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RESUMO 

Pretende-se com esta dissertação, fundamentalmente, investigar e refletir acerca do 

pensamento plástico do artista Ângelo de Sousa, tendo como charneira a análise do seu 

discurso.  

Na senda do seu pensamento plástico, o objeto primordial de estudo foi a sua palavra, 

mas foram também analisadas as suas obras, na demanda de bases conceptuais 

manifestadas pelas mesmas. Foram também identificados os contornos que determinados 

conceitos plásticos possuem no pensamento de Ângelo de Sousa através de um percurso de 

análise traçado pela sua palavra, pela sua obra, pela crítica já elaborada à mesma e pelo 

mapeamento teórico de conceitos considerados afins.  

Com o objetivo de promoção e criação de hipóteses de pensamento, procuraram-se 

afinidades com a palavra de Ângelo que foram sendo incorporadas na estrutura e 

significação desta tese. Em cada um dos cinco capítulos podemos encontrar três partes 

distintas: enquanto as Manifestações são baseadas apenas na palavra do artista, as Epifanias 

assumem-se como revelações de assuntos, conceitos, críticas e interpretações e o Atlas 

estabelece sugestões imagético empáticas a partir de obras de Ângelo. As opções 

metodológicas resultaram também de um desejo de encontro e expansão de cumplicidades 

e possibilidades. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this dissertation is to investigate and reflect about the plastic 

thinking of the artist Ângelo de Sousa, taking his speech as the main subject of analysis. 

In the path of his plastic thinking, the primordial object of study was his word, but his 

works were also analysed, seeking for conceptual foundations revealed by them.  It was also 

identified the boundaries that some plastic concepts have in Ângelo de Sousa’s thinking, 

through a route of analysis drawn by his word, his work of art and its critic and by the 

theoretical mapping of related concepts. 

Having the goal of promoting and creating thinking hypothesis, affinities to Ângelo’s word 

were looked upon and then incorporated into both this dissertation structure and 

significance. In each of its five chapters, three different parts can be found: while 

Manifestações are based entirely on the artist’s word, Epifanias stand as revelations on 

subjects, concepts, critics and interpretations and the Atlas settles empathic suggestions 

from Ângelo’s works of art. The methodologic options were also a result of a meeting and 

expansion of complicities and possibilities. 
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INTRODUÇÃO | À VOLTA DAS EPIFANIAS 

 

 

O amor começa com uma metáfora. 

Milan Kundera 

 

Pareciam tão simples. Tão simples quanto os desenhos de uma criança com um sentido 

estético e plástico muito singulares.  

Em pouco tempo essa simplicidade se transformou num mistério. Queria ver mais. Ver, 

sentir e pensar mais sobre Ângelo e as suas obras. 

 

Este é um trabalho de pesquisa e reflexão artístico, promovendo a criação de hipóteses 

de pensamento. Sem uma hipótese pré-constituída como premissa de estudo, o método 

perseguido foi o de uma constituição (e permanente atualização) do método, à medida que 

aprofundava conhecimentos e afinidades com Ângelo de Sousa, com o seu trabalho e com 

conceitos que foram sendo definidos como importantes de mapear.3 

Questionando as palavras, as imagens e as ideias, assumo uma atitude de interrogação 

ao analisar, expor, categorizar, interpretar complexidades, que escondem sempre inúmeras 

camadas. Este estudo, que faz seu o propósito de olhar o pensamento plástico do artista: 

olhando-o com atenção, intenção e tensão. Tanto generaliza, como particulariza, como ao 

perscrutar especula, ao citar amplia, pesa, fixa e distancia-se… 

                                       
3 Várias remissões vão sendo sugeridas ao longo da tese e estas apresentam-se, à semelhança desta, da segunte forma:  

[mais sobre o método deste estudo >>> b1.1. dar lastro ao centrífugo]. 
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Dá-se importância ao pensamento contido no pensamento do artista. É nele que se situa 

o epicentro deste trabalho. Foi a partir dele que se estruturou este trabalho em três partes: 

Manifestações, Epifanias e Atlas (cada uma repetida em cada um dos cinco capítulos). O 

intuito maior foi o da abertura de possibilidades, principalmente as de pensamento. A 

insistência, por parte de Paul Ricoeur, na dimensão discursiva e comunicacional da 

linguagem, a defesa da escrita e do seu caráter referencial, a afirmação da criatividade 

linguística como reestruturante da realidade humana, serviram para reforçar esta tentativa 

de descerrar possibilidades, de demorar muito até optar por uma estrutura de trabalho que 

tentasse refletir, ela própria, o âmago da potência do pensamento e do trabalho plástico do 

artista. Foi depois de muito convívio com a palavra de Ângelo e sobre o que dele disseram, 

que surgiram índices de repetição e de sentido, expostos na estrutura, organização e 

significação deste trabalho. Eis porque: 

 

As Manifestações pretendem tornar manifesto, dar a ver, parafraseando Paul Éluard, dar 

indícios do que está presente apenas nas entrevistas a Ângelo4, ou seja, apenas na sua 

palavra. As construções destas partes de cada capítulo baseiam-se apenas na palavra do 

artista. Claro que a palavra de Ângelo são ainda manifestações de uma persona que o 

próprio criou e que se exprimia daquela forma. 

Não se estranhe o facto de ter optado por apresentar abundantes citações do autor, o 

que corresponde a uma intenção deliberada de tentar ilustrar o pensamento do autor pelo 

próprio autor, no sentido de dar a voz ao artista, em discurso direto e original, e de modo a 

que pudesse [quase] ser ele a apresentar-se e a representar-se a si próprio. 

 

As Epifanias pretendem construir-se como quase revelações. Glosados alguns conceitos 

plásticos e assuntos chave nas Manifestações, na tentativa de desvelar aceções do próprio 

artista, nas Epifanias pretende-se expor também conceitos, assuntos e interpretações, mas 

                                       
4 Todas a entrevistas se encontram no Anexo A. Perfazem um total de 17 entrevistas, referenciadas da letra A à letra Q e citadas a 

partir de agora pela respetiva abreviatura (por exemplo, a entrevista A será e.A). 
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desta feita, baseados em três eixos reflexivos que contribuam para a construção de 

hipóteses de leitura. Por isso serão quase revelações, porque pretendem servir como base 

construtiva de uma tessitura comparativa para a elaboração de possibilidades de 

pensamento plástico. Os eixos reflexivos constantes nas Epifanias têm como recurso: a 

análise dos textos críticos já elaborados sobre Ângelo de Sousa; a análise da obra do artista 

e dos conceitos que dela se  extraíram; a análise de um conjunto de conversas5 presenciais 

realizadas a pessoas próximas do artista, que acompanharam o seu percurso artístico e/ou 

que puderam potenciar a discussão acerca dos conceitos em causa, assim como o de 

pensamento crítico (em geral e do artista). Estas profícuas conversas estabeleceram-se com 

Albuquerque Mendes, Beatriz Albuquerque, Bernardo Pinto de Almeida e Carlos França e 

encontram-se transcritas no Apêndice A. 

As Epifanias pretendem assim despertar sentimentos que expressem súbitas e/ou 

demoradas sensações de entendimento ou compreensão da essência do pensamento 

plástico de Ângelo e de todo o possível mundo que este desvela. 

 
beleza e argumento 

O argumento belo convence melhor, a estética do argumento influencia o próprio argumento, a 

sua capacidade de conquista, a intensidade de adesão dos outros.  

 

O Atlas pretende evocar um conjunto de obras de Ângelo de Sousa convocadas segundo 

sugestões empáticas, sensitivas e pontuadas de imaginação. Qual fuga para outras esferas 

de perceção e pensamento, olhemos. Avoca-se Aby Warburg e o seu Atlas Mnemosyne 

(desígnio em que o seu autor tencionava construir uma história de arte sem palavras e 

estabelecer linhas de transmissão de características visuais através dos tempos) como 

                                       
5 Inicialmente estava previsto realizar mais conversas, mas com o decorrer do estudo e do tempo - da extensão do primeiro e a 

escassez do segundo - concomitantemente com a qualidade e satisfação das conversas já estabelecidas, foi decidido não aumentar o 

número de conversas. 
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projeto que radica em ideias de montagem, colagem e espacialização e que valoriza as forças 

e pulsões que se movimentam e dialogam entre imagens e tempos.  

Ouso estabelecer algumas afinidades entre Warburg e Ângelo que fundamentam esta 

adaptação do seu Atlas: nenhum dos dois estava interessado em fixar ou encontrar os 

significados das imagens materializadas numa obra de arte, mas em revelar manifestações 

de forças, energias e pensamentos mais profundos e de desvelar camadas e atmosferas que 

se determinam na sua intensidade (e qualidade de presença); uma espécie de preservação 

da memória que extravasa a singularidade de cada obra. Se Warburg procurava uma raíz 

comum de uma memória coletiva, que expressou como fórmula de pathos (pathosformel, 

palavra que mistura o grego pathos (paixão) e o vocábulo alemão que significa fórmula), 

Ângelo imprimiu marcas, que percorrem toda a produção artística na sua diversidade 

tipológica, reconhecíveis do seu vocabulário plástico. Refiro-me a elementos e formas 

plásticas desenvolvidas e (re)criadas nas distintas expressões artísticas, assim como a 

memória do desenho, e da linha, que se pressente na pintura, na escultura e até no filme e 

fotografia, por exemplo; e ainda a quantidade de informação nutrida por ambos, de caráter 

erudito e de incomum saber visual, artístico, técnico e histórico. Também Ângelo era um 

profundo amante e conhecedor de culturas primitivas, antigas e orientais e usava esse 

conhecimento, muitas vezes, para subtilmente resolver algum problema de índole plástico 

ou pictórico. 

O Atlas que contempla este estudo, tal como o de Warburg, reflete uma escolha que não 

é puramente consciente, mas que se funda em substratos sensíveis da memória. 

 

Foi a partir da palavra do artista, de várias e demoradas leituras das suas entrevistas e da 

consequente ilação de núcleos fortes de repetição e sentido, que se estruturaram os cinco 

capítulos: 

No primeiro capítulo circum: aquilo que rodeia pretende-se enfatizar as particularidades 

que acompanham acontecimentos de fortuna. Sendo a circunstância um estado salientado 

por Ângelo como determinante, demarcam-se condições, causas e motivos que na sua vida 
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foram sendo ressalvados como conjunturas distintas e orientadoras. As epifanias 

circunstanciais também intentam clarificar as particularidades do método de investigação 

neste estudo, assim como as singularidades daquilo que pode ser a qualidade de pensar 

através do visível (fundamentalmente com Derrida), que se verifica como um domínio 

incontornável da obra de Ângelo de Sousa. Sendo a palavra e o discurso conceitos cruciais 

neste estudo, são aqui perscrutadas algumas possibilidades dos seus mundos, através de 

conceções advindas de Foucault, Barthes e Agamben. 

No capítulo interpretação e temperamento são averiguados os contornos destes 

conceitos nas manifestações discursivas de Ângelo, através de subcapítulos (Ângelo: sobre 

a interpretação; estados de alma; mensagens, discursos e discussões; ironizar, sorrir, 

esperar), cujas denominações refletem, volto a reiterar, a sua tendência vocabular e de 

compleição. Por isso mesmo, seguindo indicações de inclinações de caráter, não poderia 

não me debruçar no conceito de ironia (esta vai ecoando ao longo das entrevistas), desta 

feita recorrendo a Richard Rorty, e não poderia deixar de apurar conceitos primordiais 

(a/para este estudo) como os de interpretação - com Ricoeur, Sumares e Gadamer -, 

linguagem - com Walter Benjamin, Rochlitz, Rorty e Wittgenstein -, imagem - com Hans 

Belting e Walter Benjamin. As forças e revelações do olhar são também cruciais para, 

inclusivamente, melhor nos aproximarmos do rigor, da simplicidade e da alegria das obras 

de Ângelo. Os pilares teóricos advêm principalmente de Merleau Ponty e Didi-Huberman. 

Als ich kan, tal como a denominação indica, tenta desenhar as proeminências de tudo 

aquilo de que Ângelo foi capaz. Mas, tal como o artista, também aqui a discussão se 

estabelece entre o desejado e o possível, entre o imaginado e o exequível. Desde os modos 

de feitura, ao modo como encarava o próprio modo de trabalhar e de estar, até às 

características que se entreveem e atravessam a sua obra, como sejam as de jogo (com 

Schiller e Gadamer), a perceção, a experimentação, a imaginação e os movimentos, todos 

se pretendem revelar neste capítulo. 

É através do conceito de presença que Ângelo se manifesta acerca da intensidade e 

potência de uma obra. Neste capítulo, presença, pretendem destacar-se algumas qualidades 
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singulares que distinguem a obra de Ângelo. Evidenciam-se na mesma a presença da 

memória do desenho, de relações, da cor (com aceções de Klee, Wittgenstein e Goethe), do 

evocativo e do figurativo, do elementar e da essencialidade do branco, do pormenor e da 

liberdade. 

Por fim, n’o gosto e o juízo, último capítulo, realiza-se uma abordagem tendencialmente 

pessoal à autonomia, gosto e conceção de juízo final do artista, enquanto que as epifanias 

perspetivam singularidades de uma personalidade, tão cúmplice de uma produção artística, 

e tentam desvelar alguns enigmas estéticos da obra de Ângelo de Sousa, que se revelam 

num pensamento plástico essencial e primeiramente disponível através da contemplação. 

 

Foram definidos, a priori, objetivos como: detetar a existência (ou não) de um discurso 

autoral, em contraponto com aquilo que possam ser os discursos históricos, teóricos e/ou 

críticos; aferir até que ponto e sob que relevância e modalidade a análise do pensamento 

plástico do artista se constitui como contributo para um pensamento estético, crítico, 

contextual e plástico da obra do artista e do pensamento sobre as artes visuais; pensar no 

modo como as diferentes linguagens artísticas usadas por Ângelo de Sousa exploram o 

máximo denotativo das suas ideias. 

 

É contagiante a imensa curiosidade do criador, patente também na vastidão, na 

diversidade e na dimensão experimental da sua obra, que atua como um desafio ao nosso 

olhar. Parece necessário uma leitura abrangente da mesma, cientes de que estamos perante 

uma análise de sete linguagens distintas - escrita, falada, cinema, pintura, desenho, 

escultura e fotografia - das quais se pretende aferir cruzamentos, divergências e 

coincidências de índole plástica.  

Cruzamentos e afinidades foram também perseguidos a um outro nível, numa simpática 

cumplicidade para com Ângelo e algumas das suas manifestações, assim como para com os 

autores escolhidos e referenciados, patentes através de determinadas opções 

metodológicas. No decorrer desta pesquisa ressoaram palavras que ecoavam das de Ângelo 
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como simplicidade, possibilidades, liberdade, imaginação, experimentar… 

Metodologicamente, a própria experiência da escrita neste estudo encerra uma forma 

intencional de índole performático, misturando escritas, acenando a uma intertextualidade, 

e transportando partes de textos de teor mais subjetivo e crítico da minha escrita académica 

para um domínio mais próximo do performativo, do infixo. Pretende experimentar e mostrar 

um espaço de circulação de ideias menos provável e mais fragmentado (assim como a 

estrutura deste trabalho e a condição intrínseca de qualquer obra) e ir de encontro ao ritmo 

e à expressividade que pretendo cunhar no discurso. 

A forma aforística de Ângelo se expressar, concomitantemente com a vontade de me 

desviar de descrições fixas e últimas, foram inspiradoras e matriciais para a presença 

significativa de epígrafes nesta pesquisa. Com intenção metodológica, estes elementos de 

intertextualidade, pretendem influenciar, dar pistas, expandir o pensamento, sugerir 

associações. 

 

Foi propósito desta investigação perscrutar e valorizar as palavras e pensamentos do 

artista como conteúdo essencial de estudo. Convém reforçar que foram os testemunhos de 

Ângelo de Sousa, através das entrevistas, que constituíram o âmago e a charneira desta 

investigação. Foram as palavras de Ângelo de Sousa como alargamento do campo imagético 

para um outro e mais vasto conjunto operativo; foi o uso do pensamento do artista contido 

na sua palavra como forma de expansão e de criação reflexiva. O estudo da palavra do artista 

funcionou também como um caleidoscópio de problematização e compreensão de um 

alargado debate plástico e estético. Quer isto dizer que a palavra do artista despoletou um 

determinado tipo de pensamento conceptual (qual imanência de ideias) inscrito no domínio 

plástico. 
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CAPÍTULO 1 | CIRCUM: AQUILO QUE RODEIA 

o teu melhor esconderijo é pores uma venda nos olhos do outro 

O exterior esconde o interior 

Porém, o olhar curioso e paciente será capaz de ver o interior 

Então o interior passará a ser exterior. 

O exterior, qualquer exterior, esconde o interior 

 

Gonçalo M. Tavares | Investigações geométricas 

 

 

A1| MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA 

dizer movimentos 

Visualizo melhor os teus movimentos através das tuas palavras. 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

a1.1. do cinema à pintura 

“Penso que dificilmente se poderá dizer que, para uma decisão, existe um momento 

exacto em que ela tenha sido tomada” (e.A)6. 

 

                                       
6 A entrevista A referida, assim como as todas as outras, estão presentes no Anexo A. 
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Eis uma boa forma de começar, pela dificuldade de dizer a decisão. 

Como transmite Ângelo de Sousa, quando assumimos uma decisão, ou seja, quando ela 

passa de um nível não consciente para um nível consciente, são vários os fatores que vão 

sendo laborados e que vão exercer a sua influência. Trata-se de um processo, em que as 

escolhas prováveis vão diminuindo progressivamente até chegarmos a uma escolha 

desejável ou possível. Perante essa escolha definitiva estamos na presença da decisão. 

A decisão de ser artista, explica Ângelo, foi um processo que demorou anos. Não havia 

nenhuma razão para fazer desenhos, excepto a de que fazia, disse. Desde menino que os 

fazia, mais concretamente desta forma: 

(…) embora tenha deixado de fazer “desenho infantil” muito cedo, passando a preocupar-me com 

perspetivas e anatomias quando deveria estar a borratar folhas de papel com desenhos “imaginativos 

espontâneos”; depois, fiz umas complicadas histórias em quadradinhos, a partir dos oito ou nove 

anos; depois uns bonecos articulados (cheios de preocupações naturalistas), cowboys, guerreiros, 

cavalos, etc., entre os doze e os treze anos; depois, mais histórias em quadradinhos (e.A). 

