intermédio se coloca entre os ombros.

As zonas invisíveis do corpo-próprio parecem permanecer 
enigmáticas, apesar das ferramentas de auto-observação (como 
o espelho ou a captação de imagem fotográfica ou vídeo) que 
procuram colmatar a sensação de auto-desconhecimento do 
próprio corpo. A propósito de Étude d’après le moulage d’un 
bras antique; buste d`homme coiffé d’un béret vu de dos (fig. 
13) de Polidoro Caldara da Caravaggio (1499-1543), e mais 
especificamente a partir de um dos desenhos (fig. 14), é possível 
perceber que o auto-retrato do artista é realizado a partir de 
um ponto de vista, à partida, impossível. Na vontade de se 
representar de costas, o artista recorre a um jogo de espelhos 
para a concretização do desenho onde, ao fazê-lo através de 
uma acção simultânea de observação e representação, se 
representa nesse mesmo momento de se representar.

Se o invisível se manifesta entre as coisas visíveis, 
presentifica-se não só como ausência presente, mas também 
“entre a presença perceptiva e o invisível absoluto”20. 
Percebo-o pelo que não está lá, ou antes, pelo que está entre 
as coisas visíveis, pois se o invisível nos propõe uma relação 
de proximidade com as próprias coisas, no sentido em que nos 
posiciona entre elas e rente a elas, poderemos ver o invisível 
como categoria relacional, uma vez que para o alcançarmos 
teremos que ver entre os visíveis? Se olhar é interrogar o que 
se vê e se “o invisível é para ver, ainda que seja preciso fazer- 
-lhe corresponder uma «visibilidade secreta», uma «visão de 
dentro» ou uma «visão segunda»”21, poderemos compreender 

Fig. 13) Polidoro Caldara da Caravaggio, 
Sem título, "Étude d’après le moulage 
d’un bras antique; buste d`homme 
coiffé d’un béret vu de dos" - descrição 
do Museu do Louvre, s.d.

Sanguínea sobre papel

16,5 x 26 cm

Fig. 14) Polidoro Caldara da Caravaggio, 
Sem título, "Étude d’après le moulage 
d’un bras antique; buste d`homme 
coiffé d’un béret vu de dos" - descrição 
do Museu do Louvre, s.d.

Sanguínea sobre papel

16,5 x 26 cm
 
(detalhe)

o invisível como um lugar de interstício, onde os planos do 
visível se contaminam? Veja-se o esquema (fig. 15) que 
procura figurar o momento de visibilidade do invisível, o qual, 
de acordo com Merleau-Ponty e José Gil, se dá através do que 
é visível. Nesta síntese, procura-se representar relacionalmente 
os conceitos de visível e de invisível, onde o ponto de tangência 
no qual os dois arcos das elipses se tocam, corresponderá ao 
instante em que o invisível se manifesta visível, pela relação e 
condição de tangência estabelecida entre os visíveis.

A crer em Georges Didi-Huberman, a experiência do ver 
parece relacionar-se com a experiência do ter, no sentido em 
que ao ver uma coisa parece que a alcançamos, que a atingimos. 
Para o autor “[é] certo que a experiência familiar do que vemos 
parece dar lugar, na maioria das vezes, a um ter: ao ver algo, 
temos em geral a impressão de ganhar alguma coisa”22. Não 
será por acaso que nos referimos ao nosso reflexo como nosso, 
e não do outro. Este ver, indicado por Didi-Huberman, poderá 
abeirar-se do ver pontiano onde “ver é ter à distância”23? 
Como se o acto de ver se assemelhasse ao acto de tocar o 
mundo com os olhos, ou como se o mundo fosse um grande 
muro a ser tocado por nós. Assim, poderemos olhar o par 
ver-ter de Didi-Huberman ao mesmo tempo que reparamos 
na “acção por contacto”24 descrita por Merleau-Ponty, onde a 
luz é o que tacteia as próprias coisas? A ideia de que no acto 
de ver há um alcance iminentemente táctil parece dissolver-se 
quando olhamos a linha do horizonte e a percebemos sempre 
demasiado para lá. Somos, assim, imediatamente reduzidos 
à nossa escala cósmica real, onde o infinito (como o enuncia 

Fig. 15) Beatriz Bizarro, Esquema 1, 2019

20 Gil, A Imagem-Nua e as Pequenas Percepções, 34.
21 Ibid.

22 Didi-Huberman, O que nós vemos, O que nos olha, 15.
23 Maurice Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito, trad. Luís Manuel Bernardo 
(Lisboa: Nova Vega, 2015), 26.
24 Ibid., 34. “[O] melhor é pensar a luz como uma acção por contacto, tal 
como a das coisas sobre a bengala do cego”.
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a linha do horizonte) nos transcende o corpo, precisamente 
porque a ideia de infinito é inseparável do corpo que a 
percebe. O infinito será, assim, uma categoria que nos foge 
das mãos, do corpo todo, e será isso que lhe dá o significado 
da sua denominação. Ao sermos nós que o calculamos como 
objecto sem fim, será essa completa desmesura corporal, essa 
inacessibilidade inevitável, que nos faz crer nele como infinito.

Percebendo que a condição de ser um corpo nos impõe 
a impossibilidade de o constituir em objecto, e reconhecendo 
este princípio na proposta de Michel Foucault (1926-1984) 
apresentada em “O corpo utópico”25, procura-se interceptar e 
resgatar essa mesma proposta que analisa e mapeia os lugares 
onde o corpo se inscreve (e de que forma se inscreve, no 
mundo), no sentido de pensar um corpo que se questiona face 
ao seu incontornável posicionamento: “[m]eu corpo, topia 
implacável”26. A distância necessária para se objectificar o 
corpo-próprio, anula-se na coincidência de se ser um corpo e 
de, ao mesmo tempo, se ter um corpo. Para Maurice Merleau- 
-Ponty, que trabalha a impossibilidade de objectificação do 
corpo-próprio como fenómeno de causa-efeito (no sentido em 
que temos um corpo e por isso a ele queremos ter acesso) e 
como fenómeno de condição (porque somos, inevitavelmente, 
um corpo), a totalidade do corpo-próprio é algo que nos 
escapa, porque “o objeto só é objeto se pode distanciar-se 

25 Michel Foucault, “O corpo utópico”, em O corpo utópico, As heterotopias, 
trad. Salma Tannus Muchail (São Paulo: N-1 Edições, 2013), 7-16. O corpo 
utópico e As heterotopias são, originalmente, duas rádio-conferências 
de Michel Foucault, emitidas nos dias 7 e 21 de Dezembro de 1966 pela 
estação de rádio France Culture. A conferência As heterotopias foi objecto 
de publicação em texto, numa versão revista pelo autor, com o título Des 
espaces autres, publicado em 1994 pela editora Éditions Gallimard, Dits 
et Écrits, Vol. IV. As referências bibliográficas apresentadas no presente 
documento, remetem para uma edição da N-1 Edições, que reúne as duas 
conferências, sob o título O corpo utópico, As heterotopias.
26 Ibid., 7.

e, no limite, desaparecer de meu campo visual. (...) Ora, a 
permanência do corpo próprio é de um gênero inteiramente 
diverso: ele não está no limite de uma exploração indefinida, 
ele se recusa à exploração e sempre se apresenta a mim sob o 
mesmo ângulo”27.

O facto de somente se conseguir analisar a totalidade do 
corpo-próprio por meio de artifícios, será o que origina Do 
invisível: das costas (fig. 16 e 17) e Do invisível: da nuca (fig. 
18 e 19): concretizações plásticas que se apresentam como 
hipóteses de reconfiguração do que é invisível no corpo. Assim 
sendo, os objectos criados procuram actuar sobre movimentos, 
posições e situações que compreendem o habitual sentido de 
corpo-próprio como, por exemplo, o movimento obrigatório 
que fazemos em direcção ao espelho, ou a torção que o corpo 
se vê forçado a fazer na tentativa de vislumbrar as próprias 
costas. Ao trazer os espelhos para o lugar do corpo, eles passam 
a existir no corpo e já não para o corpo, comigo e já não para 
mim. Por serem incorporáveis, isto é, possíveis de vestir e usar, 
poder-se-á compreender os objectos como prolongamentos, 
onde as matérias utilizadas para a sua concretização procuram 
interceptar-se com as morfologias do corpo. Neste sentido, o 
látex e a resina procuram resgatar as ideias de pele e de osso, 
respectivamente, com o intuito de aproximar corpo e material, 
a partir da ambiguidade estabelecida entre o que é estranho 
ao corpo, mas que dele depende. Em Do invisível: das costas, 
a habitual condição de ver as próprias costas é reconfigurada 
face a uma estratégia de distanciamento do reflexo, onde 
o movimento de torção sobre o próprio corpo é atenuado a 
partir de um reposicionamento do espelho, aqui incorporado. 