Foi com essa idade, pelos doze anos, que Ângelo se começou a interessar por cinema - 

de uma forma contemplativa e sem nunca deixar de desenhar, afirmou - e a ponderar a 

possibilidade de ir para o IDHEC (Institut des Hautes Études Cinématographiques), em Paris, 

estudar cinema. Não aconteceu por acaso este interesse, explica Ângelo, que começara a ir 

ao cinema com oito anos, porque um senhor amigo do pai fazia legendas para os filmes e o 

deixava entrar, sozinho (amigo esse, o Sr. Lisboa, que lhe dera um rolo de uma espécie de 

celofane, no qual fez histórias aos quadradinhos, com intenção de um dia projetar). Teve 

assim acesso à secção de cinéfilos, onde cedo percebeu que os filmes exigiam montagem, 

que eram compostos por segmentos, enfim, que havia toda uma feitura. Paralelamente a 

este acesso privilegiado, teve contacto com Rui Guerra, realizador moçambicano, que fora 

estudar para o IDHEC e que compôs a circunstância, assim descrita: 

Havia a Mocidade Portuguesa, a gente estava ali a treinar para o 10 de Junho e para a parada, que 

era chato, dois sargentos davam a instrução aos mancebos. No meio disso, um gajo com nome de 

boa família, aparecia com uma farda especial de lã castanha, umas condecoraçõezinhas; esse gajo, à 



10 

 

paisana, tinha a mania do cinema, criou uma secção de cinema. A gente, depois de marchar uma hora, 

ia para lá aturar o gajo. No meu caso não era aturar “ (e.M). 

E manteve em segredo essa vontade de ser como Rui Guerra, realizador, ir estudar 

cinema, como ele fora. 

Como a possibilidade de ida para Paris se desvaneceu (com a morte do pai aos quinze 

anos e não havendo bolsa de estudo para a cidade das luzes) e outra concreta surgiu, a de 

uma bolsa de estudo para Belas-Artes, em Portugal, Ângelo resolve aproveitá-la. É 

exatamente como um aproveitamento do que lhe fora facultado que é explicitada esta 

decisão, embora não refira qualquer nostalgia de vocação interrompida. Muito pelo 

contrário, assume que desejou fazer muitas coisas ao mesmo tempo, como aliás, veio a 

fazer. E como muito do que fez, fê-lo por acaso(s), por questões de oportunidade [ou de 

fortuna, diria].  

Convém referir que Ângelo de Sousa nasceu e viveu em Moçambique até vir estudar 

pintura para a então Escola de Belas-Artes do Porto. Foi nesse contexto que, sem acesso a 

grandes manifestações artísticas para além de alguma arte indígena, desenhava enquanto 

consumia os comics americanos, depois O Mosquito e o Diabrete7. Então, “como qualquer 

hipótese na direcção do cinema era manifestamente impossível, persisti nas artes plásticas. 

Continuo, ainda, a persistir” (e.F), disse. 

A explicação para o gosto especial pela pintura, referiu ser muito simples:  

Eu não tinha muito dinheiro, fiz exame do quinto ano e fui o melhor aluno do liceu, de forma que tive 

um prémio de quinhentos escudos e outro de duzentos e cinquenta escudos. Nessa altura um tubo 

de óleo custava dez escudos. Eu pensei que aquele dinheiro todo me fazia muito jeito, de maneira 

que logo que o recebi, fui a correr comprar tintas e comecei a pintar a óleo quando entrei no sexto 

ano. Se não tivesse havido aquele bendito prémio naquela altura, as coisas tinham sido diferentes. As 

circunstâncias tiveram muito peso” (e.I).  

                                       
7 O Mosquito e Diabrete são títulos de revistas portuguess infanto junvenis de banda desenhada, publicadas, respetivamente entre 

1936-86 e entre 1941-51. 
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Comprara também um livrinho sobre os materiais How to paint in oils, porque não valia 

a pena perder tempo a descobrir o que já estava descoberto. 

A este propósito, da pintura e do ato de pintar, esta atividade de pintar foi sumariamente 

expressa em 1986, como “um processo de pôr ideias em ordem e de o pôr em ordem a si” 

(e.C). Processo esse que, conforme o artista, não era mais do que uma das atividades a que 

às vezes se dedicava.  

 

Apesar do seu interesse e a sua experiência prolongada de cinefilia, não considerou que 

os filmes que fez pudessem de alguma forma ter vindo sublimar uma vocação não 

concretizada, tendo afirmado várias vezes a sua incapacidade de fazer um argumento. 

Podemos de facto encontrar uma refração à narrativa nos seus filmes: 

Quando comprei a minha primeira máquina de filmar, em Londres, não me passou pela cabeça fazer 

um filme de fundo com história. Em Londres, segui vários ciclos de cinema no National Film Theatre, 

onde, além de inúmeros filmes que não passavam em Portugal, vi bastante cinema experimental - 

americano, alemão e austríaco; vi, entre outros, filmes de Stan Brakhage, Kenneth Anger, Warhol e 

também alguns filmes dos accionistas de Viena. Se não estivesse ainda convencido de que era possível 

fazer filmes sem história, talvez esses filmes tenham sido um incentivo para pôr de parte quaisquer 

dúvidas a esse respeito. Por outro lado, também não senti necessidade de repetir o que tinha visto. 

Por que razão iria fazer um filme de “flicker” se o Tony Conrad ou o Kubelka já o tinham feito?” (e.J). 

Não iria. Não fez. Porque Ângelo de Sousa sempre se demarcou, conscientemente, não 

só do cinema experimental em voga na época, como de muito do que os artistas seus 

contemporâneos faziam, pelo desinteresse de percorrer caminhos que outros já tivessem 

percorrido. 8 

E entretanto, “por cá tenho estado. “Als ich kan” - como diz a lenda pintada no quadro 

de Van Eick, na National Gallery, de Londres” (e.A). 

Estivera, fizera, entre o imaginado e o possível, com um gosto precoce pela pintura e pelo 

cinema, tendo passado mais tempo na Cinemateca do que no Museu de Louvre ou em 

                                       
8 [mais sobre autonomia >>> a.5.1. autonomia]. 
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qualquer outro sítio, em 57, quando esteve em Paris, como fez questão de o dizer algumas 

vezes. 

 

Assim foi sendo e decidindo Ângelo de Sousa, que à pergunta “E você, como é?” 

respondeu: 

“Ah! Não espera certamente nenhuma confidência abominável… Detesto isso. Ninguém 

é, as pessoas vão sendo. E além disso, ninguém tem nada com isso…” (e.C). 

a1.2. da alternância entre formas de expressão e os ritmos de produção 

 

Voltamos às circunstâncias, que sempre afirmou determinantes, para (re)vermos a forma 

como a produção artística foi acontecendo com Ângelo de Sousa, que gostava mais de 

coincidências do que de explicações. 

 

O concurso para professor na Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP)9, em 1972, 

e a consequente cedência de um bom atelier na Escola foi o motivo apontado para o seu 

regresso aos pincéis.  “Se não tivesse feito o concurso, se calhar, até não tinha voltado a 

pintar, sei lá… Mas fiz esculturas em aço até 77 ou 78” (e.E). 

Entretanto também mudara de casa, para a Foz, e aí sim, também tinha condições para 

pintar. Pintar que era apenas um das actividades a que muitas vezes se dedicava, dissera; e 

já agora, também dissera: “posso dedicar-me a outras, a não fazer nada (que é uma coisa 

admirável), a fazer escultura, às vezes tenho de dar aulas” (e.I). 

 

                                       
9 Ângelo de Sousa exerceu o ensino de várias disciplinas nos cursos de pintura, primeiro e a partir de 1962, na ESBAP, e depois na 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto até 2000, quando se aposentou, já enquanto Professor Catedrático. 
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Na pintura, a sugestão figurativa desapareceu quando, simplesmente, a mesma deixou 

de lhe interessar, afirmou. Mas a escultura também pode ter tido alguma influência nessa 

transição, acaba por anuir o artista, que de 66 a 72 praticamente não pintou, excepto cerca 

de uma dúzia de quadros pequenos (e uns poucos bastante grandes) “abstratos com fitinhas 

ou com triângulos” (e.G). 

Ângelo não negava poder voltar à sugestão figurativa, assim como a qualquer outra das 

fases de interesses nas quais tenha investido tempo; mas também não negava à partida algo 

diferente que ainda não explorara. Não negava à partida, porque nalguma altura poderia ser 

movido pelo interesse, pela vontade, pelo gosto ou pela atração, substâncias ativas [ou 

princípios construtivos e constitutivos: archè] da sua ação artística. 

 

A circunstância assume a relevância da alternância entre formas e ritmos de produção, 

quando, por exemplo, é questionado acerca da relação entre a sua pintura e escultura, e se 

ambas revelam aspetos da mesma linguagem: 

Sim, aspectos da minha vida, que mostram, simplesmente, que eu ando por cá. E não me sinto nada 

obrigado a pintar todos os dias, não estou entregue à pintura, como a uma devoção. O que acontece, 

é que nos anos 60, por volta de 65 e até 72, talvez, nos anos em que morámos na rua da Alegria, por 

qualquer razão que nunca percebi, nunca tive vontade de pintar, fiz cinco quadros “grandes”, mais 

uma dúzia de quadros pequenos. Durante esse tempo todo, só fiz escultura e algumas maquettes em 

plástico, que se foram partindo, outras estão em Serralves. Depois dediquei-me às esculturas com 

fitas de aço, entretanto estivémos em Londres, e quando voltei, retomei esse trabalho. Enquanto 

estive ocupado com o concurso para professor, no Outono de 72, deram-me, na Escola, uma sala 

grande onde trabalhar. De modo que recomecei a pintar e poucas mais esculturas executei. Ou antes, 

voltei à escultura circunstancialmente, por exemplo em 75, por ocasião de uma exposição em Paris, 

para a qual realizei um dos projectos que tinha” (e.I). 

Apesar de fases de grande dedicação à produção escultórica, como esta entre 64 e 72, 

muito por conjuntura habitacional, a escultura esteve sempre presente no pensamento de 

Ângelo, que não só resolvia esculturas mentalmente, como ia tomando notas do que poderia 

fazer (e muitas veio a concretizar, de facto). Notas essas que procurava não especificar em 

demasia, para depois as ideias se poderem desenvolver. 
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Por falar em resolução, o artista refere que é exatamente a resolução de um problema 

ou ideia numa determinada altura, “concretizável enquanto superfície ou enquanto forma, 

no espaço real” (e.I) que o interessava para se envolver com uma forma de expressão, não 

implicando cada uma delas atitudes diferentes (leia-se pintura ou escultura). Embora, 

normalmente, quando fazia pintura não estava tão “aberto” a hipóteses de escultura, por 

exemplo, e vice-versa. 

 

Ângelo de Sousa fala-nos imenso do acaso. Será unânime que há uma imensidão de 

acasos em tudo o que fazemos. Mas o que distingue o artista, neste caso segundo o próprio, 

é a capacidade de domesticar esses acasos. 

Domesticou por acaso o aço - material que brilha, que se move - mas que acima de tudo 

foi apoderado pelo artista numa procura de ferramentas e materiais: 

Fui a uma casa chamada Bordalo e Morgado, que infelizmente deixou de existir, e que tinha montes 

de fitas de aço, desde espessuras muito finas até as mais grossas. Fitas enormes, com cento e tal 

metros. Havia lá um aço inox muito barato, que se podia moldar. Escolhi-o, primeiro porque era 

barato e depois porque era fácil de transportar. Pra além disso, como não tinha espaço para ter as 

esculturas em casa, acabei por fazer muitas de forma a poderem ser desaparafusadas e desmontadas. 

Nessa mesma altura, estava interessado em trabalhar o poliester e a fibra de vidro, mas não encontrei 

o mínimo apoio técnico nem informações, pelo que acabei por desistir” (e.Q). 

Fez o que diz que conseguia fazer, como cortar uma chapa de aço, com luvas, e depois 

limar as arestas, até porque nunca funcionou como carpinteiro e era péssimo a carregar 

coisas. Para além do mais, as chapas de aço inox “tinham um acabamento “porreiro”, quase 

como um espelho. Aí não tinha necessidade de pintar. Fiquei satisfeitíssimo e deixei de 

pintar as esculturas, que até aí chegavam a levar 5 ou 6 camadas de cor até ficarem prontas” 

(e.E). Para além destas características, refere também a relação entre as partes, que 

permitia ver a peça de posições diferentes, sem um ponto de vista privilegiado, o que 

também lhe agradava. 

Ângelo sempre funcionou com motivações exteriores, mas claro que andava sempre de 

”olho arregalado à procura de coisas” (e.I). 
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Quanto ao vídeo e à fotografia, que Ângelo de Sousa trabalhou durante muitos anos de 

forma intensa, a escassa visibilidade é assim justificada pelo artista: 

As coisas, para funcionarem, exigem certas circunstâncias materiais e psicológicas, condições 

objetivas e subjetivas, como se dizia. E não havia nem condições objetivas nem subjetivas para 

mostrar os filmes e as fotografias. Sou da opinião de que o possível é determinante em tudo o que 

fazemos, independentemente do que desejamos, e que o possível também condiciona aquilo que 

desejamos. Talvez possa resumir dizendo, muito à portuguesa, que não havia infra-estruturas onde 

pudessem ser exibidos” (e.J). 

O início da sua produção de filmes e fotografias não foi por coincidência que se deu 

aquando da sua estadia em Londres10. Foi, conforme o artista, “mais um desses acasos em 

que as circunstâncias objectivas foram propícias” (e.J), neste caso circunstâncias 

pecuniárias, que permitiram gastar dinheiro com uma máquina de filmar, uma teleobjetiva 

e uma lente de 35 mm. Foi esta a situação que levou Ângelo de Sousa a pegar numa máquina 

de filmar pela primeira vez. Também em Londres comprou e revelou imensos rolos de slides, 

o que deixou de acontecer assim que voltou para Portugal, iniciando a produção de 

fotografias a preto e branco, o que é um exemplo muito vivo daquilo a que Ângelo reclamara 

como a força das circunstâncias. E já agora num outro exemplo, ainda relativo à fotografia a 

preto e branco: 

Mas mandar revelar e ampliar as fotografias era dispendioso. Por isso, resolvi ser eu próprio a fazê-

lo. Procurei nos livros a informação para construir um revelador, fui à drogaria comprar os materiais 

necessários e comecei a fazer revelações. A seguir, comprei um bom ampliador. Só esporadicamente 

fazia slides. Assim, ao contrário da maioria das pessoas, comecei com a fotografia a cores e só depois, 

por força das circunstâncias, é que passei a fotografar a preto e branco. E durante alguns meses, fez-

me confusão habituar-me a essa mudança” (e.J). 

                                       
10 Ângelo de Sousa esteve em Londres entre 1967-68, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e do British Council, tendo 

frequentado a St. Martin’s School of Art e a Slade School of Art. 
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No final dos anos 70 a câmara avariou e essa avaria (que contou com um périplo de 

tentativa de arranjo)11 é a explicação para o fim da produção de filmes. 

 

Ficámos com estes apontamentos da assertividade quanto ao peso da circunstância para 

Ângelo de Sousa, que (re)afirmara o quanto a mesma é determinante e o quanto influencia 

as nossas opções, não só no plano artístico, mas também no pessoal. 

a1.3. exposição 

 
A primeira exposição de Ângelo de Sousa ocorreu em 1959, na Galeria Divulgação, por 

convite do arquitecto Pulido Valente, que, na altura, propôs um ciclo de exposições em que 

juntava um artista já com trabalho estabelecido com outro que estivesse no princípio. 

Ângelo apresentou sete trabalhos, assim como Almada Negreiros. Assim surgiu a primeira 

exposição, após uma proposta. As que se seguiram e o modo como se desenvolveram, 

também decorrentes de convites e/ou acasos, podem ser vistas como sintomas/reflexos de 

uma atitude perante a vida e a sua atividade profissional. 

 

Aquando da sua primeira exposição antológica em Serralves, quando é questionado 

acerca de como se sente em relação à mesma, relativamente à possibilidade de ver parte da 

sua obra reunida e exposta, responde: 

(…) Primeiro, não tenho curiosidade… De facto, não sinto curiosidade nenhuma em relação àquilo. 

Não tenho especial interessem em ver as coisas juntas ou não… Francamente não. Sinto que estou a 

perder um tempo do arco da velha com esta iniciativa. Quero dizer, rouba-me imenso tempo, que 

                                       
11 Para saber mais sobre esta situação, leia-se a entrevista J, presente no Anexo A. 



17 

 

podia passar a fazer nada ou a fazer outras coisas que me interessavam mais. De facto, sinto que isto 

está a roubar-me um tempo enorme. Vai-me dar cabo do ano todo” (e.G). 

Ângelo afirma uma diminuta tendência, necessidade e interesse em fazer exposições e 

explica que estas iam acontecendo por sugestão exterior, de fora para dentro, o que criava 

uma situação de compromisso da sua parte para as fazer e consequentemente trabalhar 

para elas. Anuiu sempre a fazer exposições quando uma estrutura se mostrou interessada 

no seu trabalho, mas nunca a procurou ou criou situações que a provocassem.  

Nunca incitou a realização de uma exposição sua, nem por necessidade financeira nem 

reflexiva. Qualquer ponto de situação vai sendo feito sem carecer de partilha, visualização 

ou organização expositiva: 

“Não preciso de ajuda. Isso eu vou fazendo, isso passa-se cá dentro. Isso passa-se só 

comigo” (e.E). 

 

Também a sua produção é encarada com semelhante despojamento: se o que fazia servia 

para alguém, ótimo. Quem tivesse interesse comprava e levava a obra, sem nenhuma 

preocupação da sua parte de guardar alguma para uma qualquer exposição. À medida que 

produzia e suscitava interesse, as obras iam sendo vendidas; raramente produziu para um 

destinatário. Como o próprio dissera em tom conclusivo: “Portanto: seja o que Deus quiser 

e para quem Deus quiser” (e.G). 

Sempre produziu para sua satisfação, sem nenhuma preocupação em agradar às pessoas 

ou a um público. A este propósito, Ângelo contou a recetividade positiva que tiveram os seus 

quadros negros, tendo vendido logo todos, e tendo provocado a procura por parte de 

algumas pessoas. Poderia ter pintado mais e vendido mais, mas não o fez porque já tinha 

feito o que lhe interessava. 

Fazia aquilo que achava que precisava fazer e que podia fazer e que queria fazer. Fazia o 

que lhe interessava fazer e não o que devia fazer. Encarava com naturalidade, sem 

preocupação, as fases da sua vida de artista em que, como dizia, andava com uma mão atrás 
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e outra adiante. Escolhera essa vida, contara com as suas vicissitudes e a surpresa foi que, 

afinal, até vendia e fazia dinheiro com as obras às quais decidira dedicar-se.  

Essa procura considerou ter sido um sinal de ter havido uma qualquer inserção social da 

sua produção artística. Produção essa que concretizou sem ambições, nacionais ou 

internacionais, e negando qualquer estímulo competitivo: 

(…) Eu costumo dizer à família e aos amigos que me conhecem que nunca fui assim um tipo muito 

competitivo, nunca tive um grande interesse em entrar em corridas, saber se era o primeiro; nunca 

fui um grande corredor - nem a pé, nem de bicicleta, nem na pintura. Não tenho de facto grande 

interesse em saber se chego eu primeiro ou o outro. Quer dizer, nunca me preocupou muito isso, 

nem no contexto nacional! No contexto internacional, francamente, não faço ideia, se calhar também 

não estou muito preocupado. É uma questão de satisfação minha, antes de mais nada. De estar 

satisfeito ou não com as coisas. Se as pessoas depois gostarem, óptimo - vem por acréscimo. Se não 

gostarem, é pena. Foi o que aconteceu quase sempre, não é? Se lá porque, de alguns anos para cá, já 

têm mais aceitação, não vou mudar por causa disso” (e.G). 

 

Sem apetência para se medir com os outros, sem apetência para provocar a mostra dos 

seus trabalhos, porque eram ações que lhe desinteressavam  - ”Não me apetece, é uma 

chatice” (e.G) - e sem necessidade de qualquer distanciamento que a exposição pudesse 

criar, afirmou esse desapego na difusão do seu trabalho na sua eloquente e singular forma 

de expressão: 

“(…) Está feito, acabou. Para que é que eu vou fazer mais? Sou um pouco como a garrafa 

ou, pior ainda, a alforreca que se desloca um pouco ao sabor da corrente. Vou fazendo a 

minha vida e, se dá para regurgitar, regurgito” (e.J). 

 

  



19 

 

B1| EPIFANIAS CIRCUNSTANCIAIS 

 

P - A maioria dos milhares de slides a cores que fez desde 1968 acaba por entroncar num 

projecto difuso, que se estende até hoje, a que chamou Epifanias, e que só agora se concretiza com a 

escolha de cerca de 100 imagens desse acervo. Como é que este projecto nasceu? 

R - Tive a ideia quando comecei a pensar no que iria fazer para esta exposição. Fui sacudir os 

recantos da memória, ver o que tinha de mantimentos no paiol ou na despensa e como é que 

poderia articular isso. Um tema? Um tema, não! Sempre evitei e, de resto, nunca fui capaz de contar 

histórias, tenho uma falta de imaginação efabuladora terrível. Teria de ser uma série extremamente 

difusa que integrasse fotografias muito diferentes e que, por outro lado, permitisse que elas 

funcionassem singularmente. E lembrei-me de lhes chamar Epifanias. A palavra ocorreu-me há cerca 

de 5 ou 6 meses. Mas a ideia das epifanias já vem de longe, desde o Pentecostes e a descida do 

Espírito Santo, passando pelas histórias do Joyce. Em princípio, cada uma das fotografias é singular, 

o que não quer dizer que não haja duas ou três com o mesmo motivo. O que eu pretendia era fazer 

fotografias que não sendo propriamente les instans a la sauvatte, as epifanias do mundo, fossem 

auto-suficientes. No fim de contas, agarrei numa colecção de exemplos auto-suficientes e 

transformei-os num conjunto. Não sei se é uma colecção… Umas saíram porque eram redundantes, 

outras porque não eram tão epifânicas quanto isso, outras ainda porque não se aguentavam, ou por 

outra qualquer razão. Não havia um programa, ou um projecto, quando fiz essas fotografias. 

 

Entrevista a Ângelo de Sousa – e. J 

[sobre a Epifania] 
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b1.1 dar lastro ao centrífugo  

 

_através de 

 
Para mim, o mundo é todo o conjunto de referências abertas por toda a espécie de texto, 

descritivo ou poético, que li, compreendi e amei.  

Paul Ricoeur 

 

Há um desejo em mim de procurar significados, que, no entanto, conhece a certeza da 

interpretação total ser a condenação de uma interpretação. Esse desejo de encontrar, que 

percorre um caminho entusiamante de leituras, imensas leituras (quantas mais, mais 

satisfação pela aquisição de mais conhecimento e de abertura de possibilidades) sem 

qualquer necessidade de atingir conclusões (de certa forma, até as rejeitando) talvez se 

possa enquadrar e constituir numa espécie de compulsão minha e as compulsões radicam 

na nossa história pessoal e podem até ser coisas menos boas. Mas é exatamente por isso, e 

por uma qualquer latência sempre atuante, que queremos e algo nos empurra a trabalhar 

com elas. O filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005) propõe uma distanciação teórica com 

efeitos produtores, com acesso a recontextualizações sucessivas, que me parece encaixar 

em pleno no objetivo do trabalho a que me proponho e que anda de mãos dadas com a 

minha compulsão, que espero amenizar nesta jornada. A arte de pensar, como manutenção 

de um sempre aberto questionamento [estou ainda inspirada em Ricoeur], sem síntese 

finalizante, surge como o mais natural dos métodos. 

E o que é pensar? Talvez possa ser dar às palavras a possibilidade de nos dizerem e de 

dizerem o mundo, dizendo-se a si mesmas nesse dizer. Pretende esta pesquisa ser um 

tempo dos quais o pensar não se afaste: feito de linguagem (de linguagens), consciente de 

que, como escreveu o pensador austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) “os limites da 

minha linguagem são os limites do meu mundo” (1987). Por isso, desejo levar esses limites 
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ao encontro do seu movimento e da sua fuga. Expandir possibilidades, leituras e reflexões, 

tentando dar lastro ao centrífugo, através da interpretação - sempre em processo, sem fim. 

 

A contribuição de Ricoeur (que foi o autor de uma das primeiras leituras sugeridas para 

este trabalho) constituiu-se desde logo como uma referência, pela sua conceção da 

condição humana como a de seres interpretantes e interpretados, inseridos numa cultura 

em constante refiguração, que apesar das estruturas prévias condicionantes, procuram o 

livre poder e fazer. Muitas afinidades fui criando com os meus autores de eleição para este 

trabalho e com Ricoeur, através da mediação da cultura, também me propus a uma 

(auto)apropriação reflexiva neste e para com este contexto. Porque o processo de 

significação é como que uma sublimação onde o sujeito se compreende de uma forma 

qualitativamente diferente. Eis a procura de uma subjetividade enquanto conquista de um 

trabalho de interpretação, num límpido projeto de emancipação e refiguração. 

 

Ricoeur comenta que as grandes criações artísticas não são apenas exteriorizações ou 

projecções dos seus autores, mas que, essencialmente, sugerem soluções possíveis (como 

referido em Sumares, 1989). [Tenho inclinação para receber possibilidades.] Também 

Jacques Derrida (1930-2004) reclamava que se pensasse para além de qualquer clausura de 

sentido, de sentidos únicos limitadores de discursos, de cerradas conclusões. Também 

Ângelo lutou, estando muito presente nas entrevistas em análise, para que não o situassem 

e limitassem em nenhum estilo, por exemplo. Como não haveria eu de comprazer a Ângelo 

de Sousa? Não, não perseguirei qualquer verdade, não será essa a presença de validação 

que procurarei, que tanto o pensamento ocidental defendeu. 

Gostava também que este trabalho pudesse assumir um caráter de experimentação. E 

digo também porque me assumo afim a Ângelo de Sousa em muitas das opções que fui 

tomando ao longo do trabalho, nomeadamente ao nível do método, da estrutura e da 

escrita, na minha humilde procura pelo seu pensamento plástico. Enfim, gostaria que este 
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trabalho pudesse também aludir a um espelho, feito de múltiplos espelhos, como nas obras 

de Ângelo, onde os seus cenários se refiguram, se renovam e se refazem. 

 

a vivência e a consciência 

 

Na obra do filósofo alemão Hans-Georg Gadamer (1900-2002) Verdade e método, há um 

conceito simpático e pertinente que gostaria de convocar para este trabalho que é o 

conceito de vivência. O autor estabelece uma relação entre a estrutura da vivência e o modo 

de ser estético, considerando a experiência estética não um tipo de vivência qualquer, mas 

aquela que representa a forma de ser da própria vivência. Gadamer torna a obra de arte 

uma vivência estética, porque essa extrai drasticamente aquele que a vive da sua vida, para 

depois, com a força da obra, voltar a atribuí-lo ao todo da sua existência. Há uma imensidão 

de significados patentes na vivência de uma obra de arte que expandem o seu conteúdo 

particular para poderem potencialmente representar um todo do sentido da vida.  

O conteúdo do conceito da vivência é representado pela vivência estética, logo esse é 

determinante para uma fundamentação do ponto de vista da arte. Esta é entendida como a 

consumação da representação simbólica da vida, por isso mesmo ela é designada como o 

objeto da vivência estética. Para o domínio da estética, o resultado é que a chamada arte 

vivencial corresponde à verdadeira arte. 

 

Talvez também seja interessante atentar ao que Gadamer reflete acerca da consciência 

estética. Reclama Schiller como o responsável pela transformação do pensamento 

transcendental do gosto numa exigência moral, exprimindo a obrigação para tal: a de um 

comportamento estético.12 A formação estética consiste na não alocação a padrões de 

conteúdo e numa dissolução da unidade de reconhecimento de uma obra de arte com o seu 

mundo, o que faz da consciência estética o centro da sua vivência, a partir do qual se mede 

                                       
12 [saber mais sobre comportamento estético >>> b3.4. a matriz de um jogo]. 
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o que é válido como arte (por isso mesmo o caráter da simultaneidade da consciência 

estética). A reflexão dessa consciência estética está intrincada numa consciência histórica. 

 

A arte é conhecimento e a experiência da obra de arte torna esse conhecimento 

partilhável. Por isso Gadamer pergunta: 

E será que não reside a tarefa da estética, justamente em fundamentar que a experiência da arte é 

uma forma de conhecimento dos sentidos, que transmite à ciência os últimos dados, a partir dos quais 

põe-se a construir o conhecimento da natureza, certamente também diferente de todo 

conhecimento ético da razão e, aliás, de todo o conhecimento conceptual, mas que é, contudo, 

conhecimento, ou seja, transmissão da verdade? (Gadamer, 1999, p. 169) 

A favor de uma neutralização da questão da verdade e na respetiva relevância da 

consciência estética, há que dizer que todo o encontro com a linguagem da arte é um 

encontro com um acontecimento não acabado: esta é uma vicissitude fulcral e de longo 

alcance na hermenêutica de Gadamer. 

Há na experiência da arte uma experiência em produção, que altera quem nela toma 

parte: é nesta consciência que podemos ter esperança de melhor compreender a verdade 

que vem até nós. Porque o verdadeiro ser da obra de arte é o tornar-se uma experiência 

que transforma quem a experimenta. 

 

_no método 

 
 

a contestação de uma verdade única 

Eis uma hipótese de método: multiplicar as possibilidades de verdade, objecto possível: 

multiplicar as analogias, as explicações, as ligações; multiplicar, enfim, as possibilidades de se 

continuar a pensar. 

“Uma única verdade absoluta”, afirma Arendt, “se pudesse existir, representaria a morte de 

todas as discussões”, isto é, o fim do diálogo, “o fim da amizade, e por conseguinte o fim da 

humanidade”. 

Sou teu amigo, posso discordar de ti. 

 



24 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

Foi através de hesitantes avanços que iniciei esta pesquisa. As minhas dúvidas, 

parafraseando Wittgenstein, formavam um sistema e não tinha uma linha definida, havia 

sim uma linha de entusiasmo que desejava ir atrás de qualquer intensidade. Sem trajeto 

definido, com vontade que este decorresse pressentido, fui saboreando leituras e 

escrevendo textos, fragmentos. Não delineei nenhum índice nem estrutura do trabalho. 

Queria descobrir o máximo sobre Ângelo e sobre o que dele disseram e, portanto, 

comecei por ler todas as monografias, catálogos e textos críticos aos quais consegui ter 

acesso sobre Ângelo de Sousa. Li, reli e transcrevi as suas entrevistas. Surgiram desta 

aproximação a Ângelo alguns conceitos que queria mapear e, quase sem destino, fui lendo 

e absorvendo livros, conceitos e ideias. E como o que é digno de questionamento é 

literalmente inesgotável, como diz George Steiner, vagueei feliz e sem rumo, assim a ler e a 

escrever durante muito tempo. Rodeei, circulei, hesitei e, qual método sem método, senti 

que já tinha absorvido o que queria para, pelo menos, estruturar o trabalho. Assim surgiu 

um primeiro índice: mais um avanço hesitante.  

Deleuze e Guattari incitavam: não interpretem, experimentem. Penso que Ângelo 

gostaria deste convite.  

Também Derrida convida, através da sua própria escrita estilhaçada e desligada de um 

compromisso argumentativo a uma descontrução, ou seja, a alimentar algo, como uma 

obra, afastado de um estilo que procura uma qualquer estrutura retórica e argumentativa. 

Derrida (2005) também propõe que as imagens pictóricas pudessem assumir o mesmo 

género de estrutura semiológica que a linguagem. Ou seja, que as imagens fossem 

entendidas como signos e interpretadas a partir de leis semióticas. O que temos assim é 

uma solicitação a uma ligação altamente profícua entre escrita e imagem, a uma corrente 

infinita de signos e espaços conceptuais… a imagem como profunda profusão de leituras. 

Que o atlas presente neste trabalho possa ser de certa forma auxiliar a um convite a esta 

abordagem… 
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Assim, inspirada e conduzida por vários autores, a investigação foi-se fazendo a partir de 

uma perspetiva crítica, recoletora e integradora. 

Metodologicamente, há uma espécie de arqueologia do imaginário humano, no qual se 

reconhecem estratégias e estruturas de pensamento díspares e fragmentárias que 

contrariam o discurso de construção de um sistema contínuo. Por isso cada capítulo 

apresenta, alternadamente, manifestações, epifanias e atlas, perfazendo ciclos promotores 

de descontinuidades e possibilidades. 

Com o propósito de criar uma dinâmica exploratória que oferecesse a possibilidade de 

operar o abandono da linearidade narrativa, do ponto fixo (que também Ângelo promoveu, 

nas suas esculturas, por exemplo) de leitura, e perante a complexidade de várias paisagens 

interpretativas, que se encontram em constante movimento, recorri a uma estrutura de 

trabalho e a um processo de mapeamento e enquadramento dinâmico e tendencialmente 

afim à obra de Ângelo de Sousa. A escrita não foi sequencial, de acordo com a atual ordem 

do trabalho; aconteceu com uma descontinuidade natural, ao sabor dos dias e do ritmo 

possível, sempre alimentado por muitas leituras. 

A estrutura do trabalho, com as suas partes e respetivas nomeações, integra já uma 

interpretação implícita. 

 

Este trabalho parte do princípio segundo o qual uma (re)leitura crítica das suas 

entrevistas é essencial para comunicar o pensamento plástico de Ângelo de Sousa, ao 

mesmo tempo que as atuais interrogações/reflexões sobre conceitos estéticos podem ir de 

encontro à exigência crítica inerente à sua própria obra. 

 

Permitiu-se assim interpretar as entrevistas de Ângelo como suporte de visualização e 

expansão de ideias e de conceitos, firmados em categorias designadas de capítulos e 

subcapítulos, que encarnam determinadas reflexões que se podem identificar como 

categorias de pensamento. Metodogicamente, ler primeiro e intuir depois, de acordo com 

premissas de compatibilidade e empatia. Desta forma, aproximando-me das manifestações 
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da sua palavra, criei concentrações de sentido, que não almejam senão desvelar a 

plasticidade do pensamento do artista na sua complexidade. Aprendi imenso com Ângelo 

de Sousa, a níveis diversificados, tanto plásticos como até lexicais; pensei e estive com ele, 

com as suas obras e as suas leituras, demoradamente, e toda essa esfera de influências 

foram propulsoras de uma certa ginástica de organização. 

Sugere-se uma ordem, mas não se perderá o sentido se não seguirmos a ordem das 

páginas que se seguem umas às outras. Podemos aceitar a inclinação do nosso olhar e da 

nossa curiosidade. E o que está desenvolvido num determinado capítulo ou subcapítulo 

poderia estar noutro(s), até porque a própria designação de cada parte do trabalho encerra 

em si subjetividade suficiente. A preferência é para com os textos abertos, intercambiáveis, 

sem síntese, interpelando subjetivamente a experiência do leitor e dando consistência à 

liberdade. 

 

Novalis escreveu: “Uma Ideia é tanto mais sólida, individual e estimulante quanto mais 

variados pensamentos, mundos e estados de alma nela se cruzarem, se tocarem” (como 

citdo em Tavares, 2013, p. 390). 

Toda e qualquer ligação que estabelecemos é um sintoma de liberdade. E de liberdade 

usufruí e liberdade quis também imprimir neste trabalho. Parece-me que o apontamento, o 

fragmento, acelera a linguagem e o pensamento.  

Também Walter Benjamin pensou poeticamente e a sua obra consiste mais em 

apontamentos, esboços, ensaios do que propriamente teses e argumentos (como referido 

em Rochlitz, 2003). O seu pensamento teve muitas cores e os seus textos oferecem 

significados instáveis, são fragmentos sem síntese, em que a incompletude e a plasticidade 

são elementos do seu pensamento. Também Ângelo fragmentou, corpo e rosto, e 

transportou  

a auto-representação para o domínio incerto, infixo, da performance, da ação, por oposição ao 

espaço da quietude e da consagração, que caracterizou desde sempre a sua prática. Fazendo do 

retrato espaço performativo, e pensado assim como sendo o espaço da circulação do corpo em 

movimento, exposto a toda a contingência (ao acidente), que a fotografia sancionava como tal. Mas 
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mostrava também que tal fragmentação é inerente à condição da obra, do autor e da autoria, no 

nosso (e seu) tempo, pois também elas não são totalizadas, mas parcelares, não-finitas, abertas ao 

transitório e ao improvável, ou seja, à incerteza do mero acontecer. (Almeida, 2016a, p. 114) 

Não ousarei construir síntese(s) ou totalidade(s) onde não existem. Apelando a um 

caráter de registos variados, do informativo ao reflexivo, do crítico ao introspetivo, do 

contemplativo ao descritivo, tenta-se não perder de vista que o texto sobre arte é gerador 

e resultado de inúmeras possibilidades, o que justifica, inclusivamente, o caráter 

fragmentário que o próprio trabalho encerra. 

 

Por tudo isso, gostaria de me situar no método para lá do método. 

 

 

_nos conceitos 

 

 
gavetas, conceitos 

Os conceitos são gavetas que servem para classificar os conhecimentos. 

Os conceitos são organizações verbais, arrumações verbais; os conceitos são palavras que 

arrumam outras palavras. 

Todo o conceito que possibilita discordância, rejeição - isto é, que admite diálogo e não impõe o 

fim da conversa. 

Pensamos, de facto, por conceitos, mas as gavetas com comunicação múltipla entre si, com 

buracos, com declives, com passagens óbvias e outras mais secretas são divertidas; gavetas que 

segurem materiais líquidos, materiais cuja essência seja o movimento, materiais que não estão num 

sítio: circulam entre sítios. 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

O conceito é o material usado no pensamento e é feito para ser pensado e explorado. Foi 

o que tentei fazer, ampliar com as minhas lentes o que já se escrevera sobre, olhar com 
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atenção e pormenorizar, escolher, retalhar para discussão. Inspirada também em Ângelo 

que, aliás, tão bem selecionava e mostrava um pormenor, um detalhe. 

 

Inspirada em Richard Rorty (1994), pretendo colecionar redescrições de pequenas coisas, 

de pequenos conceitos que são importantes para cada um que, ao ler, expanda a sua 

compreensão ou o seu modo de ver. Rorty suspeita de ideias gerais transformadas 

facilmente em regras ou dilemas, morais ou estéticos. O que se intenta é que, de olhos e 

coração abertos, imbuídos de atenção, alarguemos o nosso vocabulário, recontextualizemos 

incessantemente a nossa memória e expandemos as fronteiras da possibilidade de tudo o 

que gravita e pode gravitar em torno de um autor e de uma obra tão singulares. 

Até porque, 

 
O Outro (I) 

A mudança da Forma é provocada por uma força 

À força que nos muda a forma poderemos chamar: o Outro. 