27 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção, trad. Carlos 
Alberto Ribeiro de Moura (São Paulo: Martins Fontes, 1994) 133-134.
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É, também, objecto que torna visível a parte do corpo que 
cobre, o ventre: vela, mas não oculta. Por outro lado, em Do 
invisível: da nuca, onde a partir de um jogo de três espelhos é 
possível a observação da própria nuca, é proposta uma relação 
diferente de visibilidade da trabalhada em Do invisível: das 
costas. O corpo já não olha para trás para se ver, porque o que 
o jogo de três espelhos permite será o corpo a ver-se como 
quem o olha de trás, olhando em frente.

Fig. 16 e 17) Beatriz Bizarro, Do invisível: das 
costas, 2019

Resina de poliuretano, fibra de vidro, varão 
de aço, varão de alumínio, látex, pigmento 
branco, espelho

50 x 35 x 15 cm 

Museu FBAUP

(página seguinte e página 56)
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Fig. 18 e 19) Beatriz Bizarro, Do invisível: da 
nuca, 2019

Resina de poliuretano, tecido de vidro, 
varão de aço, varão de alumínio, espelhos 
circulares

55 x 55 x 40 cm

Museu FBAUP

(página 57 e página anterior)
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O intervalo inexistente entre mim e o meu próprio corpo 
(porque eu sou e tenho o meu próprio corpo) é o que torna 
impossível a sua objectificação e se manifesta sobretudo a 
partir do espaço invisível do corpo-próprio. Essa invisibilidade 
é resultado desse afastamento impossível de concretizar, onde 
a inexistência de distância entre nós e ele é a própria condição 
de corpo-próprio. A crer em Merleau-Ponty, 

[d]izer que ele está sempre perto de mim, 

sempre aqui para mim, é dizer que ele nunca está 

verdadeiramente diante de mim, que não posso 

desdobrá-lo sob meu olhar, que ele permanece à 

margem de todas as minhas percepções, que existe 

comigo. É verdade que também os objetos exteriores 

só me mostram um de seus lados, escondendo-me os 

outros, mas pelo menos posso escolher à vontade o 

lado que eles me mostrarão.28

Com Vergílio Ferreira (1916-1996) percebe-se que a 
objectificação do corpo-próprio se opera no sentido da sua 
ambiguidade:  é possível não só a observação distanciada do 
próprio corpo (sem que irrompa uma sensação de pertença), 
como também a percepção de uma irremediável posição de 
presença absoluta (em que percebemos o nosso corpo ao sê- 
-lo), pois “[d]ecerto um corpo é ambíguo, porque se o somos, 
é como se também estivéssemos nele. Sou o pé que anda, a 
mão que prende, o olhar que vê. Mas posso «sair» deles, 
perspectivá-los, e ser então alguém que anda com o pé, ou 
prende com a mão, ou vê com os olhos – ainda que para isso 
tenha de recorrer um espelho”29.  

Veja-se a obra de René Magritte (1898-1967), La 
reproduction interdite (fig. 20), que torna visível a 
impossibilidade, aqui representacionalmente possível, de ver 
as próprias costas no espelho como quem as olha de frente: 
situação inconcretizável na perspectiva de corpo-próprio. 
Poder-se-á interpelar o espelho como tentativa de retorno 
a uma perspectiva do mundo sobre nós, como se pela 
anulação do tópos30, e por isso do posicionamento único a 
que somos submetidos pelo corpo-próprio, conseguíssemos 
operar um olhar externo (mas não exterior) sobre o nosso 
próprio corpo? Michel Foucault apresenta o corpo como 
tópos absoluto e irredutível, no sentido em que ele “[e]stá 
aqui, irreparavelmente, jamais em outro lugar. Meu corpo 
é o contrário de uma utopia, é o que jamais se encontra sob 
outro céu, lugar absoluto, pequeno fragmento de espaço com o 
qual, no sentido estrito, faço corpo”31. Este princípio permitir- 
-nos-á recolocar o problema que surge com o espelho, onde o 
corpo, para Foucault, é “fantasma que só aparece na miragem 
dos espelhos e, ainda assim, de maneira fragmentária”32. Se o 
corpo é obrigado a fragmentar-se, por se ambicionar na sua 
visibilidade total, o espelho funciona como essa ferramenta de 
observação onde, através desse particular olhar sobre o corpo- 
-próprio, se consegue aceder a uma virtualidade, que parece 
corresponder à realidade do nosso corpo, a nós próprios, 
eternamente inacessível. O espelho age como uma ferramenta 
reflectora do mundo, mas esquiva-se à sua proposta nesse 
mesmo acto de reflexão: é a partir dela que o verdadeiro corpo 
se escapa, pela virtualidade trazida pelo espelho, onde o corpo 

Fig. 20) René Magritte, La 
reproduction interdite, 1937

Óleo sobre tela

81,3 x 65 cm

30 Tópos, que significa lugar em grego, é um termo utilizado por Michel 
Foucault, com o qual sublinha a impossibilidade de sair do lugar do próprio 
corpo. O corpo será o lugar absoluto a que estamos obrigados.
31 Foucault, "O corpo utópico", 7.
32 Ibid., 11.

28 Ibid., 134.
29 Vergílio Ferreira, Invocação ao meu corpo (Lisboa: Bertrand Editora, 
1994), 255.
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nos é apresentado como objecto, e por isso, um novo e um 
outro corpo. O espelho devolve-me o eu apresentando-o como 
outro.

A propósito desse outro que o espelho propõe, veja- 
-se a obra fotográfica Menschen unmöglich (Selbst-Porträt) 
(fig. 21) de Herbert Bayer (1900-1985) onde, de um ponto 
de vista formal, observamos um corpo que se objectifica, 
à figura das desmembradas esculturas clássicas. Revelando 
a incompatibilidade entre aquilo que um corpo acredita 
(exteriormente) ser e o que efectivamente vê quando se olha 
ao espelho, o auto-retrato do artista expõe esse momento 
de fragmentação, aqui completamente visível e objectual, 
perante o espelho.

Ainda de acordo com Merleau-Ponty, os espelhos “são os 
únicos a tornar o nosso corpo inteiro visível para nós”33, mas, 
não obstante, não será inusitado referir que esse inteiro nunca 
aparece na totalidade, senão numa totalidade fragmentária, 
onde esses fragmentos se vão multiplicando e acumulando 
no sentido da formação de uma imagem mental onde ver 
esse corpo inteiro é possível, à semelhança dos satélites que 
vão captando em órbita imagens fragmentárias dos objectos 
celestes, para que seja possível a construção de uma imagem 
total. No acto presente de nos olharmos ao espelho dirigimos o 
olhar sobre determinado lugar do corpo (aqui reflectido), o que 
faz desse olhar um olhar inteiro, mas destinado a ver somente 
o corpo em fragmentos. O espelho não abraça a totalidade do 
corpo que nele se vê, e mesmo que o fizesse, seria necessário 
que todo o corpo fosse um grande olho que visse tudo e ao- 
-mesmo-tempo, pois o corpo é um vulto que exige movimento 
em torno dele e, por isso, retorno: o corpo é obrigado a dirigir- 
-se ao reflexo para a si regressar.

Fig. 21) Herbert Bayer, Menschen 
unmöglich (Selbst-Porträt), 1932

Impressão de gelatina de prata e 
fotomontagem

51 x 35,5 cm

33 Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito, 22.