 

Gonçalo M. Tavares | Investigações geométricas 

 

O pensador norte americano Richard Rorty (1931-2007) constituiu-se, neste trabalho, 

como um importante catalisador de conceitos e de meio de prodigalizar apreensões e 

pensamentos. Na sua obra de referência, Contingência, ironia e solidariedade, apresenta-se, 

numa de entre muitas camadas, uma forma altamente estimulante de espécie de 

desmantelamento de uma tradição filosófica que tencionava estabelecer teorias eternas ou 

revelar verdades absolutas. 

Não obstante a valoração que Rorty atende à tradição filosófica ocidental, é com base na 

sua crítica que estabelece uma comparação do discurso filosófico argumentativo ao da 

crítica literária e da literatura; estas últimas, defende, através do poder da narrativa e do seu 

consequente contexto ético e de experiências humanas geradoras de empatia, constituem-
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se como exercícios práticos de construção moral e política, fornecendo aos homens um 

sentido de solidariedade e compaixão. 

Não constituindo uma narrativa, as entrevistas realizadas a Ângelo de Sousa e os 

pequenos textos tematicamente afins que partiram unicamente da sua palavra, quais 

exposições indiciatórias das suas revelações - as designadas Manifestações, presentes nas 

primeiras partes de cada capítulo - independentemente do intuito, penso serem produtores 

de empatia; manifestam porventura mais uma camada, pontuada de uma susceptibilidade 

de contágio a outras camadas de conhecimentos e interpretações. 

 

A ideia da crítica literária e cultural assumir uma tarefa tão importante como a da 

capacidade de agitação dos valores morais, é também um assunto pertinente para quem faz 

um trabalho crítico. Particularmente pertinente porque Rorty associa a aptidão de 

tratar/falar/escrever de forma diversificada o mundo/as obras/os autores a uma 

transformação. É crucial a diversidade, a presença de um repertório amplo e vasto, sem 

vocabulários limitados. Atribuo a este assunto grande apreço porque é, de certa forma, 

constitutivo na matriz deste trabalho, a tentativa de busca de possibilidades. 

Rorty, a este propósito, da pesquisa de possibilidades humanas, transforma a literatura 

em género de investigação, assumindo a linguagem uma importância fundamental, e tanto 

a ciência, como a filosofia e a ética são convertidos em géneros literários. A cultura literária, 

que está profundamente ligada à estética, consuma-se numa forma de razão sensível, logo 

imbuída de uma capacidade geradora de emoções transformadoras positivas, como a 

compaixão e solidariedade. As experiências literárias, estéticas e poéticas consubstanciam-

se como apreensões e conexões vitais com o real, ampliando a nossa faculdade de 

imaginação moral. 

A palavra de Ângelo, na sua vertente narrativizante, graças também à nossa imaginação 

produtora, é terreno fértil para nos tornar mais recetivos e sensíveis porque potencia uma 

expansão da nossa compreensão da diversidade do indivíduo, do artista, da sua obra, do seu 

e do nosso mundo. 
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Este projeto sentimental e sensível de Rorty, tão apelativo de empatias, encaixa num 

registo de abertura de possibilidades que interessa explorar - até porque é contagiante a 

inspiração para uma mente mais sensível à vida e às palavras. Também a ideia de realização 

de utopias como processos infindáveis e prolíferos de liberdade são deveras 

entusiasmantes. 

b1.2. pensar através do visível 

“Observar o observador observando” 

Todo o interior das formas é escuro. Escuro é outro nome para o invisível. 

Mesmo o negro tem um interior ainda mais negro (”Nigrum nigrius nigro”, diziam os alquimistas) 

No avesso do visível: o que nos vê. 

 

Gonçalo M. Tavares | Investigações geométricas 

 

 

Paul Klee, que Ângelo de Sousa tanto admirava, no seu credo do criador, 

emblematicamente, diz-nos que “a arte não reproduz o visível, torna visível” (2003, p. 38). 

Klee realça a qualidade dos elementos formais que estão na base da representação gráfica 

e que são os pontos e energias lineares, de superfície e de espaço. São estes os elementos 

que o autor diz deverem fazer parte da obra de forma visível, salvaguardando que os 

elementos servem para constituir formas, mas mantendo a sua qualidade de presença. Esta 

cresce de acordo com as possibilidades de variações da denominada sinfonia das formas, 

que se enriquece na mesma proporção das ilimitadas possibilidades de expressão. 

Ilimitadas possibilidades de expressão através da variação formal de elementos plásticos 

compõe um léxico muito afim ao trabalho de Ângelo de Sousa. Klee defende o saber das 

formas, na sua libertação, subdivisão, desmembramento e reconstrução de elementos e 
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consequentes formas; serão também o equilíbrio do movimento e a polifonia plástica 

questões determinantes para o conhecimento supremo da arte do visível. 

Uma reflexão também interessante de Paul Klee consiste na temporalidade da atividade 

do observador; sendo a obra de arte génese, é necessário o espaço de ação tempo para 

observarmos um quadro. Até porque a arte é uma imagem da criação, sempre um exemplo 

que podemos averiguar: “Deixa-te levar para este mar revigorante, pelos grandes rios e 

também pelos belos riachos, como os aforismos das representações gráficas com as suas 

muitas ramificações” (Klee, 2003, p. 45). 

Deixando-nos levar, conscientes de que a finalidade da obra é fazer-nos felizes, sintetiza 

Klee. Essa felicidade dá-nos que pensar, pensar naquilo que gostamos de ver muitas vezes. 

A felicidade advém então do saber daquilo que vemos, eis o tornar visível e o essencial da 

criação artística. 

 

 
a interrogação, o questionar 

“A fonte de pensamento genuíno é o espanto, espanto por, e perante o ser. O seu 

desenvolvimento é essa cuidada tradução do espanto em acção que é o questionar” - Steiner, George 

- Heidegger, 1990 

Questionar é “a tradução do espanto em acção”. 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

O espanto é a fonte genuína do pensamento. O espanto foi o que me incitou o 

pensamento sobre o pensamento plástico de Ângelo de Sousa. Pensamento que é o 

movimento por excelência do humano. E ninguém pode pensar por outro um pensamento. 

Um pensamento é algo único e tendencialmente inacessível - não tem testemunhas. O 

estudo do pensamento de Ângelo procura testemunhas que procurem premissas para novos 

pensamentos. Porque o pensamento e o discurso de Ângelo, em si, não geram nada. São 

necessários factos, ações - como a sua obra -, eventos de organização de ideias e 

pensamentos para serem lembrados, repercutidos, vividos e transformados. 
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acerca de organização de ideias 

 

Filomena Serra pensa através das obras de Ângelo e questiona as pretensões do pintor 

quando a sua pintura não envolve um “significado ou uma interpretação, mas uma ação, a 

revelação de uma força ou de uma energia através de imagens dinâmicas, cujas 

possibilidades perceptivéis suscitam movimento em nós e “movimento” nela própria, 

transformando então a pintura, não em entidades, mas numa “poética de infinitas 

possibilidades”” (2004, p. 308). Eis um pensamento através do visível, que quer demonstrar 

a abertura para o espanto na relação que criamos através da perceção. A autora fala-nos 

das possibilidades de interação da pintura de Ângelo com o espectador, nomeadamente 

advindas das alterações percetivas que estas suscitam. Por exemplo, no que diz respeito ao 

uso da cor, Bernardo Pinto de Almeida pensa e abre esta possibilidade poética:  

Os quadros de Ângelo extremam justamente essa possibilidade de pensar e sentir o que é da ordem 

da variação material da cor, e de procurar uma espécie de imaginação da cor, à maneira das cores 

das vogais de Rimbaud (2016a, p. 89). 

A arte de Ângelo equaciona reflexões não só sobre o domínio do visível, mas também do 

pensável. Abre possibilidades de conhecimento, operativas à medida de cada um, das suas 

convicções e entendimentos porque reflete, também, um modo de olhar as suas próprias 

possibilidades, qual resultado de um pensar e de um fazer. Olhamos uma obra de Ângelo e 

começamos a pensar vendo, alargamos as possibilidades de pensar. Bernardo Pinto de 

Almeida sustenta as obras de Ângelo como  

ideias-tácteis, que demonstram o movimento do pensamento - que correm enquanto 

acontecimentos de um pensamento-movimento (unidade plural que acontece na medida em que o 

pensar é já uma errância e em que o movimento se pensa à medida do seu acontecer, sendo esse 

pensar uma forma errante ou errática). O pensamento-movimento transcende pois a ideia de 

pensamento em movimento na medida em que o seu caráter, a sua natureza por assim dizer, é da 

ordem do acontecimento (1992, p. 10). 
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Ou seja, o pensamento-movimento consubstancia-se na convergência da ideia e da 

matéria através da forma. Forma essa que, não obstante o caráter conceptual, aparenta 

simplicidade e mostra-se na sua elementaridade através de uma tactalidade - a ideia é uma 

forma que se concretiza na matéria que toca. O que torna, por sua vez, a própria ideia 

matéria sensível, exposta com todas as suas características singulares plásticas. Esta 

sugestão de indistinção entre matéria e ideia, assim como a anterior entre pensamento e 

movimento, efetiva-se, por exemplo, na também indistinta diferença entre pintura e 

desenho, escultura e desenho, etc. 

 

explicações como analogias 

 

Toda a explicação é uma analogia, como bem demonstra Wittgenstein: “Isto é na 

realidade apenas isto” (como citado em Tavares, 2013, p. 65). 

Pensar é, de facto, acrescentar frases a uma frase inicial, pensar é multiplicar as frases 

em redor de uma primeira sentença. Nesse sentido, as explicações são muitas vezes um 

andar á volta. 

Também se pode ver o pensamento como um objecto estético, que tem ritmo e forma: 

“Tudo o que estamos a fazer é a mudar o estilo do pensamento […] e a persuadir as pessoas 

a mudar os seus estilos de pensamento” (Wittgenstein, 1993, p. 58). 

 

 
dor, inconsciente e linguagem 

Uma forma de romper os raciocínios habituais pode passar por uma nova associação de 

palavras, mostrando que a imaginação na linguagem é um meio para pensar de novo. 

“Invenção deliberada de novos usos das palavras”, eis uma parte fundamental do método de 

Wittgenstein, e eis também uma possível deinição da linguagem imaginativa. Pensar é, entre outras 

coisas, inventar novos usos das velhas palavras. 
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A clareza da conceção das obras de Ângelo parece apelar a uma qualquer limpidez do 

nosso olhar e remeter-nos a uma plausível lucidez. Toda a obra de Ângelo excita o nosso 

pensamento. Mas porque é que as obras de arte exercem tamanho fascínio em nós que faz 

com que queiramos rodeá-la e apropriá-la? Porque desejamos tanto pensar através do 

visível? Derrida aponta um caminho. 

 

“Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai” (Derrida, La verdad en pintura, 2005, 

p. 269). 

Esta epígrafe de Cézanne, que principia o texto de Derrida13, Restituições da verdade em 

pintura, coloca-nos perante uma reflexão acerca das problemáticas da representação e da 

verdade em pintura. Derrida analisa a querela em torno da pintura Par de Sapatos, da 

autoria de Vincent Van Gogh, a partir de textos críticos a essa pintura, realizados pelo 

filósofo Martin Heidegger e o historiador da arte Meyer Schapiro. Derrida defende que 

ambos, embora de forma singular, reclamam para os seus discursos um estatuto de verdade 

do par de sapatos, que, segundo Derrida, o pintor não se preocupava em representar. Esta 

leitura derridiana tem particular interesse porque problematiza valores de verdade, de 

identidade e pertença no que concerne às obras de arte na relação de impossível 

apropriação que estas têm com o espectador - o que encaminha esta relação para uma 

ligação de invisibilidade. 

O texto referido remete para o ensaio crítico de Meyer Schapiro, The Still Life as a 

Personal Object: A Note on Heidegger and van Gogh (1968), sobre o que Heidegger exprime 

acerca da pintura de Van Gogh na sua obra A origem da obra de arte (1936). Heidegger é 

acusado por Schapiro de ser fantasioso, de tentar imprimir um pathos sobre a obra, na sua 

atribuição dos sapatos ao camponês e assim, de forma tendenciosa, pregar uma política e 

uma ideologia de regresso aos campos, de sociedade agrícola; Schapiro, por sua vez, atribui 

                                       
13. O texto ao qual me refiro, Restituciones de la verdad en puntura, é o último do livro La verdad en puntura (La vérité en peinture), 

publicado em 1978, que consiste numa reunião de ensaios do filósofo. Este ensaio surgira de uma palestra de Derrida ocorrida em 1977, 
na Universidade Columbia, em Nova York. 
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a pertença dos sapatos ao próprio Van Gogh, ou melhor, restitui-os. Enquanto que 

Heidegger parte de uma análise da utilidade dos sapatos: revelando-a, inscreve-os no 

mundo e funda o acontecimento da verdade; Schapiro apresenta a sua verdade como 

adequação de uma representação. 

 

Derrida, longe de querer resolver este debate, pretende pensar sobre ele (e sobre a 

pintura e as obras de arte) e opina acerca da forma como os dois pensadores mostram não 

ter dúvidas quanto à origem do par de sapatos - par de sapatos este pintado sobre uma tela, 

logo consubstanciando uns sapatos em pintura -, ou seja, na sua pretensa restituição da 

verdade, questionando recorrentemente ao longo do seu texto “Mas o que é um par?”, 

“Esses sapatos formam mesmo um par?” (2005).  

É o olhar detalhista que desconstrói as dicotomias fixas da certeza, dissera Derrida. Ou 

seja, é o olhar detalhista que mina a certeza, porque expande perspetivas ao estabelecido. 

E assim fez Derrida, problematizando a dicotomia das análises dos sapatos de Van Gogh - 

sapatos de camponês ou sapatos do próprio pintor, em modo de autorretrato - 

questionando se os sapatos formavam mesmo um par, ou seja, destabilizando a lógica e a 

harmonia original. É no resgate de outras possibilidades que se nos oferecem 

deslocamentos e multiplicidades pregnantes.  

 

Essa estranha cena de restituição, partindo das palavras de Derrida, qual disputa da 

pertença (através de um afetação no espaço e no tempo) de uns sapatos pintados, vem pôr 

em causa uma discussão maior em torno da verdade e da pertença que extravasa o universo 

da pintura. A pintura, ou até mesmo a arte, ostenta uma forma límpida da condição da 

representação que evidencia o que Derrida quer fazer sobressair em qualquer contexto: é 

necessário um afastamento, um desvio, para sermos capazes de proceder à desconstrução 

(ação que o autor defende e que analisaremos melhor um pouco mais à frente). 

Voltando ao par de sapatos, Derrida mostra-nos como ambos os pensadores, embora 

com visões enviesadas e singulares, desejam uma correspondência do quadro com os seus 
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próprios pensamentos e discursos, ansiando através dessa forma apropriadora, uma 

afirmação de si e de poder. Derrida lança assim a sua feição ético-desconstrutiva perante 

tamanha vontade de alteridade absoluta e desconstrói a superioridade. Podemos desde já 

fazer um contraponto com Ângelo de Sousa, que não tinha qualquer pulsão apropriadora-

interpretativa e queria sempre manter as possibilidades em aberto [embora, como referiu 

Bernardo Pinto de Almeida na conversa, mostrasse satisfação quando alguém percebia um 

propósito ao qual ele era afim]. 

 

A obra, na sua mudez absoluta, chama a nossa atenção, encaminha o nosso olhar, mas 

não corresponde ao mesmo, a qualquer pedido que possamos fazer de revelação. Porque a 

obra, como afirma Derrida, cativa-nos, mas não se dá à relação. Acontece em pintura, esta 

impossibilidade de correspondência ou de restituição, mas não só, como já se referiu; a 

pintura consubstancia-se apenas como caso paradigmático. Se nos defrontamos com uma 

obra de arte ou com qualquer alteridade absoluta, o que estabelecemos é uma relação 

arrelacional, porque o contacto que acontece dá-se no desvio, dá-se perante uma distância 

imposta pelo outro que impede a apropriação (eis o que lhes confere o fascínio). O sentido 

não está nos sapatos, mas numa voz silenciosa que parte da obra, diria Derrida. 

De acordo com esta visão derridiana, quando escrevemos a respeito de uma obra, por 

exemplo, estamos a expor a nossa projeção sobre essa como desejo de apropriação do que 

não vemos, exatamente daquilo que nos escapa, qual autobiografia impossível. Talvez como 

tentativa de fuga a essa mesma projeção de mim, me envolvo com distintos autores e 

conceitos, de forma a estes dialogarem para uma abertura de possibilidades perante obra e 

artista. 

 

Em relação ao visível, este é, para Derrida, o lugar da oposição essencial entre a noite e 

o dia, a luz e a sombra e o sensível e o inteligível. Através de uma denúncia na crença 

metafísica de uma visibilidade inteligível, a desconstrução sugerida pelo pensador 

encaminha-nos para uma experiência da arte como uma experiência de uma invisibilidade 
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na origem, porque o que ela nos mostra é uma invisibilidade como interdição a si, como 

impossibilidade de apropriação - eis o tal desvio da arte: uma experiência da invisibilidade. 

Com esta desconstrução, Derrida lega-nos uma premissa que não mais conseguimos olvidar: 

quando quisermos exprimir-nos acerca das artes visuais, lembrar-nos-emos do invisível na 

sua origem, o que nos remeterá para a impossibilidade de uma redução a uma verdade. O 

que levanta a problematização da fronteira entre arte e pensamento, porque este ocorre na 

experiência da obra, como se estivesse incorporado nela, qual provocação da própria obra. 

Aparece assim a dimensão do pensamento constituinte dos rastos, não constituinte do saber 

ou da razão. Dos rastos de outros textos, de outras maneiras de ler esses textos (porque 

inesgotáveis na sua significação), dos rastos que repensam o pensamento. Porque tal como 

o pensamento, também a palavra é insuficiente para se fechar sobre si mesma numa ideia, 

já que essa depende de uma rede de significações. Por isso Derrida reclama que se pense 

para além de qualquer clausura de sentido, que não se encerrem conclusões, que não se 

construam sentidos únicos que possam rematar e limitar um discurso - eis a desconstrução 

como pensamento da escrita. [Esta era uma preocupação de Ângelo, que eu também tentei 

perseguir no trabalho]. A desconstrução inscreve-se assim como pensamento, numa relação 

de sentido na qual este não constitui nem a sua origem nem o seu fim; enfim, a 

desconstrução problematiza a possibilidade de relações e a propriedade de todos os 

conceitos. Sem esquecer a paixão, porque para Derrida, a ação de pensar é uma ação de 

paixão, já que responde ao que nos toca, ao que nos impele e apela, logo que não pode ser 

alheia à ideia de experiência (porque a interrompe como vontade pura e ação de um ser 

absoluto). Podemos relacionar a significação a um jogo sem fim, que desloca sempre 

questões de identidade e de presença. 