O problema colocado por Merleau-Ponty relativamente 
ao lugar da representação no mundo, quando refere que os 
animais representados nas paredes das cavernas de Lascaux 
não estão lá e “[t]ão-pouco estão noutro lado”34, assemelha- 
-se ao da duplicidade provocada pelo espelho. Onde está a 
representação? Ou antes, onde está o corpo que olhamos ao 
espelho? O espelho parece compreender parte do problema 
representacional, e por essa razão, poderemos reposicionar a 
proposta de Merleau-Ponty (que procura entender a relação 
entre o que se vê e o que se representa), no sentido dos 
fenómenos de reflexão. As coisas não parecem estar lá, no 
espelho, mas antes noutro lado: pois “vejo de acordo com ele, 
mais do que propriamente o vejo a ele”35. Consequentemente, 
ao procurarmos ver o nosso corpo de acordo com a imagem 
reflectida que temos dele, percebemos que esse acto de ver (o 
reflexo) difere do acto de ver o próprio corpo. Neste sentido, 
a relação que mantemos com as costas é distinta da relação 
que mantemos com os braços ou com a barriga, porque ver 
as costas ao espelho é sempre vê-las ali e não vê-las aqui: para 
(me) ver ao espelho, eu preciso de (me) ver no espelho e, ao 
fazê-lo, percebo que (me) olho sempre para fora, e de fora, 
não olho nunca para um dentro, ou por dentro. Talvez por 
isso, “[o] espelho chama o olhar a vir quebrar a superfície e a 
«mergulhar» no seu interior”36.

Se toda a técnica é extensão do corpo no mundo, na 
tentativa de colmatar o que nos falta enquanto corpo vivo, 
poderemos compreender o que nos diz Merleau-Ponty a 
propósito da ausência de uma perspectiva externa sobre o 
corpo-próprio, que o espelho vem tentar corrigir, onde “[o] 
espelho aparece porque eu sou vidente-visível, porque há 

34 Ibid., 23.
35 Ibid., 24.
36 Gil, A Imagem-Nua e as Pequenas Percepções, 55.
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uma reflexividade do sensível, que ele traduz e redobra”37. O 
espelho surge da necessidade de nos vermos do exterior, da 
necessidade de nos conhecermos enquanto ser-para-o-outro, 
porque ao vermos o nosso reflexo na água, percebemos que 
nos duplicamos, como Narciso. Mas, no momento em que 
nos vemos em reflexo, parecemos ser mais esse outro (esse 
duplo que nos olha) do que nós mesmos: o posicionamento 
perante o espelho parece colocar-nos para lá dele, para que nos 
possamos ver. Narciso olha-se para ser olhado, para que um 
outro o interpele com o olhar e, para isso, duplica-se: só ele 
existe, mas precisa do mundo inteiro para isso.

Patty Chang (1972-), em Fountain (fig. 22 e 23), retoma 
o mito do deus grego que se apaixona pelo seu reflexo, sem 
perceber que é ele próprio que se encontra reflectido. A 
vídeo-performance mostra-nos a artista a olhar-se ao espelho, 
enquanto bebe água proveniente do desdobramento da sua 
imagem (aqui num espelho coberto de água). Se a acção de 
beber nos situa perante um para dentro e, se a acção de ver 
nos dirige a um para fora, o que aqui se joga é uma acção que 
procura trazer para dentro o que é próprio do fora: a imagem 
exterior do corpo. Para além da acção que a artista executa, 
parece haver um conjunto de ligações hermenêuticas a serem 
equacionadas, como a relação entre o lugar onde a acção é 
executada, uma casa de banho, e o título do próprio trabalho, 
que inevitavelmente nos remete para Fontaine (1917) de Marcel 
Duchamp (1887-1968), que se afigura no urinol à direita no 
plano da imagem geral da acção. A ideia de fonte remete-nos 
para um objecto que projecta água, e o que aqui acontece é o 
acto de absorver água: o que parece projectar, o que parece ser 
a verdadeira fonte é o reflexo da própria artista.

37 Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito, 30.

Fig. 22) Patty Chang, Fountain, 1999

 SD vídeo, 6´ 

(fotograma)

Fig. 23) Patty Chang, Fountain, 1999

 (enquadramento geral da acção)

O encantamento do espelho, e da nossa imagem nele, 
evidencia-se na surpresa de nos vermos reflectidos, exteriores 
a nós. Como Sabine Melchior-Bonnet (1940-) pergunta:       
“[q]uem é que nunca ficou surpreendido com o seu reflexo ao 
passar inesperadamente por um espelho”38? Esse momento de 
espanto possibilita-nos recriar a primeira vez em que alguém 
se viu no reflexo da água, e que se apresenta em nós de todas 
as vezes que nos espantamos connosco, com a nossa imagem 
fora de nós.

Regressando a Merleau-Ponty “[o] reflexo engana o 
olho, engendra uma percepção sem objecto, mas que não 
afecta a nossa ideia do mundo”39, uma vez que o espelho nos 
apresenta representações aparentemente fiéis (se é que a ideia 
de fidelidade se adequa à noção de representação). Os objectos 
que vejo reflectidos no espelho também os vejo sem ele e será 
isso que me faz crer que a imagem que vejo de mim, no espelho, 
também seja ela fiel a mim, ainda que não seja eu. Acreditamos 
indubitavelmente no espelho, ainda que saibamos que, quando 
para ele olhamos, não olhamos para nada a não ser para ele 
mesmo, pois “a imagem especular nada tem dele”40, desse 
corpo que se olha ao espelho, porque “[n]a duplicação insinua- 
-se uma dissemelhança, e talvez alguma duplicidade”41.

O que vemos no espelho é sensação de profundidade 
exposta em superfície, que perpetua a vontade de constituir 
o próprio corpo em objecto. Assim, o espelho é lugar 
intermédio entre a objectificação impossível do corpo-próprio 
e a concretização (ainda que parcial) da mesma. Quando nos 
vemos no espelho percebemos que não nos conseguimos ver 

38 Sabine Melchior-Bonnet, História do Espelho, trad. José Alfaro (Lisboa: 
Orfeu Negro, 2016), 301-302.
39 Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito, 34.
40 Ibid., 35.
41 Melchior-Bonnet, História do Espelho, 303.
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na totalidade da nossa imagem; simultaneamente, vemos ser 
possível a construção de uma perspectiva externa ao nosso 
corpo, e sobre o nosso corpo, ainda que fragmentária. A 
representação que o espelho proporciona, em simetria, torna 
evidente que “o objecto e o seu reflexo não são sobreponíveis 
visto que, no espelho, a mão esquerda se torna a mão direita”42, 
enquanto sublinha o carácter de representação ao qual o 
espelho não escapa.

É problematizando esse carácter de representatividade 
que, para Melchior-Bonnet “[o] limite da experiência do 
espelho está nessa impossibilidade de se ver fechando os olhos, 
ou na impossibilidade de, mesmo com o artifício de vários 
espelhos, encontrar um olhar em movimento”43, ainda que por 
uma ínfima fracção de segundo, consigamos ter a sensação de 
que vemos o movimento dos nossos olhos, como consequência 
da sensação de arrastamento de reflexo de um espelho para 
o outro. Por outras palavras, o que o espelho torna possível é 
apenas a representação do momento exacto em que nele nos 
olhamos, sem nos dar a imagem do nosso corpo-a-ser-no- 
-mundo. Ou seja, vemo-nos em tempo real, mas em espaço 
virtual, e será aí que a magnitude quase paradoxal do espelho 
se encontra: não só nos vemos reflectidos no espelho, como 
também nos vemos impossibilitados de habitar esse reflexo.

A propósito da virtualização espacial que o espelho 
revela, parece pertinente convocar Live-Taped Video Corridor 
(fig. 24) de Bruce Nauman (1941-) que não só nos confronta 
com a reprodução da nossa imagem em tempo real, como nos 
obriga a reflectir sobre a transitoriedade da mesma. A partir da 
construção de um corredor onde, no seu fim, se apresentam 
dois monitores de vídeo que exibem imagens referentes ao 

42 Ibid.
43 Ibid., 301.

próprio corredor vazio e ao próprio espectador que o percorre 
(recorrendo a um sistema de circuito fechado de televisão), o 
artista permite que o espectador seja, duplamente, observador 
observado. Enquanto observador e sujeito operador da acção, 
o espectador percebe que, ao longo do percurso, a sua imagem 
se vai tornando cada vez mais pequena, à medida que dela se 
aproxima (porque cada vez mais longe da câmara). O conteúdo 
de imagem exibido nos monitores não é imediatamente 
perceptível, uma vez que se trata da imagem em tempo real 
do espectador dentro do corredor, e esta é captada na entrada 
do mesmo. Haverá, talvez por isso, uma outra experiência 
fundamental a ser mencionada: o espectador, obrigado a 
perceber-se na fugacidade da sua imagem, nunca consegue ver 
o próprio rosto, uma vez que a câmara de vídeo se encontra no 
lado oposto ao dos monitores. Ainda que permita a visualização 
de uma imagem virtual do próprio corpo, o espectador nunca 
acede ao que lhe é mais próprio: o rosto. 