 

Voltando à verdade, Derrida expõe o como o pensamento ocidental valorizou a presença 

como verdade, orientando, a partir dessa premissa, explicações acerca da origem e do 

fundamento do ser. Num movimento de destabilização e descontrução, Derrida propõe uma 

lógica da presença baseada num jogo de ausência e presença - sabendo que ambos são 
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estados fundamentais do ser do fenómeno. Eis o que no jogo da celeuma relativamente ao 

quadro de Van Gogh de Derrida ele quer evidenciar: a desconstrução da verdade enquanto 

presença, adequação ou representação da obra de arte (para Derrida, os fenómenos que 

reivindicam o estatuto fenomenológico do aparecer são a irrealidade, os espectros e a 

inexistência.) 

Muito interessante para este trabalho que trata a palavra, é o esquema derridiano da 

desconstrução da fenomenologia, assente na importância da linguagem: considerando a 

escritura um suplemento perigoso, vê-a como necessária para mitigar o fracasso da fala na 

proteção da presença. No jogo entre ausência e presença, a escrita interrompe o paradigma 

através da significação. Logo, realça Derrida, a escrita é a ausência que aparece e a 

contaminação pelo desvio, naquilo que são as possibilidades de significação.  

 

Constituindo a restituição da coisa (por exemplo, dos sapatos da pintura de Van Gogh) 

algo impossível para Derrida, este convida-nos, no entanto, a enveredar por um caminho 

investigativo, de procura de rastos ou vestígios, que ele traça, de forma singular, através da 

construção de uma espécie de colóquio. Podemos constatar uma multiplicidade de camadas 

no número indeterminado de vozes que constituem os discursos não identificáveis, 

presentes no texto Restitutions de la Verité en Pointure. É um exemplo do pensamento de 

desconstrução derridiano: não há uma voz que sobressaia sem ser atravessada e 

contaminada pela voz de outro; é a consumação do jogo da diferença na ausência de nome 

próprio; são os rastos que se entreveem nos pensamentos de uma alteridade irredutível, e 

que mostram que não há interpretação sem contaminação. Nestes múltiplos discursos 

temos também presente a dimensão daquilo que extravasa o que se vê quando 

contemplamos uma obra de arte, que vai além das referências da pintura e que consiste no 

que se diz sobre a obra de arte, normalmente perspetivas acerca da verdade da obra. 

Derrida fala da impossibilidade de Heidegger e Schapiro procederem à restituição dos 

sapatos porque em qualquer pretensão de restituição de algo à sua verdade ou fundamento, 
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o que fazemos, de facto, é uma apropriação. Por isso, justificando a grandeza da força da 

arte, Derrida diz que os sapatos podem dizer: nós somos a pintura em pintura! 

 

Os textos de Derrida, presentes na La vérité en peinture, voltados para uma reflexão da 

obra de arte espelham bem a completude do chamado pensamento desconstrutivo, que se 

foi desenvolvendo atrás. Enquanto a tradição filosófica intendia mostrar a verdade sobre a 

arte, para o autor, a experiência da arte dá a ver uma (não) verdade do pensamento, não só 

através da sua fragilidade, como da sua origem que irrompe de um segredo: a de um ponto 

cego que põe em marcha a invenção - e a verdade desloca-se para esse outro lado da 

invenção. Logo no primeiro texto intitulado Parergon, mostra-nos a relação que Derrida 

assume com a experiência artística, que consiste numa abertura de abordagem para além 

das estéticas e filosofias de arte tradicionais. O autor diz mesmo que as abordagens que 

começam pela questão o que é? promovem a redução da arte ao pensamento, pois 

submetem-se desde logo ao discurso como logos. O texto marca logo o que o pensador 

realça ser um grande problema da filosofia da arte e estética, que é a do encaminhamento 

ancorado na pressuposição da presença de um logos a que o pensamento e a arte estão 

sujeitos. Essa pretensão de revelação da verdade é descontruída através da assunção da 

impossibilidade de uma relação apropriadora da arte, dessa impossibilidade da origem tanto 

do pensamento como da arte. Derrida desloca assim o pensamento estético do belo: 

Falamos de beleza diante de alguma coisa que é, ao mesmo tempo, desejável e inacessível, alguma 

coisa que me fala, que me chama, mas ao mesmo tempo me diz que é inacessível. Então posso dizer 

que ela é bela, que ela existe além, que ela tem um efeito de transcendência, é inacessível. Assim, 

não posso consumi-la – ela não é consumível; é uma obra de arte. Esta é a definição de uma obra de 

arte, que ela não é consumível. A beleza é alguma coisa que acorda/desperta o meu desejo ao dizer 

“não me consumirás”” (2012, p. 44). 

Assim temos o belo como aquilo que escapa, que na obra é impossível ou invisível, logo 

fascina o espectador e deixa-o sem palavras. Deste modo, não é possível falar sobre a obra, 

apenas circundá-la.  
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A beleza, para Derrida, não pertence à obra enquanto qualidade intrínseca, mas como 

aquilo que de dentro aponta para o fora, mostrando a sua incompletude e inacessibilidade. 

As obras existem na sua singularidade, como alteridade absoluta, não submissas ao 

inteligível. 

 

b1.3. subconversas e/ou dar lugar a um mundo 

“eu não me ocupo dos outros” 

Falemos ainda desta ideia: fazer é colocar no mundo coisas que podem ser julgadas. 

Não posso discursar sobre o que tu pensas se tu não expressares o pensamento de alguma 

forma. 

O pensamento é o reino do egoísmo absoluto e da incomunicação. 

Incapacidade do corpo humano: não ser capaz de ver os pensamentos do Outro. 

Paremos agora um pouco neste termo que se utiliza vulgarmente: ler os pensamentos dos outros. 

Este ler pressupõe que quem pensa escreve, associando pensar a escrever. Pensar seria como 

escrever numa tinta invisível para os outros, numa tinta que só os meus olhos vêem. Eu penso por via 

da escrita numa tinta individual, não comunicável. Claro que podemos também utilizar o termo ver o 

pensamento dos outros, e aqui assumimos que se pensa não por palavras, mas por imagens. Eu não 

vejo um texto, leio-o; eu não leio uma imagem, vejo-a. Estamos pois perante o conflito atual do 

mundo exterior passado para o mundo interior: a luta, pelo domínio, entre imagem e texto; palavra e 

forma. 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

 

_um mundo da palavra 

 
exactidão-separação 

As palavras são instrumentos do mundo das aproximações. 
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Escolher palavras é escolher pontos de vista. Procurar outras palavras é procurar outros 

caminhos e vice-versa. As palavras modificam as sensações, interferem com o nosso 

organismo. Podemos relacionar a palavra com a sensação e com o corpo: numa determinada 

situação, aquela palavra conduz a determinada sensação. Ou seja, é a situação humana que 

as investe de intensidade emocional. Eis porque Nathalie Sarraute procura sensações na sua 

origem: nas palavras. Através de uma dialética semântica, a autora envolve-nos com as 

palavras e explicita-nos, com mestria, os seus diversos alcances. 

E porque não? 

E porque não? Palavras que têm esse poder de se insinuar sob um argumento de peso, uma 

objeção esmagadora, de soerguê-la, de fazê-la esvoaçar, inapreensível, inconsistentee aquela que a 

adiantou, estende-se, estica-se, salta para recuperá-la…  

(…) O que ele vê, o que ele percebe, e não percebe senão isso, é o sentido das palavras que recebe 

ou que lança…só o seu sentido o fascina, é sobre ele que se lança, se encarniça. Assemelha-se ao 

touro que só vê a cor, apenas ela, que se desdobra, ondula, esquiva e reaparece diante dele… 

(Sarraute, 1987, p. 31). 

Há um jogo incessante, qual trama invisível e substância das nossas vidas, no movimento 

e na força das palavras. É útil, em qualquer crítica ou interpretação, ter presente estes 

poderes. É na inspeção minuciosa da linguagem que a romancista desmascara, por exemplo, 

a falsidade das relações sociais. Habilmente criou um procedimento denominado 

subconversas que consistem em conversas, por detrás das conversas mais triviais, que se 

caracterizam por serem mais dramáticas, menos articuladas, feitas de desejos, medos, 

vaidades que, tanto aparecem súbita e agressivamente como decorrem em estado latente. 

Sarraute chegou a colocar as próprias palavras como personagens, cansadas de serem 

usadas e domesticadas, que se revoltam e decidem assumir o rumo das conversas, sendo 

um exímio exercício demonstrativo do poder e alcance das palavras. 



42 

 

 

Ângelo era criterioso nas palavras que usava. Bernardo Pinto de Almeida, crítico e amigo 

do artista, refere acreditar que Ângelo “em muitos planos era um tipo que construía uma 

máscara e era uma espécie de personagem e que respondia por ela. Isto é, que controlava 

completamente a informação que dava para o exterior (…). Era um homem muito livre e 

como tal ele procurava sempre não se comprometer com uma determinada situação“ 

(conversa com Bernardo Pinto de Almeida). 

 

Voltando à circunstância, também Wittgenstein realça as ocasiões em que as palavras 

são proferidas, nomeando de incaracterísticas as palavras que são proferidas sem lugar. O 

autor, nas suas Aulas e conversas sobre estética, psicologia e fé religiosa, refere que as 

expressões estéticas têm um lugar, ou seja, que não partimos de palavras, mas sim de 

ocasiões ou atividades. Por isso mesmo é que a aprendizagem de regras, por exemplo, muda 

drasticamente os nossos juízos. Se nos remetermos para o mundo da arte, progredimos se 

possuirmos critérios. 

A descrição do que consiste uma apreciação é considerada impossível para Wittgenstein, 

pois essa tarefa exigiria a descrição total do seu enquadramento. E este enquadramento, 

para um qualquer juízo estético, não é mais nem menos do que aquilo a que chamamos a 

cultura de um período. Assim, descrever  

completamente um conjunto de regras estéticas significa de facto descrever a cultura de um período. 

Aquilo a que agora chamamos um gosto culto talvez não existisse na Idade Média. Em diferentes 

idades jogam-se jogos completamente diferentes. Aquilo que pertence a um jogo de linguagem é 

toda uma cultura (Wittgenstein, 1993, p. 26). 

Será então necessário descrever modos de vida para clarificar a questão das palavras 

estéticas. Não basta dizer que bela obra para falar sobre um juízo estético, sendo que um 

juízo pode ser visto como apenas um gesto que acompanha uma variada estrutura de ações 

- e que não é expressa por um juízo único! 
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Eis porque Wittgenstein reclama as reações estéticas (como desconforto, 

descontentamento, repugnância) como o mais importante que conseguimos relacionar com 

a estética. Sendo que se deve procurar o porquê da reação estética e não a sua causa, já que 

esta remete para questões psicológicas que nada têm a ver com questões estéticas. 

Ao advogar a descrição de reações para melhor descrever sensações, Wittgenstein está 

a apelar ao nosso posicionamento, à nossa atitude: 

´Tudo é o que é e não é outra coisa’. (1993, p. 57) 

(…) Tudo o que estamos a fazer é a mudar o estilo do pensamento e tudo o que estou a fazer é a 

mudar o estilo do pensamento e tudo o que estou a fazer é a persuadir as pessoas a mudar os seus 

estilos de pensamento. 

(Muito do que estamos a fazer é uma questão de mudar o estilo do pensamento.) (1993, p. 58) 

Mudemos o estilo do pensamento quando nos embrenhamos num qualquer enigma 

estético - enigma que decorre dos efeitos que as artes têm sobre nós.  

Lembremo-nos que, como disse Wittgenstein, se uma coisa é ou não um erro, tal 

depende do seu sistema concreto (como num jogo). 

Lembremo-nos que compomos certas ideias de certas palavras. Sob certas palavras, vêm-

nos à ideia certas imagens. Certas palavras exprimem certas atitudes. Mas depende das 

nossas referências, sempre… 

Ou seja, não há linguagens privadas, pois não conseguimos dar significado a uma palavra 

confrontando-o com um significado não linguístico. É necessário relacionar.14 

 

 

_um mundo do discurso 

 

Warburg ordenava os seus livros não segundo critérios alfabéticos ou aritméticos em uso nas 

grandes bibliotecas, e sim segundo os seus interesses e sistema de pensamento, ao ponto de mudar 

a ordem diante de cada variação dos seus métodos de investigação. A lei que o guiava era a do “bom 

                                       
14 [mais sobre o mundo da linguagem  >>>  b2.4. linguagem(ns)]. 
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vizinho”, segundo a qual a solução ao problema não estava contida no livro que se buscava, mas sim 

no que estava ao lado. Deste modo, fez da sua biblioteca uma espécie de imagem labiríntica de si 

mesmo, cujo poder de fascinação era enorme. 

Giorgio Agamben 

 

Na senda do discurso do artista, assim exprimo o objetivo de partida desta reflexão em 

forma de texto, em busca de coordenadas e de conceitos que me ajudem na abordagem do 

que pode ser considerado como um pensamento plástico, de criação, de um artista, 

nomeadamente através do seu discurso. Foram assim lançadas algumas ferramentas de 

pensamento e de análise do universo da palavra e/ou do discurso, através de uma seleção 

de autores e obras que, de alguma forma, pudessem ampliar a potência do pensamento no 

sentido pretendido. 

Este caminho foi esboçado metodologicamente e assumiu como ensejo conceptual 

perseguir a lei do bom vizinho de Warburg, assim como uma análise heurística e intercetiva. 

Dos autores escolhidos - na mesa tinha Roland Barthes (1915-80), Michel Foucault (1926-

84) e Giorgio Agamben (1942) - comecei por analisar A Ordem do discurso, por me parecer 

um título mais abrangente, qual charneira na senda do discurso de artista. A resposta a esta 

obra deveria (ou poderia) surgir numa seguinte. Assim foi. 

 

É de forma intempestiva que Foucault aborda, ao longo do seu trabalho, o domínio do 

poder e o seu exercício através de uma multiplicidade de centros desconhecidos e invisíveis. 

A ordem do discurso não foge a esse acutilante perscrutar de questões políticas e sociais 

que constituem o enredo da história da humanidade. Aliás, enquanto intelectual, ele assume 

um compromisso, que se pode designar de político, de expor os diversos pontos de ação do 

poder, assim como as formas e locais de dominação. E como nos elucidara na sua intenção 

de ação, essa luta contra as formas de poder deve exercer-se onde o mesmo é objeto e 

instrumento, ou seja, exatamente na ordem do saber, da verdade, da consciência, do 

discurso. De forma eloquente, Foucault surpreende ao lutar contra uma forma de poder, 
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através de uma subvertida ordem do discurso apresentada na sua aula inaugural no Collège 

de France, qual estratégia de questionamento do papel da instituição de ensino.  

Em A ordem do discurso, Foucault relata as suas reflexões acerca de como os diversos 

discursos que podemos encontrar numa sociedade, ou numa parte específica da mesma, 

exercem funções de poder, de controlo e de limitação e validação de regras desse mesmo 

poder. Ou seja, de forma bastante sistemática, Foucault propõe procedimentos de análise 

do discurso, referindo-se aos que visam o controlo do que é e por quem é produzido, assim 

como a sua distribuição. Foucault identifica e analisa os seguintes três grupos de 

procedimentos de controlo, seleção, organização e redistribuição da produção dos 

discursos: os sistemas de exclusão externos e internos ao discurso e as regras impostas aos 

sujeitos. 

 

É curioso que, à medida que ia lendo e pensando o conteúdo da obra, ia ficando com a 

sensação de uma visão altamente negativa e estruturadamente pessimista daquilo que era 

um discurso. Não porque achasse que as suas palavras continham leituras pouco fiéis da 

realidade, mas essencialmente por se demarcar numa gramática de constatação, que não 

continha em si nenhuma força de transformação e de resolução, a par de uma certa 

aparente ideologia de possibilidade de uma sociedade perfeita. Sociedade essa que, se o 

objetivo fosse a mitigação (para início de processo) do poder, teria que necessariamente 

abolir regras. Ou não? Poder e regras não são cúmplices na nossa sociedade? Não que seja 

grande defensora, que não sou, de um sistema tão fortemente baseado em regras e tão 

pouco no bom senso e numa qualquer moral, mas a questão que se coloca é se seria melhor. 

Anima-me pensar que sim, mas como? 

Interessante ter descoberto que o próprio Foucault também não sabia como e chega a 

admitir  

not being able to define, nor for even stronger reasons to propose, an ideal social model for the 

functioning of our scientific or technological society. On the other hand, one of the tasks that seems 

immediate and urgent to me, over and above anything else, is this: that we should indicate and show 
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up, even where they are hidden, all the relationships of political power which actually control the 

social body and oppress or repress it (Chomsky & Foucault, 1971)15.  

Nada antecede a constatação para se operar uma transformação! E uma acuidade na 

constatação de tal ordem, a ordem de discurso de Foucault, acredito, pode acionar uma 

mudança. Mudança essa que começa no pensamento e atitude individual. Assim dizia 

Foucault que as lutas contra o poder são locais e regionais, porque as únicas possíveis.  

Temos então que nos envolver com um compromisso de análise da história da 

humanidade, que é o que Foucault faz, tomando o discurso como prática social. Porque os 

discursos veiculam valores e ideias que são filhos de um tempo, que é também político e 

social. 

 

a morte do autor 

 

Seguindo uma linha cronológica do tempo, A morte do autor seria um contributo 

significativo para apoiar a deslinda pretendida. 

Essencialmente, neste ensaio, Barthes postula que é a linguagem que fala e não o autor. 

Afirma que é impossível saber quem fala num texto, dando o exemplo de um excerto de 

uma obra de Balzac em que se manifesta uma descrição opinativa, porque a escrita é a 

destruição de toda a voz, de toda a origem. Mostra-nos que a escrita é esse neutro, onde se 

perde toda a identidade, começando logo pelo corpo que escreve e que assim, e neste 

sentido, a escrita se torna independente do sujeito que escreve, ou seja, do autor.  

Clama que todo o ato de escritura é uma prática performática, ou seja, que é um ato que 

reside no espaço do aqui e agora e que o autor é responsável por misturar as escritas, 

fazendo um patchwork de textos diferentes, falando assim da escrita como uma 

intertextualidade infinita. Diz-nos que o escritor não escreve a partir das suas impressões e 

                                       
15 Tradução pessoal: “não ser capaz de definir, nem mesmo por razões ainda mais fortes de propor, um modelo ideal de 

funcionamento da nossa sociedade científica e tecnológica. Por outro lado, uma tarefa que me parece imediata e urgente, acima de 

qualquer outra coisa, é essa: deveríamos indicar e demonstrar, até mesmo quando estiverem escondidas, todas as relações de poder 

político que controlam, oprimem e reprimem o corpo social.” 
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sentimentos, mas de imitação de signos já emitidos (o que, na altura, me levou a pensar em 

Warburg e na pertinência de ter os vizinhos certos).  

Barthes explicita então a necessidade de apagar o autor para dar visibilidade ao leitor, 

fazendo de uma obra um texto aberto e pleno de significados. Barthes afirma que “o 

nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor” (Barthes, 2004, p. 61). 

Sendo este um texto bastante envolvente e arguto, leva-nos mesmo a questionar a 

pertinência e consequências de uma morte do autor. Mas se formos mais além nos textos 

de Barthes e quisermos conhecer o seu pensamento procedente, este vai-nos desconcertar 

por completo. Basicamente, ele reconfigura a figura do autor noutras obras (como n’ O 

Prazer do Texto e n’ A Preparação do Romance II), dilacera alguns conceitos anteriores, 

acabando por escrever a sua própria biografia e admitindo, por vezes, ter mais interesse em 

biografias do que em muitas obras de autor. Extraordinária análise crítica da sua própria 

crítica. 

 

Dissecando um pouco a multiplicidade que envolve a própria escrita, e que faz dela uma 

experiência de dispersão, parece claro que um autor possa extrair elementos da sua cultura 

e da sua visão do mundo, contribuindo com as suas crenças e ideologias, mas também é 

possível que recorra a distintas mundividências e gramáticas conceptuais que em nada ou 

pouco se relacionam consigo. Assim, torna-se uma tarefa vã e ingrata tentar aferir que 

palavras num texto de um autor são suas ou são da sua escrita, numa tentativa de encontro 

de manifestações biográficas, hábitos ou preferências. No entanto, no caso particular deste 

estudo, em que se analisam as entrevistas realizadas a Ângelo, parece haver uma manifesta 

vontade do artista transmitir a informação que cede (muitas vezes parca, repetitiva e até 

aforística). 

Num texto escrito pelo autor, uma procura justificativa entre a história do autor e o seu 

texto pode ser algo infrutífera e uma desvinculação com a pessoa biográfica pode 

descortinar um real interesse, pois abre possibilidades de outras leituras autónomas, não 

arreigadas a uma série de conhecimentos de cariz cultural, pessoal e histórico. Esta questão 
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pode encaminhar-nos para a análise do que é um autor, ou até, de quais são as suas funções 

e interrogarmos o vizinho Foucault na sua obra O que é um autor? Isto porque uma das 

questões basilares da problemática de Barthes perpassa as ideias de Foucault, já que as 

características da função autor se cruzam na intenção que está subjacente a toda a escrita.  

 

O que podemos, indubitavelmente, concluir é que a primeira tese de Barthes estava 

exemplarmente construída, sendo que ainda hoje reverbera em inúmeras leituras. Não 

obstante, o entendimento de hoje leva-nos a assumir e entender a revelia à figura autoral, 

absolutamente integrada num tempo histórico, cujo objetivo maior era o de combater o que 

era então tradicional na crítica, que consistia num desbravamento da obra calcado nos 

aspetos biográficos e sociológicos do seu autor. Ou seja, essa tese de que o autor estava fora 

do espaço textual, não era mais do que um apelo a um novo modo de encarar a escrita e 

uma forma de manifestação de insatisfação para com os procedimentos críticos do seu 

tempo, que tendiam a desviar a atenção do texto para o seu autor, numa recorrente 

sacralização deste.  

Barthes estava comprometido com o seu tempo, participava nas suas mudanças e nos 

seus discursos de mudança. O que significa que não podemos compreender inteiramente 

qualquer obra se a desvincularmos do seu tempo de produção. 

 

Podemos ampliar a curva exponencial conceptual do nosso pensamento e revelar a ideia 

de Barthes aplicada a todas as artes. Pensar na possibilidade de uma pintura se tornar 

autónoma, independente do seu criador e erodir consequências acerca da receção em cada 

espectador. Tornar-se-ia esta pintura uma obra do espectador em vez da do criador? 

Poderíamos assim reaver o desinteresse kantiano, numa tentativa de procura da verdade? 

E balizar o mercado enquanto fator de legitimação em relação à crítica? Dificilmente, porque 

há sempre um tempo e um contexto que desenham teorias e as obras só assim adquirem 

sentido. Porque as forças que jogam no campo da arte vão muito para além das estéticas e 

artísticas. 
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o que é um autor? 

 

Na mesma linha de pensamento d’ A Ordem do Discurso, Foucault vai n´ O que é um 

autor? interrogar-se acerca das condições históricas de possibilidade dos discursos. 

Questiona-se sobre a função no interior da qual qualquer coisa como um autor pode existir 

e mostra, em linhas gerais, a função que o autor desempenha na organização, 

hierarquização e circulação dos discursos.  

Foucault vai retirar do autor o papel de fundamento originário e vai analisá-lo como uma 

função complexa e variável do discurso. Temos então aquilo que designa como a função 

autor, que sendo uma das possíveis especificações da função sujeito, é o que permite que 

os discursos se organizem em sociedade, o que significa que é uma função ligada aos 

sistemas legais e institucionais. Para Foucault “a função autor é, assim, característica do 

modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de 

uma sociedade” (2009, p. 46). 

A partir daqui, Foucault converte alguns escritores em instauradores de discursividades. 

Quanto a estes autores como instauradores de práticas discursivas, fala-nos da 

transdiscursividade, ou seja, alguns autores não criaram apenas as suas obras, mas 

produziram algo mais: “a possibilidade e a regra de formação de outros textos (...) eles 

estabeleceram uma possibilidade indefinida de discursos (...) a sua função de autor excede 

a sua própria obra” (2009, p. 56). Cita Freud e Marx como autores transdiscursivos, porque 

criaram teorias, tradições e disciplinas académicas e criaram possibilidades imensas para o 

aparecimento de novos discursos, em que os seus conceitos e análises são apropriados e 

organizados para além dos seus próprios discursos. A função autor retira assim o papel 

principal ao autor na ordem do discurso e recoloca-o enquanto construção que foi instituída 

por vários discursos. 
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Barthes e Foucault, hoje 

 

Analisadas estas obras, pode concluir-se que Barthes e Foucault foram instauradores de 

uma teoria, de discursividades. Que os seus textos fundaram um modo de olhar que até hoje 

torna possível novos discursos. Mas também que estes textos são instauradores pelo facto 

de serem obras autorais, ou seja, que importa quem fala. Importa que o artista Ângelo de 

Sousa fale, que seja ele que transmita as suas próprias ideias sobre o seu próprio 

pensamento plástico (ou que só dê pistas, tantas vezes tão sugestivas) e que assim se 

constitua como mais uma voz, neste caso, a voz do autor, tão prezada neste estudo. 

Outra perceção apreendida tem a ver com a pertinência da pessoalidade e singularidade 

das obras, que estão em comunhão com o seu tempo. Neste caso, transmitem e refletemas 

transformações sociais e culturais ocorridas na época. 

Estas constatações parecem-me constituir-se como ferramentas que devo mobilizar para 

a minha abordagem. Sabendo que estes autores pedem para ser usados, deformados, 

distorcidos, empregues como um instrumento, qual ferramenta da atualidade. Assim se 

deve proceder com outros. Sabendo que não fossem as suas obras tão autorais não teriam 

perdurado e não seriam nossas contemporâneas. Ou seja, importa quem fala e eu darei 

importância aos meus autores.  

Podemos e devemos ancorar-nos em autores, mas temos que atualizar o discurso (que 

foi aliás o que fizeram). Também me é caro que a potência do pensamento se amplia e 

concretiza assim, com muitas leituras (que foi também o que eles fizeram).  

Amplifiquei a potência do meu pensamento. Importa quem fala. 

 

A amplitude da arte, hoje inscrita num vasto quadro e paradigma cultural, em cuja 

paisagem contemporânea ocorrem aceleradas mudanças nas práticas de criação, nomeada 

e marcadamente na circulação e receção de obras e dos respetivos discursos, talvez 

evidencie que, para a crítica, a noção de autor é uma temática de crescente relevo. Hoje em 

dia é-nos muitas vezes difícil ou mesmo impossível não reconfigurar quem fala, a partir de 

uma exposição em que está presente o autor e que interfere no modo de receção, seja pela 
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sua atuação nas redes sociais, blogs ou até programas televisivos. O que torna insuficiente, 

para um amplo entendimento, o autor enquanto mera função, por exemplo. 

 

Recontextualizando, no ensaio A morte do autor, Barthes postula que é a linguagem que 

fala e não o autor. Foucault converte os escritores em instauradores de discursividades. 

Agamben, demonstrando que tais textos são instauradores de novos discursos, brinda-nos 

com a sua estética do gesto. Agamben continua assim a discussão, atualiza-a, associando o 

conceito de gesto ao de autoria. 

 

a autoria como gesto 

 

 Agamben diz-nos: “O lugar – ou melhor, o ter lugar – do poema não está, pois, nem no 

texto nem no autor (ou no leitor): está no gesto no qual autor e leitor se põem em jogo no 

texto” (2006, p. 62). Do texto depreendi que Agamben nos transmite que o gesto não é nem 

um agir, não é um fazer, não diz respeito à realização de uma finalidade, mas que o gesto é 

pura medialidade. E todo este meu caminho se constituiu como um meio, como um gesto. 

Um meio através do qual todo um processo de subjetivação pode ser ativado e se poderá 

concretizar num encontro de tempos. 

Para Agamben, toda a escrita - e linguagem - se constitui como um dispositivo e a história 

do homem consubstancializa-se no confronto com estes dispositivos. Porque é exatamente 

nesses confrontos que o homem produz gestos imersos em subjetividade. Subjetividade 

essa que se relaciona com as demandas do próprio tempo. Por isso mesmo Agamben propõe 

que abandonemos o contexto da filologia foucaultiana e ampliemos a ideia de dispositivo de 

acordo com a busca do nosso próprio tempo. 

 

Uma proposta interessante, de caráter neuro-científico16, é a da relação de determinados 

neurónios (os designados neurónios espelho) e as emoções, que mostra como a empatia é 

                                       
16 Mis informação na obra A história do corpo, de Alain Corbin, 2005. 
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preponderante na resposta a movimentos e estímulos. O que aqui releva é a premissa da 

alteridade como estratégia de sobrevivência que se entrecruza com o pensamento de 

Agamben, que afirma que há muito mais coisas envolvidas num gesto para lá do significado. 

Trata-se de uma co-participação empática que encaminha os nossos comportamentos, 

esta da capacidade do cérebro de repercussão perante gestos de outros, e que se apresenta 

antes da mediação conceptual e linguística. Os neurónios espelho comprovam que existe 

empatia quando há mediação e esta consiste na abertura de um espaço por um gesto. 

Voltamos a Agamben que, estabelecendo relações entre criação e política, e em 

conformidade com o já referido, nos fala da autoria como gesto de mediação, que consiste 

nesse espaço aberto entre o autor e o leitor, pondo em jogo comprometimentos 

partilhados, tanto emocionais como políticos, que excedem o significado. O que torna o 

gesto do autor ilegível até ser lido, o que se traduz na presença dos corpos, num arriscar da 

leitura, pois como diz Agamben “um sentimento e um pensamento exigem um sujeito que 

os pense e experimente” (2006, p. 68). 

É pertinente entender como Agamben discute a criação enquanto algo que exige um 

contágio, nomeadamente na sua ideia metafórica da arte como território de profanação, na 

qualidade de possibilidade de restituir as coisas sagradas ao uso livre dos homens e na 

consequente colocação do artista em risco numa obra - porque renuncia às suas certezas 

quando for lido por outros. Arte é assim partilha, já que precisamos do outro para saber 

quem somos e a criação prende-se com interação, qual colaboração implícita entre o sujeito 

e o mundo, em movimentos que não dependem unicamente de nós. Até porque os 

neurónios espelho ensinam-nos que o corpo está comprometido na construção do 

pensamento e da linguagem, constituindo-se a emoção e a empatia como substratos da 

nossa perceção e identificação com certos movimentos e comportamentos. 

 

considerações 

 

Foucault, Barthes e Agamben foram exemplos pregnantes de novas imagens do 

pensamento e imagens de forças de pensamento. Para pensar há que ver e falar; os 
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discursos são condições de possibilidades de outros discursos e perceções. Alinha-se com o 

que procuro, a interpretação de um pensamento plástico, não enquanto verdade imutável, 

mas enquanto organismo maleável, que se modifica, também de acordo com o momento 

histórico da sua receção, qual tempo cristal. 

 

 

_um mundo dos escritos de artista 

 

Com o intuito de investigar até que fim e sob que modalidades seria pertinente lidar com 

os textos teóricos escritos por artistas como contributos para um pensamento sobre as artes 

visuais, suscetíveis de serem apresentados no espaço de debate público de ideias  (que é 

uma das dimensões do campo artístico) e desenvolvidos nas diversas perspetivas, como 

estéticas, plásticas, críticas, contextuais e históricas, Catarina Rosendo estabeleceu assim o 

seu objetivo no seu livro Escritos de artista em Portugal: história de um esquecimento (2016). 

Para esta dissertação interessou-me mapear o que podia ser considerado como escrito 

de artista, como forma de tentar aferir a possibilidade dessa categorização da palavra de 

Ângelo de Sousa à qual me dedico. A autora considera escritos de artista  

os textos com uma vertente teorizadora que são elaborados por artistas, que visam a exploração de 

conceitos estéticos, que se debruçam com uma intenção crítica sobre temas caros à comunidade 

artística ou que se detêm sobre as particularidades plásticas de uma determinada proposta estética 

que, não obstante ser invariavelmente a sua, é-o também de um dado conjunto de artistas, críticos e 

teóricos de várias filiações disciplinares. Estes textos podem ser de diversos géneros, como artigos de 

crítica, ensaios, declarações, entrevistas, conferências, palestras ou prefácios de catálogos; e apoiam-

se em vários suportes de divulgação, como a imprensa, separatas de revistas, catálogos de exposição, 

livros e folhas volantes. (Rosendo, 2016, p. 14)  

A particularidades dos textos terem sido publicados na altura em que foram 

concretizados é uma condição determinada pela qualidade desse acontecimento num 

determinado momento histórico, reforçando a capacidade de gerar ideias, palavras e 

argumentos. Porque, de facto, o que é mais relevante é a capacidade de um texto 

desencadear pensamentos, nomeadamente conceptuais, repletos de ideias que contribuem 
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para o entendimento do artista e de tudo quanto se relaciona com o seu contexto artístico 

e plástico. 

Outros autores são mencionados nesta monografia e sugerem algumas características 

importantes sobre os escritos de artista, como sejam a de estes serem os lugares de um 

pensamento distinto da obra, embora com ligações a essa e a pertinência instrumental das 

estratégias teóricas no desencadeamento de debates da esfera artística. 

 

Ângelo reflete nas suas entrevistas, aqui considerados escritos de artista, a sua condição 

de artista e o seu universo de criação de imagens. Pensa a sua pintura e as demais 

expressões artísticas, o ato de ver e percecionar, as práticas artísticas do seu tempo e as do 

passado; domina os processos plásticos e conhece deveras as condições estéticas do seu 

tempo. Há limites para a inteligibilidade das imagens e gostamos de os tentar sublimar 

através do recurso às palavras. Indubitavelmente, uma leitura crítica das suas entrevistas 

constitui-se como uma das camadas essenciais de comunicação do seu pensamento 

plástico, que intercruzada com outras camadas que contenham reflexões de cariz estético, 

plástico e crítico vão por certo potenciar as possibilidades e a exigência crítica que a sua obra 

carece. 
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C1| ATLAS DO ACASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

encontro do seu movimento e da sua fuga 
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o exterior, qualquer exterior, esconde o interior  

a imagem como profunda profusão de leituras 

onde os seus cenários se refiguram, se renovam e se refazem 

4 
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deixa-te levar para este mar revigorante, pelos grandes rios e também pelos belos riachos, como os aforismos das representações gráficas com as suas muitas ramificações 

7 

8 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 | INTERPRETAÇÃO E TEMPERAMENTO 

sobre o sistema de empatia 

A determinada distância, uma linha é uma linha 

Se nos aproximarmos o suficiente (e como aproximação no espaço corresponde a tempo de 

observação poderíamos também dizer: se olharmos o tempo suficiente) teremos a surpresa de ver 

que uma Linha é, afinal, um plano… 

… um volume. 

(…) 

As formas olhadas de perto (ou por muito tempo) têm interior. 

Ao exterior podemos chamar pele. 

Ao interior chamamos Coração. 

Só as formas vistas de perto ou durante muito tempo parecem ter coração. 

 

Gonçalo M. Tavares | Investigações geométricas 

A2| MANIFESTAÇÕES DE RIGOR 

a2.1. Ângelo: sobre a interpretação  

“Penso que não tenho necessidade de explicar nada… em termos profissionais. Noutras 

ocasiões, ou circunstâncias, talvez tenha necessidade de explicar coisas, até com outras 

pessoas, mas, no caso da profissão, não tenho à partida necessidade de explicar” (e.C). 
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Ângelo de Sousa, acerca das leituras que iam sendo feitas a respeito da sua obra, não 

confirmava nem desmentia, não concordava nem discordava. Aceitava a existência de 

diferentes e diversas possibilidades de interpretações, desde que arrazoadas, assim como 

de referências evocadas. Admitia-as como hipóteses aceitáveis se compreensíveis e vice-

versa: 

Tudo pode ser lido de muitas maneiras. Mal fora se não pudesse. Há quem fique lixado por os críticos 

e o público não verem o que eles lá pintaram. Não sou suficientemente totalitário para querer que as 

pessoas vejam como eu” (e.H). 

 

Tal como as suas pinturas abstratas dos anos setenta e oitenta que dissera poderem ser 

vistos como cenários que admitiam ser lidos de várias maneiras. Cenários que as pessoas 

podiam utilizar como quisessem, dissera. Não só conforme a orientação, até porque, por 

exemplo, uma mesa também pode ser um chão. E quanto ao cenário, pode ser que não haja 

coisa alguma por trás dele: “Se calhar não há nada” (e.I). 

 

Ao longo das várias entrevistas podemos constatar que Ângelo não responde 

diretamente às questões que lhe são dirigidas sobre as motivações interiores ou 

justificações ou significados e razões do seu trabalho e aponta uma razão de ordem prática 

simples para tal:  

Mesmo que eu fosse capaz de saber, de facto, porque é que fiz isto ou aquilo, penso que seria 

contraproducente eu aparecer com o ar de quem tem a verdade sobre a minha obra. Seria impedir 

outras possibilidades de interpretação, o que não me interessa de maneira nenhuma” (e.I). 

 

Mostrava alguma desafeição pela adjetivação e classificação da sua obra porque preferia 

manter abertas as possibilidades de leituras e não cercear interpretações (desempenho que 

nem o artista dizia dominar sobre a sua obra). 
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Também a ausência de títulos nos seus quadros se devia a uma atitude propositada de 

não condicionamento do espectador na sua leitura. E, no entanto: 

Chamar-lhes “sem título”, por outro lado, como é frequente acontecer nos catálogos, é como pôr-

lhes a moldura que eu não escolhi. 

Em primeiro lugar, não costuma estar escrito nas costas dos meus quadros, onde habitualmente se 

põe o título, a legenda “sem título”. Portanto, não sou eu quem lhes dá o título “sem título”, como 

poderia ser “natureza morta”, ou “abstração número 13”, ou outra coisa. 

Não lhes dou título porque julgo que seria (ou tem sido) dispensável. Um título é como mais umas 

pinceladas que condicionam, de outra maneira, o quadro. Páro, antes dessas pinceladas post-finais - 

o título” (e.A). 

Avocando novamente a primeira exposição antológica de Ângelo e a entrevista realizada 

por Bernardo Pinto de Almeida, é inequívoca a posição do artista quanto à interpretação da 

sua obra, desta feita por si mesmo. Qualquer interesse na possibilidade de re-interpretação 

da sua obra permitida pela sua visualização como um conjunto foi, na altura, negado por si. 