A virtualização da imagem do corpo parece vir no 
seguimento de uma tentativa de trazer o corpo à tona, de 
modo a tornar visível o que lhe é próprio do interior (de 
dentro). Transferindo o que é próprio de um invisível corpóreo 
para uma camada de visibilidade absoluta, como a pele, o 
corpo (ambicionando a visualização da própria imagem) vai 
caminhando na direcção de uma superfície que se constrói por 
todos esses, anteriormente, invisíveis. O encontro do interior, 
da profundidade, através dessa camada que o exterioriza, e 
de acordo com Paulo Cunha e Silva (1962-2015) na abertura 
de O Lugar do Corpo44, evidencia que “ao transportarmos a 
profundidade para a superfície, na tentativa de visualizarmos 
o interior, a espessura do corpo passou a ser a da película que 

Fig. 24) Bruce Nauman, Live-Taped 
Video Corridor, 1970

Gesso cartonado, câmara de vídeo, 
dois monitores, gravador, dispositivo 
de reprodução vídeo

Dimensões variáveis

44 Paulo Cunha e Silva, O Lugar do Corpo: Elementos para uma Cartografia 
Fractal (Lisboa: Instituto Piaget, 1999).
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suporta a imagem”45. A superficialização imagética do corpo 
terá sido uma forma encontrada pelo mesmo por se ambicionar 
nessa autodescoberta, na vontade de se problematizar nessa 
urgência de revelação. Não obstante, o conhecimento pela 
superfície não deverá ser confundido com um entendimento 
superficial, porque “[a] perda de profundidade (…) permite 
uma recuperação de volume que fornece ao corpo uma espécie 
de profundidade estratigráfica, uma profundidade que resulta 
da acumulação de várias superfícies, várias imagens”46. Com 
esta noção de estrato, será possível perspectivar um corpo que, 
no limite da significação, ao trazer o profundo à superfície 
(em resultado de uma acumulação de camadas, de peles), se 
perceberá como corpo composto por diferentes realidades, 
ora escondidas e sobrepostas, ou isoladas ou em conjunto: 
veladas e reveladas. Será o exercício de pensar e apresentar o 
corpo a partir das suas múltiplas formas de visibilidade, que 
lhe permitirá diversas configurações. Para além de o corpo 
já não apresentar definidos dentros e foras, mostra infinitas 
possibilidades de sobreposição dérmica, na qual apresenta 
as suas morfologias em potência (porque permanentemente 
actualizáveis). Se olharmos para estas recombinações como 
testemunho de permeabilidade, será fundamental reparar que 
o corpo já não se funde unicamente nas suas muitas imagens, 
mas igualmente possibilita a fusão com o corpo do outro.

A pele propõe, pela sua própria natureza, um acto 
relacional. Existe, para que nos relacionemos com o mundo, 
para que possamos tocar e ser tocados. Abordando esta 
problemática, Giuseppe Penone (1947-), em Svolgere la 
propria pelle (fig.  25), propõe um conjunto de imagens que 
procuram fazer do corpo um espaço predominantemente 

45 Ibid., 21.
46 Ibid.

dérmico, que compreenda a pele como aquilo que nos separa, 
irredutivelmente, do mundo. O corpo, objecto de contorno, é 
aqui trabalhado no sentido de um corpo-superfície, totalmente 
observável, aprofundado pelas imensas imagens em que o 
corpo se apresenta: Penone, ao pressionar exaustivamente 
várias zonas da sua pele contra uma lamela de vidro, tornou 
plana a volumetria que constitui o próprio sentido de corpo. 
Fazendo do corpo um lugar fractário e observável, aproxima- 
-nos de uma análise dermatológica de tecidos, tornando visíveis 
os detalhes que definem a pele, invisíveis numa visão global 
do corpo. Serão esses detalhes da pele que aqui, trabalhados 
em função de uma superfície que os comprime, salientam a 
pertinência da noção de espaço relacional, preocupação que 
se mantém em várias obras do artista. Este espaço refere-se ao 
que se interpõe entre nós e o mundo, entre nós e o outro, entre 
uma superfície e outra, entre a mão que toca e a que é tocada. 
Aqui, o momento em que as superfícies se tocam (pele e vidro) 
torna visível o que é permanentemente invisível no contacto 
entre dois corpos. Haverá nesta distância algo de infinitamente 
indetectável, porém perceptível, porque os corpos conseguem 
confundir-se, mas nunca fundir-se, uma vez que a pele é o que 
nos anuncia perante o outro, nos une e separa.

A necessidade de problematizar o corpo enquanto 
superfície originou Ver mal e não ver tudo (fig. 26), trabalho 
que surge da constatação de que não só vemos mal o nosso 
próprio corpo (por nele estarmos), como também nunca lhe 
vemos tudo (devido à condição de invisibilidade em que ele 
se encontra). O que este trabalho pretende é propiciar uma 
experiência de observação semelhante à que mantemos com o 
próprio corpo. O que se propõe é uma inversão dos pontos de 
vista, na qual se transfere a experiência do corpo-próprio para 
um objecto externo, presentificando-se numa visualização 
fragmentária de um corpo, que nos reporta à impossibilidade 

Fig. 25) Giuseppe Penone, Svolgere 
la propria pelle, 1970

Impressão de gelatina de prata

3 painéis (69,5 x 107cm cada) de 
uma série de 18 

(total de 648 fotografias)
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de uma totalidade objectificável. Partindo da forma como o 
corpo se mostra a si mesmo, trabalha-se o fragmento de pele 
que se mostra visível ao espectador em função de uma realidade 
corpórea que por essa pele é anunciada. Isto é, da mesma forma 
que a superfície anuncia o volume, a parte representará o todo. 

A ideia de corpo é não só trazida pela pele (fig. 27) que o 
objecto-caixa expõe (aqui com luz), como também a partir da 
escala desse mesmo objecto que, ao ser pensada em função das 
proporções de um corpo humano (neste caso o meu), poderá 
ser comparada à figura do caixão: caixa construída à medida de 
um corpo com o propósito de ser o seu contentor e depósito.

Finalmente, a parte que representa simultaneamente 
pele e corpo, é anunciada, mas não completamente revelada, 
através de uma abertura, de uma fissura que atravessa a quase 
totalidade da caixa. Precisamente por ser isso, apenas uma 
fenda, Ver mal e não ver tudo proporá uma proximidade 
física entre espectador e ela própria, uma vez que só assim, 
intimamente, essa fragmentária pele poderá ser vista. Ver perto 
é ver melhor, mas não é ver bem. É ainda ver mal, porque, 
sabemo-lo agora que estamos próximos, é ver apenas parte. É 
ver mal e ainda não ver tudo. 

Fig. 26) Beatriz Bizarro, Ver mal e não ver tudo, 2019

Contraplacado, impressão a cores sobre papel de 
poliéster, LED

177 x 27 x 52 cm

Museu FBAUP

(página seguinte)

Fig. 27) Beatriz Bizarro, Detalhe da fotografia de Ver 
mal e não ver tudo, 2019

(página 72)
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Retrospectivamente, e analisando os trabalhos executados 
no âmbito desta investigação, perceber-se-á que as transferências 
que executo do meu corpo para os objectos, são metodologias 
recorrentes. Será assim, não só a partir dessas traduções 
matéricas, mas também do uso do próprio corpo [como é o 
caso em Do invisível: das costas, em Do invisível: da nuca e 
em Avesso (apresentado no capítulo seguinte, fig. 32 e 33)] 
que me é possível trabalhar o conceito de corpo-próprio. Isto 
é, usar o meu corpo (como suporte e matriz, quer através de 
transferências métricas, quer a partir da execução de moldes 
directos sobre o corpo) permite-me a criação de um discurso 
sobre todos os corpos, pois o que é problematizado a partir 
do meu próprio corpo não é exclusividade minha: ao referir 
o meu corpo não me refiro à minha identidade, refiro-lhe a 
forma. Neste sentido, o corpo que apresento trabalha-se na 
direcção da sua des-identificação a partir, por exemplo, de uma 
anulação do rosto, ou a partir de uma visão rente ao corpo. 
É precisamente este fenómeno de des-pessoalização que nos 
permite detectar um corpo comum que reclama reflexão.

Da mesma forma, a noção de corpo-próprio instala não 
só a certeza de sermos corpo vidente e visível, como também 
a de estarmos inscritos numa invisibilidade específica (a do 
corpo, para si próprio). Neste sentido, procurou cruzar-se a 
reflexão sobre o corpo-próprio (dentro da esfera do invisível) 
com uma outra reflexão: a do espelho, objecto que parece 
capaz de atenuar a inquietação que nasce da necessidade de 
nos vermos do exterior, esse ser-para-o-outro. A profundidade 
exposta em superfície, que o espelho traduz, reforçará não só 
a duplicidade, mas igualmente a dissemelhança que nele se 
insinuam, de cada vez que nele nos procuramos: seremos um 
volume inacessível, pois haverá sempre algo de não coincidente, 
de não real, de volátil, assumido na impossibilidade de habitar 
o próprio reflexo. Porque ver-me é ser tangente.
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Capítulo III

Frente a frente: o outro é meu avesso 
 Quando olhar é reflectir.
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o outro é impenetrável, irreconhecível, intratável, não posso 
nunca chegar à sua origem, desfazer o enigma. De onde vem? 
Quem é? Esgoto-me, nunca o saberei.

Roland Barthes47

47  Em Fragmentos de um Discurso Amoroso, trad. Isabel Pascoal (Lisboa: Edições 70, 2015), 173.
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Percebendo que o corpo-próprio não chega para a si se 
dizer, em totalidade, no sentido em que é o mundo que a ele 
é externo que o complementa e lhe propõe compreensão de si 
mesmo, destaca-se agora o fenómeno relacional como agente 
operador de sentido, que proporcionará uma auto-reflexão, 
uma auto-observação. Ao mesmo tempo que se entende o 
outro como ser singular e externo, pretende-se interceptá-lo 
como motor de um movimento em direcção ao corpo-próprio.

O eu, o outro, e esse intervalo intersticial entre ambos, 
é fenómeno problematizado por Emmanuel Levinas (1906-
1995) em Ética e Infinito48, como um problema de raiz ética 
que se ergue, sobretudo, em torno de reflexões acerca do 
lugar do nosso olhar no rosto do outro. Para Levinas, mais 
do que questões da ordem da percepção, pelo rosto, e pelo 
lugar do rosto do outro no meu olhar (e vice-versa), são 
levantados problemas éticos, perspectivados num horizonte 
onde o que se é, é de impossível partilha. O ser não encontra 
manifestação possível, a verdade do que se é continuará velada, 
inacessível, indizível e invisível: logo impartilhável, intradutível 
e incomunicável. Tangencialmente tocado pela linguagem, 
nada do que dele se diz o revela tal como ele é, isto é, ocupa um 
lugar onde a linguagem não chega para revelar o que se é. Daí 
que, para Vergílio Ferreira a indizibilidade que nos posiciona 
perante o outro, enquanto um eu, é verdade esquiva,

[p]orque toda a sua pessoa está naquilo que a diz – e 

no entanto não está. Toda a sua pessoa se revela no 

que vem à superfície ou aí se anuncia, e no entanto 

alguma coisa ficou ainda atrás, indizível e inacessível, 

fugidia e flagrante – início puro e categórico, 

intocável e nula realidade, e no entanto fulgurante e 

48 Emmanuel Levinas, Ética e Infinito, trad. João Gama (Lisboa: Edições 70, 
1988).
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categórica realidade. Está aí e não se vê, assinala uma 

irredutibilidade e todavia personifica-se em tudo o que 

a manifesta. É cognoscível e furta-se, é inegável e não 

podemos apreendê-la. Mas é essa indizibilidade, essa 

coisa nenhuma, esse quid irreal, que marca e determina 

a verdade de se ser uma pessoa e não outra.49

Como então me dizer em corpo com pele, com rosto, 
com palavra, se tudo isso é para o outro, inelutável tangência? 
Para Levinas, o rosto é entendido não como uma verdade 
formal mapeada por elementos com formas específicas (olhos, 
nariz, queixo, e outros), mas sim como o que torna possível 
o compromisso ético de relação com o outro. O pensamento 
do autor permite-nos pensar na alteridade a partir do que 
se encontra por dentro de cada rosto, onde existe um eu 
singular e exclusivo, um self. O verdadeiro rosto será algo que 
se escapa, se elide, no momento da sua observação, onde o 
que com ele surge (mas que a ele não se limita) se esconde 
para além desses reconhecíveis e representáveis elementos 
que o formam. O rosto revela-se nesse acto de compreensão 
da sua própria transcendência: invisível sim, mas imanente. 
Assim, poderemos pensar que será pela discursividade do 
rosto, esse discurso sem recurso à linguagem, que tangemos a 
transcendência que Emmanuel Levinas evoca? O que o rosto 
do outro nos proporciona, será o que define o conceito de 
alteridade dentro da filosofia do autor, e que segundo Maria 
José Cantista (s.d.-) é “[e]scuta que despoleta a acção, e já não 
a visão que dispara ou se dispara como mera contemplação 
representacionista. (...) A identidade vivenciada como 
acção de uma subjectividade corpórea já não é a identidade 

49 Ferreira, Invocação ao meu corpo, 72.

concebida como identidade de puro espírito. Já não é saber de 
representação, mas fazer de decisão. É resposta”50.

Esta perspectiva de identidade, que aqui se define 
através da alteridade (em função de um eu que se relaciona 
com um outro), torna claro que estar em relação com o 
outro será ser-com-o-outro, ser-pelo-outro e ser-no-outro. 
Para Levinas “nunca existimos no singular”51 e a condição 
de alteridade propõe-se, aqui na relação de amor, como uma 
“dualidade insuperável dos seres”52. Se a relação de alteridade 
compreende, inevitavelmente, a distância entre dois corpos, 
poderá perspectivar-se que “em E. Lévinas, é pela corporeidade 
que a relação de alteridade se institui”53, ainda que o outro seja 
distintamente outro.

O movimento do mundo sobre o corpo parece direccioná- 
-lo incessantemente até ao corpo do outro, porque, ainda nas 
palavras de Maria José Cantista, “[s]ou um eu corpóreo sempre 
e já fora de mim, requerido, reclamado pelo apelo do Outro”54.  
Sincronicamente, eu movo-me em direcção ao outro e o 
outro até mim se move, e será esse movimento reflexo que me 
caracteriza na relação com ele.  A crer em Merleau-Ponty, será 
isso que permite reconhecer “o outro a ser o espelho de mim 
mesmo, como eu sou dele, que fazem com que nós mesmos 
não tenhamos, de alguém ou de nós, duas imagens lado a lado, 
mas uma única imagem, onde ambos estamos implicados, que 
minha consciência de mim mesmo e o meu mito do outro 
sejam não duas contraditórias, mas o avesso uma da outra”55.