Declarou essa falta de preocupação e curiosidade, assim como esse desinteresse na 

formulação de outras leituras: “Poderá interessar às outras pessoas. Eu estou a falar por 

mim. Não estou muito interessado em re-interpretações da obra. Também não sou tão 

narcisista que esteja interessado em… em re-interpretar-me, ou qualquer coisa assim” (e.G). 

 

A sua falta de preocupação extendia-se também a opiniões críticas, algumas de relevo 

como a anunciação da morte da pintura, não só por Adorno como por movimentos 

posteriores, pois considerava não haver verdades eternas. Dizia não ficar impressionado e 

mantinha os seus interesses plásticos. Partia destes e daquilo que fazia ou que podia fazer 

como ideia de arte, não se preocupando com definições ou significações dessa. 

Por vezes, não perceber bem podia ser tão criativo como perceber bem, dissera Ângelo 

(e.H). 
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a2.3. estados de alma 

Amante do expressionismo, Ângelo de Sousa assentiu-se como um expressionista 

sublimado: 

Acho que sim. Se a gente tiver a ideia que os expressionistas são aqueles senhores que atiram cá para 

fora com uma série de coisas que têm na alma… acho que a minha alma, se a tenho, não interessa a 

ninguém e faço os possíveis para não a exibir demasiado...” (e.L) 

Ângelo de Sousa não tinha qualquer interesse em projetar na sua obra o seu estado de 

alma. Dissera “Não estou nada interessado em ter crises histéricas na pintura. Ninguém tem 

nada com isso” (e.G). Fazia questão de o dizer, que ninguém tinha nada com isso e realçava 

a inexistência de qualquer relação aparente entre ambos, evocando, nomeadamente e 

algumas vezes, um episódio ocorrido em Ponte de Lima aquando de uma fase difícil: com 

condições materiais duríssimas, como um frio intenso e sem eletricidade nem água quente, 

e outras tantas coisas de caráter particular a correram menos bem; o trabalho que 

desenvolvia então era um quadro feito em cera, demorado, e as pessoas comentavam a 

serenidade, paz, alegria e acalmia que irradiava do quadro, quando na verdade quando na 

realidade sentimentos muito diversos destes eram experienciados pelo artista. 

Para Ângelo, ele podia “estar lixado da vida e fazer uns quadros porreiros” (e.M). O que 

não é possível é extrairmos ilações sobre as dores de alma do artista através das suas obras. 

Não criava em atitude de transcrição reflexiva, mas aceitava um qualquer sentimento 

empático gerado no outro, que contempla. Mesmo os seus auto-retratos não tinham nada 

de teor psicológico, eram apenas exercícios de desconstrução da realidade, muitas vezes 

semeados de ironia. 

 

Quando questionado acerca de uma qualquer modificação do estado de consciência 

através da pintura, respondera “De quem faz? Não, infelizmente não, porque eu vejo o meu 

exemplo…” (e.G) E acerca da possibilidade de ganhar serenidade: “Se for para as outras 

pessoas, talvez; agora eu, não. Se não, já era um fulano feliz e contente, na beatitude, e não 
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sou. De maneira nenhuma!” (e.G). Contudo, acrescentara que a pintura lhe trouxera mais 

recursos materiais que, apesar de tudo, lhe conferiram alguma serenidade material. 

Também o estar ocupado, o fazer coisas o fazia sentir-se melhor. Quanto a isso, assim se 

exprimiu: 

Sinto-me com remorsos quando ando sem fazer nada; às vezes sinto, sinto assim uma… “Que chatice, 

sem fazer nada! Há tantos meses que não faço nada!” Sinto-me assim um bocado acusado. Mas, 

infelizmente, às vezes não consigo. Mas isso é um problema psicológico, horroroso. Não consigo; não 

conseguir gerir, não só a minha carreira como as horas do meu dia. Não conseguir “implementar uma 

carreira” ou “gerir uma carreira”!” (e.G) 

 

Ainda em relação a estados emocionais, Ângelo considerava os desenhos mais 

terapêuticos que os quadros, pela razão de estes acontecerem mais rapidamente. Rapidez 

essa que dizia também ser necessária para trabalhos efetuados em estados emocionais mais 

intensos. 

 

Em modo (in)conclusivo, exponho uma resposta de Ângelo à seguinte questão de 

Fernando Pernes: 

P - “Sobre a sua pintura, ao falar desse “mínimo de gritos”, admite-lhe certa dramaticidade 

contrastante. No entanto, sobre os seus quadros também se tem referido um valor lúdico, uma 

qualidade festiva. Parece-lhe haver irredutível contradição entre aquele possível dramatismo e esse 

outro apontado carácter lúdico? 

R - Penso que não há que confundir o dramático com o histrionismo, ou com a gritaria exaltada. 

O drama pode co-existir com o jogo, com alguma agitação; mas também com uma aparência de 

serenidade. Será tudo uma questão de coerência interna. Apenas. 

A propósito, transcreveria algumas frases de um texto de Eugénio de Andrade, escrito para o 

catálogo de uma exposição que fiz, no longínquo ano de 1964; diz assim, a concluir - “Louvemos pois 

a alegria em tempos de tristeza. Ela, com o seu coração ardente de melancolia, é um dos caminhos 

para o solitário encontro do homem com o seu rosto. Amen”.” (e.B) 
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a2.4. mensagens, discursos e discussões 

“B - Alguma vez tiveste ambições de te poder medir com o contexto internacional e não 

apenas com o contexto português? 

A - Eu não estou a pensar em medir-me!” (e.G) 

 

O ato de estabelecer uma medida implica a realização de uma avaliação, de uma 

determinação, algo a que Ângelo de Sousa não era afim. A determinação de valores, 

qualitativos ou quantitativos, não integrava a prol de ações pelas quais o artista se 

interessava. 

 

Ângelo de Sousa nunca teve uma mensagem. Não se achava com autoridade para impor 

nem vincular qualquer mensagem. Sim, esta é uma questão temperamental: avesso a 

qualquer ideia de si como salvador ou apóstolo. 

Também as mensagens dos outros ou qualquer tipo de adesão a maiorias ou a tendências 

nunca o seduziram. Inclusivamente ao nível de problemáticas estéticas, como tenham sido 

algumas do seu tempo, podemos constatar que nas várias entrevistas realizadas ao artista, 

constantes do Anexo A, Ângelo nunca se mostra entusiasta. Várias vezes foi abordado 

relativamente à problemática dicotómica da abstração/figuração e as respostas eram 

similares a esta: 

Gostaria de poder ser simpático, comprazendo. No entanto, o problema não me preocupa; nunca me 

preocupou. É um problema que nunca me foi de qualquer utilidade; isto é, nunca senti a necessidade 

de o pôr. Nunca precisei de tentar estabelecer limites entre uma coisa e outra: saber a partir de que 

momento exacto uma pedra de gelo se transforma numa colherada de água fria. Tanto quanto me 

pode interessar, trata-se, num e noutro caso, de H2O. 

Quanto à abstração e figuração - supor-se-ia que, como exemplos ideais, estaria uma obra desligada 

das referências exteriores a si, independente de um contexto, e no outro, uma coisa que estaria 

totalmente ligada a essas referências como “mapa da realidade” (como o mapa da China do conto de 

Kafka, que afinal seria do tamanho da própria China), como espelho de representação. Ambos estes 

limites são inantigíveis - e não há nenhuma pintura que não participe dos dois modos; pode-se, 
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quando muito, estar mais próximo de um pólo ou de outro. Mas o facto é que o problema realmente 

não me preocupa, senão na sua utilidade momentânea.” (e.A) 

Contundente e objetivo, demonstrava lucidamente uma não inclinação para quaisquer 

tipo de discussões que considerava abstratas, desligadas da realidade. 

 

É também uma questão de compleição a forma relativista como encarava a realidade, 

designadamente ao nível das convenções plásticas e estéticas. Amante da gravura japonesa, 

das artes ditas primitivas, das miniaturas orientais, pintura e da escultura medieval, aferia 

assim as diferentes tradições como culturais e não como verdades determinadas ou 

reveladas. E lembrava a fase deprimente, como a referia, de quando esteve obcecado com 

o problema da representação, quando tinha vinte anos de idade, que passou cerca de um 

ano depois: 

(…) em 1958, iniciei uma série de trabalhos pintados a encáustica que, pela pobreza de recursos 

disponíveis - cera de abelha, poucos pigmentos estáveis, quase só as cores de óxidos de ferro, mais 

brancos e pretos - não conduzia a quaisquer ilusionismos (nem virtuosismos); pelo contrário, 

condicionava no sentido do trabalho na superfície, com alguma utilização do relevo” (e.B). 

A mobilização de uma superfície, sem a preocupação de partir da ideia de representação, 

da natureza, sempre foi o problema a resolver - ”O problema ia-me aparecendo enquanto o 

ia resolvendo” (e.C): problema seu, sem mensagem, desprovido de discurso e relutante 

quanto a discussões; evitava os ditos raciocínios ociosos. 

Como ociosamente responde à questão sobre se foi bom ou mau frequentar a Escola 

Superior de Belas Artes do Porto: 

Se foi bom ou se foi mau, nunca me preocupei em decidir. Como, felizmente, tenho pouca 

imaginação, nunca tentei conjecturar o que poderia ter acontecido se não tivesse acontecido como 

aconteceu. Nem comparar a realidade que foi ou que é com outras que poderiam ter sido” (e.C). 

 

Respostas lacónicas foram as preferidas de Ângelo sempre que as perguntas incitavam a 

um discurso ou mensagem de teor auto-reflexivo ou a uma pré-existência de cariz auto-
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reflexivo relativo ao seu trabalho plástico. Excluía qualquer pretexto de qualquer teoria que 

pudesse tender para definir o seu trabalho. Assinale-se este diálogo: 

P - Concorda com a ideia de que a actividade do desenho para a criação proporciona a geração de 

discursos mais clarividentes acerca das nossas concepções das coisas? 

R - Não me interessa por aí além (a não ser, por razões comerciais, digamos assim). 

P - Eu não me referia bem a isso. 

R - Eu não estou a fazer discurso nenhum ao desenhar, e recuso-me a fazer. E não vou fazer 

discurso nenhum sobre os desenhos. Como dizia uma personagem do filme sobre o Wittgenstein, “é 

melhor não dizer nada do que dizer qualquer coisa”. Eu, ontem, estive a ver o filme sobre o 

Wittgenstein, do Derek Jarman, de 1993; foi a propósito disso que me lembrei dessa história. Só 

vamos aumentar a confusão. Às vezes, pode interessar por uma questão comercial (geralmente não 

uso isso), dar umas ideias para que alguém “discurse”. Não vou dizer que aquilo exprime angústia, 

que exprime o problema da imortalidade da alma. Não. Não exprime nada disso; mas, à partida, não 

exprime nada redutível a um discurso (…)” (e.O). 

 

A redutibilidade da qualificação nunca interessou a Ângelo, fugia de qualquer pretensão 

de se poder arranjar alguns substantivos abstratos e outros concretos para instituir 

definições estéticas e plásticas. Não partilhava de uma visão progressiva da história ligada 

às alterações dos meios de produção, sempre foi cético em relação às afirmações da 

necessidade de mudança histórica, até porque, quanto a si, fazia o que lhe interessava fazer 

num dado momento, sem se deixar afetar por influências historicistas. 

Esse modo de fazer, de quem achava que a pessoa é também o seu instrumento, impedia-

o de se interessar, por exemplo, por ter alunos a título particular, porque “aquilo que um 

ensina nunca é aquilo que o outro aprende. Não se pode transmitir muito mais do que uma 

certa capacidade de utilizar os materiais ou as ideias “ (e.A).  Sim, uma questão de 

temperamento. 
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a2.5. ironizar, sorrir, esperar 

A propósito de manifestações de temperamento e de manifestações interpretativas, 

ateste-se o rigor das respostas de Ângelo de Sousa a algumas questões de um questionário 

que preencheu: 

 
“Julga a sua acção importante para o enriquecimento da arte portuguesa? 

Constou-me que, de vez em quando, ao revender trabalhos meus, outros coleccionadores têm 

auferido significativas mais-valias. 

 

Além da sua actividade profissional, o que faz para preencher a vida? 

Sempre tive (actualmente, já um pouco menos) uma enorme capacidade para não me aborrecer. 

O que quer dizer que sou capaz de passar horas, semanas, meses seguidos, sem fazer nada que se 

possa chamar alguma coisa. De modo que não sinto grande necessidade de “preencher a vida” com 

qualquer actividade. Por outro lado, sempre pensei que vale mais a pena pensar muito e trabalhar 

pouco do que pensar pouco e puxar pelo corpo durante muito tempo. Frequentemente, depois de 

cogitar num qualquer projecto, uma vez descoberta a solução, passa-me a vontade de o concretizar 

(ou “implementar”, como dizem as pessoas que falam fino). Paralelamente, sou funcionário público, 

tenho de ir ao banco, ao correio, telefonar para aqui ou para ali, etc. etc., ou ouvir música. 

 

Onde e em que época do ano gosta mais de fazer férias? 

No sentido em que se “vai de férias” para algum lado, se sai de casa, se vai “apanhar sol” (ou 

apanhar cultura) não faço férias desde os 17 ou 18 anos. Isto é, não gosto de sair de casa. Como 

funcionário público, cedo descobri que tinha de ser um “peintre du dimanche”; por vezes, um “peintre 

des vacances”. Assim, as “vacanças” servem-me para trabalhar, com um mínimo de solicitações 

intempestivas. 

 

A arte melhora a vida? 

Acho que sim. A minha.” (e.F) 

 

Um pensamento divergente, fugitivo das verdades eternas e das tendências, rasgado de 

ironia, que nos impele a sorrir. 
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Defensor de uma atitude algo autista, como dizia, em tudo o que fazia, esta era a sua 

forma de demonstrar a sua profunda falta de interesse em fazer o que já estava feito. Não 

como atitude moral, mas como forma de ser fiel aos seus interesses. Nutria-se da maior 

informação possível, alimentando a sua curiosidade, porque defendia a sua necessidade, em 

quantidade e diversidade, para mais facilmente poder escapar à influência e poder ter 

opiniões e ações singularizadas: “(…) uma pessoa deve ver o máximo, deve ouvir o máximo 

e também deve experimentar o máximo, dentro dos limites da preguiça, do bom gosto e da 

moral.” (e.J) Ângelo fala de uma procura ativa para “ter o máximo de dados para mastigar, 

mesmo que sejam indigestos” (e.J). 

 

Não esperou, porque não gostava de pedir nada emprestado, por apoios públicos ou por 

outros dependentes de outros. Mas dizia que a espera fazia parte da sua vida. Esperou que 

as circunstâncias lhe propiciassem os meios e o tempo necessários para a exploração e 

experimentação de materiais e de si com eles. Nesses tempos de espera, tomou notas, 

muitas notas, mas, contudo, insistira que “esperar é capaz de ser um desesperante verbo, 

mas muito real“ (e.M). 

Não obstante a espera, ou até com a espera, defendia o sorriso, o lado humorístico das 

coisas: 

“A gente tem que sorrir, não se pode passar a vida, ba-ba-ba-ba, a chorar. Às vezes dá-

me vontade de rir em circunstâncias lixadas” (e.M). 

 

E para terminar com um sorriso, e porque a ironia e a singularidade não se explicam, 

termino com dois excertos de duas entrevistas: 

 
P - Portanto, nada mal. 

R  - Sim, sim. Nado de bruços e é um pau. E mal. Se houvesse um naufrágio ainda flutuava quatro 

ou cinco minutos. Depois desistia!, dizia à morte: “Espero por ti”, e ia-me embora. Não gosto de 

esforços físicos; a única coisa que fazia era andar a pé, ainda ando quilómetros a pé. A gente cansar-

se, é horrível. 
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P  - Escritor?, nunca quis ser? Leu tudo. 

R - Não. Sou dos poucos portugueses que nunca tiveram a tentação de fazer um versinho. Nunca, 

nunca, nunca. Nada, nada, nada. Talvez por ter lido antes. Mas não foi mau, podia ter sido pior. Como 

diria a minha avó: torces a orelha e não deita sangue. Mas deixemos as blagues.” (e.M)  



70 

 

B2| EPIFANIAS INTERPRETATIVAS 

P - Como reage a uma crítica desfavorável? Para que serve a crítica? 

R - Algum efeito deprimente, de uma crítica desfavorável, passa com a primeira noite de sono. O 

efeito de uma crítica favorável dura menos. Mas não sou rancoroso. Como diz o fado “perdoar é 

diferente de esquecer”. De resto, qualquer crítico (desde que sem segundas ou terceiras intenções, 

por exemplo comerciais) é um ser humano respeitável, que erra. Até esse suposto paradigma do 

crítico presciente e clarividente - Baudelaire - perdeu mais tempo a escrever sobre artistas que 

ninguém já recorda, que sobre Daumier ou Delacroix. Portanto, a crítica serve para se arriscar a 

errar. 

 

Entrevista a Ângelo de Sousa – e.F 

[sobre a crítica] 

b2.1. ironia 

Tinha, além disso, um sentido de liberdade e humor magníficos, à Swift, que juntos compunham 

uma desconcertante ironia. Que rapidamente o distanciavam de quanto não lhe interessava, no 

mundano ou no artístico, para se concentrar só no que realmente lhe importava com insaciável 

curiosidade. 

 

Bernardo Pinto de Almeida | Lógica da perceção 

 

 

A ironia surge naturalmente quando lemos as entrevistas de Ângelo. Abordemos o 

conceito. Richard Rorty apresenta-nos uma apropriação da tradição ironista, 

redescrevendo-a. Segue-se uma reflexão sobre a tradição ironista a partir deste autor, qual 

charneira que pretende movimentar o nosso pensamento entre esse e um conceito de ironia 

que poderá estar presente no artista Ângelo de Sousa e/ou nas suas palavras. 
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Uma concepção filosófica assente numa negação da existência de significados estáveis, 

no desapego da consumação de verdades e factos e de uma qualquer correspondência entre 

linguagem e realidade, vem recebendo contribuições de diferentes pensadores desde 

Nietzsche. Uma recusa do cânone Platão-Kant, em defesa de conceitos de subjetividade e 

de recusa dos de realidade e verdade, encontra em Rorty um acérrimo defensor. O autor, 

que clama por debates edificantes, rejeita a ideia de uma filosofia que aponta para uma 

justificação do conhecimento e dirige-se para uma filosofia que tenha como utilidade fins 

de cariz social e não eminentemente teóricos; defende uma filosofia redescritiva e não 

explicativa. Há uma incitação explícita a assumirmos uma atitude irónica relativamente às 

nossas opiniões, crenças e ao curso dos acontecimentos, até porque a verdade é algo criado 

e não descoberto.  

Aparece assim o ironista liberal, alguém razoavelmente historicista e nominalista de 

forma a recusar qualquer ideia de justificação para além do tempo e do acaso. O ironista 

liberal de Rorty é uma espécie de apogeu do ironismo, pois concilia em si as necessidades 

públicas e as de autocriação privada, surgindo como consequência de um movimento 

filosófico amplo que abarca a tradição ironista. 