50 Maria José Cantista, “Corpo e Identidade”, em Revista da Faculdade de 
Letras / Série de Filosofia (Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 14, 
Segunda Série, 1997, 137-154), 140.
51 Levinas, Ética e Infinito, 50.
52 Ibid., 59.
53 Cantista, “Corpo e Identidade”, 140.
54 Ibid.
55 Merleau-Ponty, O Visível e o Invisível, 85-86.
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Retomando a invisibilidade inscrita no conceito de 
corpo-próprio, e aqui a propósito da relação com outrem, 
como anteriormente se referiu, não vemos o nosso próprio 
rosto, ainda que o consigamos identificar. Isto é, ainda que 
identifique as formas que mo definem, através dos artifícios a 
que exponho o meu próprio corpo (como o espelho ou a imagem 
captada, de igual forma apresentados anteriormente), não sei 
que rosto é o meu no sentido da sua exterioridade, pois nunca 
compreenderei por inteiro o olhar que lanço ao outro: o meu 
rosto é-me inidentificável. Mas se o rosto é o que rapidamente 
me identifica, me distingue (perante os outros e dos outros), 
será o que, por isso mesmo, somente se mostra visível através 
de uma interacção, de uma influência recíproca, da experiência 
do conjunto: da relação. Caso contrário, seríamos visíveis para 
quem? E seríamos visíveis para quê? Para Hans Belting o rosto 
efectiva essa alteridade perante o outro, identifica-nos numa 
multidão e mostra-se como metonímia, porque “[c]om o rosto 
entramos em cena; com ele comunicamos e nos representamos 
a nós mesmos. Ele é mais do que uma parte do corpo, porque 
funciona como representante, como pars pro toto, do corpo 
inteiro”56. Será a inacessibilidade ao próprio rosto que o 
apresenta como outro de cada vez que o vemos fora de nós, isto 
é, “nunca conseguiremos apreender a própria face, para já não 
falar da pessoa que na face se mostra. Abre-se aqui um labirinto 
do rosto em que unicamente há máscaras”57. Para o autor, toda 
a exterioridade formal que identificamos como nossa a própria 
imagem, será irredutivelmente uma outra e nova pele e, por 
isso, um outro rosto que não o nosso, uma máscara.

Ao longo de "O Corpo Utópico", Michel Foucault vai 
apresentando o corpo através dos mapas instáveis que o 

56 Belting, Faces, 74.
57 Ibid., 208-209.

definem, ora como espaço tópico, ora utópico. Essa “topia 
implacável”58 do corpo, poderá ser vista, não só de acordo 
com a permanência do mesmo para mim (e em mim), mas 
também em relação ao que o contradiz e a transforma, 
contraditoriamente, em lugar utópico. Para Foucault ser um 
corpo é ser absolutamente visível para o outro, mas:

no entanto, este mesmo corpo que é tão visível, é 

afastado, captado por uma espécie de invisibilidade 

da qual jamais posso desvencilhá-lo. Este meu crânio, 

atrás do meu crânio, que posso tocar com meus dedos, 

mas nunca ver; este dorso, que sinto apoiado na 

pressão do colchão sobre o divã quando me deito, mas 

que somente surpreenderei pelo ardil de um espelho; 

e o que é este ombro, cujos movimentos e posições 

conheço com precisão, mas que jamais poderei ver 

sem me contorcer terrivelmente?59

A condição de invisibilidade em que se encontra o corpo- 
-próprio, problematizada por Foucault, é complementada por 
Maria José Cantista (a propósito da questão de identidade) 
com a proposta de que:

[a] proximidade do corpo a mim mesmo é tal que eu 

não vejo, por exemplo, a minha nuca, ou a minha testa. 

Por isso, o meu corpo não se pode nunca constituir 

em objecto. Eu não vejo os meus olhos, e não os vejo, 

vendo, isto é, exercendo o seu olhar sobre os outros ou 

sobre o mundo. Só me vejo, vendo, no olhar que o outro 

me devolve, no olhar que o outro exerce sobre mim. O 

olhar que exerço, padeço-o também. Eu não sou um 

sujeito absoluto e excluinte do outro; pelo contrário, 

58 Foucault, “O corpo utópico”, 7.
59 Ibid., 10-11.
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tenho, com ele em particular, e com o mundo em geral, 

relações de complementaridade.60

A crer em Foucault, a topia absoluta do corpo é percebida 
no momento em que o fazermos coexistir com o corpo do 
outro. Será através do (e no) amor que o corpo se aquieta, que 
o corpo (pelo que o outro lhe retorna) se percebe na totalidade, 
porque “[s]ob os dedos do outro que nos percorrem, todas as 
partes invisíveis de nosso corpo põem-se a existir, contra os 
lábios do outro os nossos se tornam sensíveis, diante de seus 
olhos semicerrados, nosso rosto adquire uma certeza, existe 
um olhar, enfim, para ver nossas pálpebras fechadas”61.

Assim, o corpo apresentar-se-á como um corpo que 
apenas em relação encontra serenidade para a sua inquietação: 
como se o outro viesse operar sobre nós, no desconhecimento 
que temos do próprio corpo, reconfigurando a invisibilidade 
a que o corpo não escapa. Pela reflexividade do olhar, o outro 
expõe-me na visibilidade do que me é invisível (traz-me a não 
total, mas completa visibilidade): toca-me para que me veja. 
Desse modo, o corpo organiza-se num sentido relacional (de 
percurso ininterrupto até ao outro), como se pela sobreposição 
dos sentidos, e consequente adição, o corpo caminhasse em 
direcção a uma tactilidade visível e a uma visibilidade táctil. 
Pelo toque do outro reconhecemos o nosso corpo no mundo, 
reconhecemo-nos num corpo aqui. Pela pele do outro, vejo as 
minhas costas.

Nesse encontro com outrem confrontamo-nos, portanto, 
e em simultâneo, com a permeabilidade e impermeabilidade 
da pele, que não só me distancia e separa do outro, como com 
ele me unifica. Aqui, a condição de alteridade inscreve-se no 
fenómeno do tocar. Não será por isso de estranhar que o toque 

60 Cantista, “Corpo e Identidade”, 146.
61 Foucault, “O corpo utópico”, 16.

do outro sobre a nossa pele, nos pareça trazer outra coisa para 
além do próprio tocar. Traz-nos o ser tocado e, por isso, traz- 
-nos o outro.

Se com Jean Brun (1919-1994), em A Mão e o Espírito62, 
se percebe que “não pode haver transferência do tocar, 
pois não há transferência do vivido, nem do ser”63, poderá 
compreender-se que a impartilhabilidade do ser, que a pele 
anuncia, se define, também, a partir de um ser em conjunto, em 
simultâneo: porque a evidência de me ver melhor pelo toque 
do outro em mim compreende-se nessa correspondência entre 
os meus sentidos e os sentido do outro. Vejo-me melhor pelo, 
e no outro, mesmo sabendo que somente sinto o ser tocado 
por ele, mas nuca lhe sinto o tocar-me, pois “[t]oda a mão que 
toca descobre que a superfície é o limiar de uma profundeza 
que permanece inacessível”64. Para o autor, e aqui em relação 
a outrem, a mão mostrará e figurará o objecto, simbólico 
e efectivo, de um percurso até ao que nos falta65, como se a 
mão se adiantasse face ao resto do corpo na tentativa de 
encontrar o que precisa, na tentativa de apreender como quem 
preende. Para Marie-José Mondzain (1942-), a propósito da 
complementaridade entre a mão e o olhar, “[s]em mãos, não há 
imagem e o homem é sem olhar, privado do olhar do outro"66.

O que nos é invisível, e que somente no contacto táctil 
com o outro surge visível, será o que caracteriza a nossa relação 
com a mão e corpo do outro, pois “enquanto o olho não pode 
mergulhar para lá do horizonte que procura conquistar e 
permanece incapaz de mimar o que não vê, a mão tem o 

62 Jean Brun, A Mão e o Espírito, trad. Mário Rui Almeida Matos (Lisboa: 
Edições 70, 1991).
63 Ibid., 120.
64 Ibid., 15.
65 Ibid., 121.
66 Marie-José Mondzain, Homo spectator: Ver, fazer ver, trad. Luís Lima 
(Lisboa: Orfeu Negro, 2015), 44.
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privilégio único de dar forma ao informe e de esboçar, pelo 
gesto que desenha, uma via de acesso para aquilo que, afinal, 
ela procura, ou seja, o intangível”67. Ainda que, aqui, Jean Brun 
não se refira exclusivamente ao acto de tocar, mas antes a todas 
dimensões onde a mão se inclui, poderemos compreender a 
metafísica da mão como isso mesmo, fenómeno para além 
da própria condição de motricidade, como uma extensão do 
corpo que procura o que lhe falta no mundo, o que não está lá.

Casaco de Noiva (fig. 28) procura trabalhar esta 
relação de proximidade com o corpo do outro. O trabalho 
de performance, que aconteceu por meio de um objecto 
escultórico construído em látex (que nos remete para a ideia 
de pele) e renda branca, é trabalho de reflexão acerca da pele 
como fronteira que nos separa, inevitavelmente, do corpo do 
outro. Presentificando a ideia de pele nesse objecto, é possível 
a confrontação com essa singularidade impenetrável do outro. 
Pelo toque no outro percebemos que estamos encerrados 
em nós. Casaco de Noiva é trabalho não só orientado pela 
constatação de uma solitude implacável, como também pela 
aceitação de que nunca conseguiremos sair de nós, na tentativa 
de uma intersecção com o outro.

Ao olharmos o rosto de outrem, vemo-nos reflectidos nas 
pupilas que olhamos, vemo-nos, portanto, nos olhos do outro. 
Sabine Melchior-Bonnet identifica esse mesmo fenómeno 
de reflexão como “[t]ransparência recíproca, o olho-espelho 
opera simultaneamente fusão e separação, identidade e 
diferença”68, como se ao olhar o outro nos víssemos a nós e a 
ele, em simultâneo, como se nos víssemos em conjunto, a par. 
Será essa reciprocidade entre olhares que Giuseppe Penone 
propõe em Rovesciare i propri occhi (fig. 29). Ao colocar lentes 

67 Brun, A Mão e o Espírito, 175.
68 Melchior-Bonnet, História do Espelho, 311.

Fig. 28) Beatriz Bizarro, Casaco de 
Noiva, 2016

20´ aprox.

"Aqui Fora", Palacete Pinto Leite, 
Porto

de contacto espelhadas nos seus olhos, o artista, não só permite 
que esse momento de reflexão perante o olhar do outro se 
torne visível, como nos mostra que, para fazê-lo, é obrigado 
a anular a sua visão. O que aqui acontece é que, para destacar 
o fenómeno de reflexão, o artista submete-se a uma cegueira 
temporária onde, a partir de um acto subtractivo, acrescenta 
e expõe o que geralmente é omisso. Penone não só deixa de 
conseguir ver, como evidencia os olhos do outro no interior 
dos seus: traz o mundo inteiro na superfície dos seus olhos.

Neste sentido, atente-se a American Reflexxx (fig. 30), 
proposta videográfica de Signe Pierce (1988-) e de Alli Coates 
(s.d.-) que resulta no testemunho de um conjunto de reacções 
agressivas e hostis, por parte de cidadãos anónimos quando 
confrontados perante uma situação inusual, que não dominam. 
Signe Pierce, percorrendo as ruas de Myrtle Beach, apresenta- 
-se num justo vestido azul, em saltos altos e com uma máscara 
espelhada, que vela o seu rosto. A acção, de aproximadamente 
uma hora, na qual as artistas não comunicam entre si (Alli 
Coates controla a câmara enquanto filma o trajecto de Signe 
Pierce), resulta num vídeo onde se percebe que a violência 
crescente exercida sobre a artista parece não só relacionar-se 
com uma atitude transfóbica da multidão (pela repulsa visível 
a propósito de uma ambiguidade de género, que a multidão 
não decifra), como também diz respeito ao incómodo, dessa 
multidão, relativamente a um corpo feminino que se apresenta 
fora da esfera da submissão. O que aqui se sublinhará será a 
violência provocada pela ocultação de uma face. É mais fácil 
agredir o que não se vê, é mais confortável atacar quem não 
se conhece. Signe Pierce não só se oculta por detrás de um 
espelho-máscara, como também devolve a quem a hostiliza 

Fig. 29) Giuseppe Penone, Rovesciare 
i propri occhi, 1970

Impressão de gelatina de prata

30,5 x 40,5 cm

Fig. 30) Alli Coates e Signe Pierce, 
American Reflexxx, 2015

Vídeo digital, 14´, cor, som

(fotograma)
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o reflexo dessa agressão, desse agressor: o espelho isso nos 
revela, a estranheza de um outro, enquanto nos confronta com 
aquilo que somos.

Ainda a propósito do espelho no lugar do rosto, veja- 
-se Meshes  of the Afternoon (fig. 31), filme realizado e 
interpretado por Maya Deren e Alexander Hammid. Através 
de uma narrativa experimental, que se monta em circularidade 
e repetição de elementos simbólicos, é-nos apresentada uma 
personagem na qual não é possível identificar o rosto, devido 
ao espelho que o substitui. Semelhante a um fantasma envolto 
num véu negro (que inevitavelmente nos remete para ideias 
de morte e de luto), a personagem sem rosto, cuja identidade 
permanece velada, parece ser a personificação dos medos 
que habitam a personagem central. Numa atmosfera onírica, 
quase surreal, onde se confundem as dimensões de sonho e 
realidade, esses medos são compreendidos a partir de um rosto- 
-espelho que os reflecte. Isto é, se o espelho é lugar de reflexão 
representativa de um eu, perceber-se-á aqui que os medos da 
protagonista serão a razão de aparecimento da figura-espelho, 
permanentemente inalcançável. O espelho é, assim, não só 
lugar de reflexão, mas também lugar de projecção. Projecções 
de medo, de desejo, de receio: reais ou não.

Em Avesso (fig. 32 e 33), para além desse lugar de 
projecção e reflexão, o espelho assume-se igualmente como 
superfície de representação: do eu no outro. Avesso procura 
ampliar o que nasce de uma simples observação: no momento 
em que olhamos alguém nos olhos, vemo-nos no reflexo que 
as pupilas do outro permitem. Sendo um objecto no qual nos 
podemos ver em evidência, em destaque, no rosto do outro, 
compreenderemos que cada corpo que se vê reflectido na 
máscara de Avesso, questionar-se-á no próprio acto de se ver. 

Fig. 31) Maya Deren e Alexander 
Hammid, Meshes of the Afternoon, 
1943

14´, preto e branco, 16 mm, silêncio
 
(fotograma)

Não só porque a si se vê, mas porque se vê no reflexo que o 
outro lhe proporciona, dentro do seu próprio rosto. O que 
tal circunstância nos permite perceber é que, ao nos vermos, 
enquanto vemos o mundo, vemo-nos também inclusos 
nesse mesmo mundo. Isto é, o mundo que apreendemos, o 
mundo que vemos, também somos nós, nele. Avesso pretende 
igualmente anunciar e dilatar este momento de transferência 
incontrolável, onde percebemos que os outros também somos 
nós, porque devolvem o que é nosso e nos foge: o nosso próprio 
corpo. 

Talvez seja possível compreender o espelho circular 
do próprio objecto, como afiguração de um único olho que 
propõe o reflexo. Isto é, parece verificar-se uma concentração, 
uma convergência das forças do olhar num único lugar 
do rosto: aqui, o seu centro. Tendencialmente, o centro 
geométrico do rosto de alguém não parece ser o verdadeiro 
centro do seu rosto, uma vez que quando olhamos o rosto de 
alguém percebemos que o olhar se concentra na zona ocular 
e não no que resta da face: como se o centro do rosto, não 
correspondesse ao seu centro geométrico. O que assim se 
propõe é um deslocamento do lugar onde a atenção do olhar 
habitualmente se concentra, reorganizando a relação com um 
rosto que, não só claramente reflecte o rosto do outro, mas que 
de igual forma orienta e realinha esse acto de ver e de nele se 
ver reflectido. O que resulta daí será a presentificação de 
um rosto que, a partir da máscara que o vela, é um rosto 
inteiro, isto é, sem secções, sem entres, sem elementos que 
o compõem e decompõem, sem lugares isolados, lugar sem 
dispersões. O que se pretende com a unificação do rosto 
é a apresentação do mesmo num único elemento que o 
totaliza e o reconfigura perante o outro.
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Em Avesso, o rosto é acrescentado com máscara, mas é 
simultaneamente ocultado nela, escondido por ela, subtraído 
do corpo porque ela. Mascarar, desta forma, é esse paradoxo 
de adição e subtracção, esse para dentro e para fora. Se a pele, 
como vimos anteriormente, não tem parte de dentro, mas tem 
um para dentro, também mascarar, percebemo-lo aqui, é esse 
inverso: mostrando e velando. O que Avesso propõe é o nosso 
reverso, o outro.

Fig. 32 e 33) Beatriz Bizarro, Avesso, 2019

Resina de poliuretano e espelho

15 x 11 x 7 cm 

Museu FBAUP

(página seguinte e página 92)
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Reflectindo acerca do que será a impartilhabilidade do 
eu, procurou compreender-se de que forma o outro também 
me denuncia, e mais do que isso, me define. O entendimento 
do rosto para isso contribuiu: percebendo-o como constituinte 
que não se esgota na sua observação e que aponta para um lugar 
transcendente em si mesmo – detectado em cada olhar que 
sobre ele se lança. Neste sentido, será crucial concluir que um 
entendimento do próprio rosto implicará sempre o contacto 
com o outro, não só por ele (o rosto) se caracterizar como 
invisível, mas também como aquele que exige reciprocidade. 
O outro conduz-me ao que de mim não acedo e de mim não 
vejo, pois ainda que não me conheça o rosto (no sentido do 
para-o-outro), sei que reciprocidade é a nossa quando nos 
olhamos, sei que retorno me traz e, por isso, sei-me melhor. O 
que aqui se propõe é a invocação do outro como complemento 
do eu, a partir de operações fundamentalmente formais onde 
o corpo se percebe enquanto aquele que caminha na direcção 
de uma visibilidade total, a partir do outro. Procurou-se 
apresentar o outro enquanto aquele que, inegavelmente, é meu 
complementar, minha parte em falta, meu avesso.
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Considerações finais 

O presente trabalho de investigação define-se como 
resultado de uma proposta escultórica que procura clarificar 
alguns dos territórios nos quais o corpo poderá ser pensado 
a partir do fenómeno do invisível. Foi na urgência de pensar 
o corpo desta forma que se articularam trabalhos plásticos 
anteriores a este ciclo de estudos, como indicadores de um 
início de reflexão acerca do tema, com os desenvolvidos no 
âmbito deste mestrado. Não obstante o destaque dado às 
concretizações realizadas no presente ciclo de estudos, pela 
ligação e fusão com as próprias questões aqui trabalhadas, 
procurou-se compreender de que forma o discurso plástico 
percorrido até aqui foi, também ele, fundador dos problemas 
que, agora com mais nitidez, se manifestam. 

O desenvolvimento dos conteúdos-problema (a figura 
de véu, o corpo-próprio, a invisibilidade, o outro, o reflexo) 
procurou compreendê-los não só como aditamento à prática 
plástica, complementando o que foi trabalhado de forma 
objectual, mas também como extensão da mesma, uma vez 
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que o que se apresenta textualmente neste documento intenta 
inscrever-se nos discursos nascidos nos próprios objectos.

Deste modo trabalhou-se, numa primeira parte, o que 
nasce ou circunda a ideia de véu, que a partir dele se desdobra 
em velamento e ocultação, como o que possibilita um campo 
de invisibilidade através de um objecto que se interpõe entre 
o corpo que pretende ver e a coisa que se pretende que esse 
corpo veja, como um eclipse, capaz de restruturar a nossa 
forma de perceber o mundo onde, ao velá-lo, o vemos. Para 
isso, foi fundamental sinalizar o domínio da visibilidade 
ocidental (que parece remeter-nos para um início platónico), 
para compreendermos de que modo os planos do visível se 
intermedeiam entre o que é visível de facto (entendido como 
lugar de verdade no qual não há espaço para a sombra, porque 
erro) e o que se mostra em não-visível (porque não se vê, 
objectualmente, com os olhos, mas deles irrompe). Numa 
segunda parte, foi apresentada uma pesquisa acerca do acto 
particular de ver que estabiliza a noção de corpo-próprio, onde 
a invisibilidade lhe irrompe de uma forma inevitável e o mostra 
na direcção do artifício que é o espelho, por se ambicionar fora 
dessa invisibilidade que o caracteriza. Assim, foram abordadas 
situações que funcionam como exemplo, nas quais o corpo se 
confronta, ora com a sua inevitável fragmentação perante o 
reflexo, ora na permanente sensação de ausência de um para si. 
Numa terceira e última parte, procurou compreender-se esse 
mesmo corpo que não se chega para a si se dizer (em forma, 
em cor, em voz, em carne, em pele) e que, por essa razão, se 
dirige ao outro na procura do que lhe é ausente. Do que lhe é 
ausência.

Foi, assim, na necessidade de compreender o corpo na 
sua complementaridade com outrem, pelo que nele (no corpo) 

se revela invisível, que os conteúdos tratados procuraram 
intersectá-lo, quer a partir de uma circunstância de conjunto 
com o outro, quer através do questionamento de si para si. O 
texto “O corpo utópico” de Michel Foucault não poderá, por 
isso, deixar de ser sinalizado neste momento final, uma vez que 
terá sido a partir dele que se percebeu que era possível organizar 
um discurso em torno do que se procurava ver materializado. 
A incontornabilidade desse texto, face ao desenvolvimento e 
direcionamento do presente projecto de investigação, deve-se, 
também, ao facto de algumas temáticas nele presentes se terem 
revelado epicêntricas, ainda antes da sua leitura, nos trabalhos 
plásticos desenvolvidos anteriormente ao mestrado. 

Este trabalho pretendeu o esclarecimento de inquietações 
que têm origem na minha experiência com o corpo mas que, 
no entanto, nela não se esgotam, pois o que procurou ser 
motivo de reflexão, nesta pesquisa, poderá ser visto como 
a procura de um lugar de onde todos os corpos se possam, 
igualmente, pensar. Por essa razão, muitas vezes a redacção 
que apresenta os conteúdos define-se a partir da articulação 
entre um sujeito indefinido e a primeira pessoa. Esta forma 
de partilhar as problemáticas permite não só a reflexão acerca 
dos assuntos que inscrevem o corpo-próprio de um ponto de 
vista despersonalizado (isolado de uma associação identitária), 
como possibilita ao próprio leitor a identificação com os 
próprios problemas, aquando da leitura desse eu. Procurou-
se mostrar que cada corpo é um ser individual, exclusivo, 
intradutível para o outro, mas não obstante essa insularidade, 
cada corpo será igualmente em colectivo e, por isso, inclusivo 
do outro. 

Haverá, inquestionavelmente, problemas que ficaram por 
equacionar, temáticas por trabalhar, exemplos por mencionar, 
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partilhas por cruzar. As novas temáticas que constantemente 
surgem em tangência e sobreposição aos assuntos trabalhados, 
afiguram-se na imensidão desse mapa por explorar, porque em 
constante multiplicação, mutação, onde a natureza fugidia das 
próprias temáticas nos convida a territórios mais longínquos. 
Pois quando falamos de um entendimento do rosto, porque não 
trabalhar a tipologia do retrato? Ou, quando assemelhamos 
a sombra ao nevoeiro, como cortina que surge diante de nós 
(como um véu), porque não referenciar a sombra nos seus 
múltiplos discursos ao longo da história? Ou porque, ainda, 
não falar de uma história do véu, a partir do seu significado 
e entendimento perante uma história do vestuário? Ou da 
percepção da máscara pela sua diversidade plástica cultural? 
Ou do entendimento do rosto como máscara, ou a máscara 
como sintoma de um rosto? 

Não obstante a tudo o que possa ser fundamental para 
compreender os conteúdos apresentados, a tudo o que possa 
parecer ainda por dizer, ainda por equacionar, este trabalho 
não pretende ser um atlas das inesgotáveis fontes que remetem 
para as questões levantadas, mas antes a concretização de 
uma articulação entre o exercício plástico de pensar estes 
problemas e alguns discursos que o circundam. Assim, o que 
essencialmente se pretendeu foi não só desenvolver o conteúdo 
das próprias temáticas, como também desenvolver-me nelas e 
a partir delas: isto é, encontrar nelas outras interrogações que 
sem esta investigação não se levantariam.

A partir do que foi apresentado até aqui, poderemos 
compreender que a reflexão acerca da condição de corpo- 
-próprio permitiu que o compreendêssemos como aquele que 
se vê mal, devido à inexorável distância compreendida entre 
mim e o meu corpo (que me leva a vê-lo com fraca distância 

de focagem), e o que nunca se vê senão em fragmento, visão 
incompleta que propôs o outro a corporizar-me de uma 
perspectiva impossível (para mim) e que, pela acção de tocar, 
se mostrou como meu complementar, meu outro lado, meu 
inverso, mas nunca meu oposto.
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