Será necessário mapear a tradição ironista à qual Rorty se reporta e desde logo viajamos 

a Sócrates, que avisava o povo ateniense sobre as ilusões do conhecimento adquirido. 

Atualmente associamos uma postura de negação pela noção de verdade objetiva a 

pensadores como Heidegger, Wittgenstein e Derrida (entre outros). 

Designando a tradição como um movimento em que os seus partidários estão 

conscientes da mesma e das suas orientações, integrando debates e pesquisas relacionadas 

com o assunto, assume-se o conflito como característica intrínseca ao processo histórico das 

tradições. Rorty especifica esse conflito, destacando a necessidade de cada pensador se 

elevar perante o anterior e de cada um se posicionar como o pensador mais inteligente e o 

crítico mais atroz que o anterior. O ironista de Rorty, pretere os argumentos e promove 

redescrições; para as realizar, ele aprende com os seus antecessores, é com os seus erros 

que ele amplia o seu domínio analítico. Acima de tudo, em vez de usar proposições para 
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uma argumentativa, usa vocabulários para as redescrições, que por sua vez assentam num 

confronto entre o velho e o novo; considera o velho como linguagem obsoleta (porque não 

se dirige ao propósito do momento) e não critica por considerar serem falsas as suas 

proposições. 

O ironista salienta o aspeto contingencial da realidade, recusando a ideia de existir 

qualquer verdade última para ser descoberta e de existirem valores absolutos e é “um tipo 

de pessoa que encara frontalmente a contingência das suas próprias crenças e dos seus 

próprios desejos mais centrais” (Rorty, 1994, p. 17). Na perspetiva rortyana, subjaz a ideia 

do ser humano como ser contingencial, logo em permanente construção - por isso deve 

duvidar constantemente do seu próprio vocabulário e reconhecer que o seu próprio 

vocabulário não é o que mais se aproxima da realidade, mas sim de si mesmo - refutando 

descrições fixas e últimas, porque o que pode ser considerado melhor depende apenas dos 

propósitos e não da verdade. Podemos dizer que este é o esquema rortyano: o 

reconhecimento da contingência (da linguagem, de nós mesmos e dos valores de uma 

cultura), que nos leva a adotar uma postura intelectual menos dogmática, incita a ironia que 

acabará por resultar numa extensão do espaço de solidariedade. Como é que a ironia nos 

leva à solidariedade? Através de uma concepção de progresso originado por um 

interminável processo de substituição de vocabulários. Porque os avanços morais 

concretizam-se quando nos tornamos mais criativos e imaginativos (temos a imaginação 

como faculdade humana central, para Rorty) e não quando nos aproximamos mais um 

pouco da verdade e do correto. 

A atitude de interesse pela possibilidade de tornar as coisas novas através da redescrição, 

mudando vocabulários, Rorty atribui já a Hegel na sua Fenomenologia do Espírito, que 

criticara a linguagem obsoleta dos seus antecessores: “ao inventar este tipo de crítica à 

linguagem e não à verdade de seus antecessores, o jovem Hegel rompeu com a sequência 

Platão-Kant e iniciou uma tradição de filosofia ironista que tem continuação em Nietzsche, 

em Heidegger e em Derrida” (Rorty, 1994, p. 110). Todos estes teóricos investem no caráter 
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plural, polifacetado e aparente daquilo que nos rodeia e constituem, eles próprios, a 

tradição ironista que Rorty redescreve e na qual se insere.  

O processo de nos conhecermos a nós próprios e de sermos capazes de nos confrontar 

com a nossa contingência, diz Rorty, é similar ao processo de inventarmos uma nova 

linguagem, ou seja, de criarmos metáforas novas; o autor invoca assim Nietzsche que já 

então via o autoconhecimento como autocrição e fora pioneiro no abandono do 

conhecimento da verdade. 

 

Voltando ao ironista liberal, foi enquadrado nesta tradição ironista que o autor cria então 

a metáfora do ironista liberal (figura de linguagem própria com a sua versão do liberalismo, 

que consiste numa aversão a todo o tipo de crueldade), que é alguém que tem a capacidade 

de aliar a consciência do seu próprio vocabulário com a responsabilidade para com a 

redução do sofrimento, numa contenda com a crueldade: assim se funde o público e o 

privado. Ou seja, já sabemos que o ironismo surgira como consequência reacionária dos 

esforços metafísicos de uma fundamentação última da realidade e que a perspetiva 

filosófica defendida é aquela que se encaminha para uma consciência das contingências 

histórico-linguísticas como referência das nossas práticas. Tal leva a filosofia a adquirir um 

cariz mais pragmático e encaminha-nos, segundo Rorty, para prescindir da verdade pela 

liberdade, em prol do pensamento e do progresso social. Eis a direção para transpor um já 

antigo impasse metafísico, o da conjugação da busca da perfeição privada com um sentido 

de solidariedade humana, ou seja, da cisão entre o público e o privado. 

No entanto, mantém-se a querela (de um lado temos autores como Habermas, Marx, Mill 

e Raws que desenvolveram reflexões acerca de como tornar as instituições e as práticas 

sociais mais justas; por outro lado, numa demanda da importância da autonomia do 

indivíduo, temos Nietzsche, Foucault e Heidegger, a valorizarem a capacidade de 

autocriação privada liberta de amarras temporais). Os primeiros mantêm uma visão 

negativa, de oposição essencial pelo que de mais profundo há em nós, acerca da socialização 
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e os segundos continum a entender o desejo de perfeição pessoal como algo irracional e 

dotado de esteticismo. 

Reconhecendo razão a ambos e considerando as exigências de cada intraduzíveis e 

tendencialmente sem limites, porque não falam o mesmo vocabulário, logo impossíveis de 

unificar numa única teoria, Rorty reconhece uma possibilidade:  

o objectivo de uma sociedade justa e livre é permitir que os seus cidadãos sejam, de modo privado, 

tão “irracionalistas” e esteticistas quanto entendam ser, desde que o façam na devida altura - sem 

fazerem mal a outrem e sem utilizarem para tanto recursos de que necessitem os menos favorecidos 

(Rorty, 1994, p. 16).  

De acordo com esta perspetiva rortyana, qual utopia política, não é impossível unir o 

publico e o privado porque não é necessário concretizar uma síntese; basta pensar neles 

como ferramentas e criar uma metáfora capaz de os conter e que abarque uma ética para a 

vida privada e uma política para a vida pública: a metáfora do ironista liberal, que harmoniza 

a vontade da maioria com os direitos individuais. Como? Com um comprometimento de 

promoção de solidariedade social, cujo espaço privado seja preservado. Assim vingarão 

vocabulários diversos (renega-se qualquer unificação numa espécie de metavocabulário), 

alternativos e novos e mesmo subversivos ou incoerentes, mas que se constituem como 

instrumentos para o fim desejado, numa esperança liberal do fim do sofrimento humano. A 

ideia é usar os diferentes vocabulários para os distintos propósitos: o de inspiração 

romântica de apelo à liberdade de autocriação deverá ser-nos útil no âmbito privado e o 

vocabulário herdado do racionalismo iluminista, fomentador de um esforço social a favor da 

justiça e da solidariedade, deverá restringir-se ao domínio de ação pública.  

Rorty propõe-nos uma filosofia enquanto lugar de conversação, rejeitando ideias que 

conduzem a representações da realidade, com o objetivo definido de resolução de 

problemas transitórios. Como? Apresentando propostas para a realização de utopias. 

 

Uma característica relevante das posições críticas que Rorty assume é a da sua 

inconsequente refutação. Como este não pretende apresentar nenhuma descrição correta 
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e verdadeira da realidade, ele assume uma estratégia de mudança de rumo e de mudança 

de regras do jogo quando confrontado. Rorty amplia assim a tradição ironista de tal forma 

que pode gerar alguns problemas a simpatizantes da causa ironista. Mas enfim, a crença 

numa natureza humana mutável, afim da solidariedade, poderia assim entrever uma solução 

para a querela entre o público e o privado. Eis o ironista liberal, aquele que conduz à 

formação de uma comunidade liberal utópica, que percorre o caminho da consciência da 

contingência, na sua tarefa de redescrever os seus próprios passos, o que o torna autor de 

si. 

 

Ângelo era um literato, consumiu imensas e variadas quantidades e qualidades de 

conhecimento via livros. Aliás, transcrevo parte de uma das entrevistas (e.M): “O Jorge 

Molder diz que lhe podemos perguntar sobre matemática, física, literatura, cinema, que 

responde. E que se não responde na hora, liga às onze da noite com a resposta...” Bernardo 

Pinto de Almeida acrescenta: “ele próprio era profundamente irónico porque isso também 

fazia parte da inteligência dele. Era uma forma de lidar com os outros e ter paciência com 

os outros. Se não fosse irónico, irritava-se.” 

Rorty chama ironistas às pessoas cuja  

percepção de que qualquer coisa pode ganhar um aspecto positivo ou negativo ao ser redescrita e a 

sua renúncia à tentativa de formular critérios de escolha entre vocabulários finais as colocam na 

posição a que Sartre chamou “meta-estável”: nunca muito capazes de se levarem a sério por estarem 

sempre conscientes de que os termos em que se descrevem a si próprias estão sujeitos a mudança, 

por estarem sempre conscientes da contingência e da fragilidade dos seus vocabulários finais e, 

portanto, dos seus eus (Rorty, 1994, p. 104).  

O ironista de Rorty, assim como Ângelo tivera, tem uma atitude intelectual cúmplice da 

dúvida, rejeitando qualquer pretensão de suposto conhecimento que não dependa do 

contexto; o ironista de Rorty, tal como Ângelo acreditara, acredita “numa ordem situada 

para além do tempo e da mudança e que simultaneamente determina o sentido da 

existência humana e estabelece uma hierarquia de responsabilidades” (Rorty, 1994, p. 18); 

não advoga nenhum conhecimento do tipo universal, porque assume a história como um 
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exemplo dos erros, das atrocidades, das omissões. Ângelo, qual ironista, também não 

defendia nenhum juízo final, muito pelo contrário17 e tinha uma lúcida consciência da 

mudança e do caráter instável das coisas, motivo pelo qual nunca fora afim a tendências e 

defendia aquela necessidade de um certo grau de autismo18. Está alinhado com a premissa 

de Rorty: “o ironista não se preocupa em fornecer a si próprio e aos seus companheiros 

ironistas um método, uma plataforma ou um rationale. Faz apenas o mesmo que todos os 

ironistas fazem - tenta alcançar a autonomia” (1994, p. 130).  

Ângelo inventou a sua linguagem, concebeu e proporcionou inúmeras metáforas, sem 

nunca assentir ou pronunciar qualquer descrição literal da sua individualidade. Porque, 

como diz Rorty, fracassar como ser humano, como poeta, ou como artista (digo eu), “é 

aceitar a descrição que outra pessoa faça de nós, executar um programa previamente 

preparado, escrever, quando muito, variações elegantes de poemas anteriormente escritos” 

(1994, p. 53). Com uma força imensa, Ângelo triunfou na sua autocriação que possibilita e 

encerra infinitas redescrições. Ângelo, sem qualquer tipo de atitude divinizante e/ou 

divinizadora não se limitou a herdar um mundo: criou um mundo, qual jogo de infindáveis 

possibilidades. 

 

Irónico também (ou sobretudo) consigo mesmo, jamais se envaideceu ao aperceber-se de o ter 

feito. Deixou milhares de obras inéditas, entre desenho, pintura, fotografia, escultura. Mas guardava 

dúvidas tão grandes e profundas que os muitos prémios que recebeu não o sossegaram por mais que 

breve tempo. 

 

Bernardo Pinto de Almeida | Lógica da perceção 

                                       
17 [mais sobre o juízo >>> a5.3. juízo final]. 
18 [mais sobre autonomia >>> a5.1. autonomia]. 
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b2.2. significações e redescrições 

 

 Ângelo de Sousa, nas suas obras, produziu incontáveis combinações e sugestões de cores 

e tons. Criou imensos e extensos efeitos de profundidade, extensas e imensas variações de 

luz. Nas suas obras ditas monocromáticas brinda-nos, de forma sublime, com jogos 

percetivos, partindo apenas das três cores básicas (ciano, amarelo e magenta). Estas obras 

são um exemplo perfeito de uma tendência de impossibilidade de interpretações finais. 

Oferecem-nos inúmeras possíveis leituras, inclusivamente interrogando a nossa perceção 

através daquelas linhas finas que trespassam as superfícies de pintura. 

 

Através de Paul Ricoeur, filósofo complexo e profundo, enveredei por caminhos de 

reflexão acerca da interpretação. Para melhor o entender, procurei quem o já tivesse 

procurado e estudado, em particular Manuel Sumares19.  

A preocupação central de Ricoeur foi o problema filosófico da compreensão 

hermenêutica, que, segundo o autor, só é possível de esclarecer através da mediação: não 

há compreensão e, consequentemente, interpretação sem mediação. O que significa que 

podemos atentar não tanto o dizer, mas o que o dizer implica, ou seja, o que é dito, o dito 

do dizer, pois são essas mediações que nos encaminham para o compreender - o outro, o 

mundo, a nós mesmos. Só através de um interrelação, contínua e dialética, é que podemos 

aceder à compreensão, porque somos seres-no-mundo e seres-com-outros. É importante 

realçar a preocupação antropológica, transversal a toda a obra de Ricoeur, do seu projeto 

filosófico e hermenêutico - ressalvando que toda a filosofia é hermenêutica - cujo trabalho 

vai além da procura e apropriação do sentido dos textos, da ação ou dos símbolos para 

incidir na compreensão de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Eis assim o porquê de 

toda a filosofia ser hermenêutica: como o trabalho de interpretação intenta vencer 

                                       
19 Manuel Sumares é professor e investigador no Departamento de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa de Braga. Para além 

de extensa produção científica, tem quatro livros publicados, dois dos quais foram lidos e analisados para este estudo: Para além da 

Necessidade: o Sujeito e a Cultura na Filosofia de Paul Ricoeur e Quando Ser Sujeito Não É Sujeitar-Se e Outros Ensaios. 
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diferenças e distâncias, estabelendo harmonia entre o leitor e o texto, esse incorpora o seu 

sentido na compreensão, através da mediação do próprio texto. Surge, deste modo, a sua 

via longa, que é o caminho mais longo, que se inicia na linguagem, já que é nesta que o 

homem e o mundo se dizem, e trespassa variadas disciplinas das ciências humanas no 

exercício do trabalho de interpretação, que culmina num desejo de reflexão ontológico. Para 

Ricoeur, a via longa é um pressuposto obrigatório para a compreensão, já que esta não 

acontece sem mediação e esta não é imediata. É sim um jogo contínuo e infindável das suas 

(re)figurações e reconfigurações. Toda a compreensão é fruto de uma mediação ou de uma 

interpretação. É através da via longa que nós, sujeitos finitos e sem conhecimentos 

imediatos, mediaticamente e perante distintas interpretações (sem que nenhuma se possa 

designar única) podemos desvendar-nos nas obras, com todo o esforço e desejo. Neste 

percurso que me encaminha para mim mesmo, através da via longa, é fundamental a 

existência e interação com o outro - texto, narração, ser humano, etc. - porque não há 

conhecimento direto e imediato de mim mesmo. 

Pertinente é também o caráter temporal da experiência humana através da narrativa. É 

através da mediação da própria narração que nos encaminhamos para o conhecimento de 

nós próprios, percebendo a alteridade do outro e reconhecendo-nos no outro.  

Ao optar pelas partes designadas Manifestações, baseadas apenas na palavra de Ângelo 

de Sousa e sob determinado assunto, intento também, de forma simples, desenhar uma 

narrativa; pelo menos apelar a quem lê para a construção de uma narrativa que o aproxime 

da pessoa que transparecia na vontade de transparecer de Ângelo. 

Todo o ser se levanta no seu tempo, imerso numa determinada linguagem, história e 

tradição e o sentido de si e do mundo pode ser encontrado através da (re)interpretação que 

os textos, os símbolos e a arte geram (sempre abertos a novas possibilidades, a novas 

apropriações e a novos mundos). Lembra-nos a ideia de pertença de Gadamer, que nos 

transmite que antes de pensarmos o mundo já temos mundo; e também a reabilitação 

gadameriana do preconceito, no sentido positivo do pré-conceito como condição prévia de 
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toda a compreensão, já que só entendemos de um determinado ponto de partida que é um 

horizonte de tradições e preconceitos derivados da nossa pertença a um mundo. 

Ricoeur designa por arco hermenêutico esse jogo que, segundo Gadamer, parte da pré-

compreensão e que, num processo contínuo e inacabado, se encaminha para um 

compreender mais e melhor, mas nunca para uma interpretação ou compreensão última. 

Também Heidegger lança pressupostos para a esfera de Ricoeur, considerando a 

interpretação como um desenvolvimento da compreensão em que essa não transforma a 

compreensão em algo diferente, apenas a explicita. Tal direciona Ricoeur a comentar a 

vastidão do campo interpretativo; tão vasto quanto o da compreensão e manifestando 

ambos uma estrutura de antecipação. Qualquer contacto intuitivo e imediato com a origem 

é em vão porque esta é concedida na compreensão, que por sua vez é sempre mediada pela 

interpretação. 

Para Ricoeur (1978b), a palavra e o texto têm um potencial de sentido inesgotável em 

cada interpretação, porque o sentido é independente da intenção do autor. Tal resulta numa 

impossibilidade de um saber absoluto (assim como de uma reflexão total). E tal porque a 

premissa de Ricoeur assenta na dúvida do sujeito perante si mesmo, o que o leva a abordar 

as suas ilusões (do sujeito). Ricoeur defende que necessitamos de desmistificar/estilhaçar 

as mistificações que tecemos sobre nós próprios, que passa por uma filosofia da reflexão 

que abarca tanto uma arqueologia do sujeito como a sua teleologia. 

Para compreender é preciso compreender-se, mas tal só é possível pela mediação de 

compreender a vida, o ser ou o mundo (o que faz com que a consciência se constitua como 

o ponto de chegada e não o de partida). E apenas a mediação através dos signos é que 

possibilita a compreensão de si. Porque o símbolo traz consigo uma exigência e um trabalho 

de interpretação - eis assim edificado o campo e tarefa da hermenêutica. Ricoeur diz e 

repete O símbolo dá que pensar. É o símbolo que nos provoca e nos faz pensar. E é através 

da interpretação que nos apossamos dos sentidos dos símbolos e os tornamos mais nossos, 

mais próximos. Em suma, podemos dizer que a hermenêutica tem como fim a compreensão 

de si, que acontece através da compreensão do outro e de outros. Sempre com 
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conhecimento latente de que o símbolo não se esgota em nenhuma interpretação, pois ele 

é em si mesmo potência e excesso. Nas palavras de Ricoeur:  

(…) há símbolo onde a expressão linguística se presta, pelo seu duplo sentido ou pelos seus sentidos 

múltiplos, a um trabalho de interpretação. O que suscita este trabalho é uma estrutura intencional 

que não consiste na relação do sentido à coisa, mas numa arquitectura do sentido, numa relação do 

sentido ao sentido, do sentido segundo ao sentido primeiro, que esta relação seja ou não de analogia, 

que o primeiro sentido dissimule ou revele o sentido segundo. É esta textura que torna possível a 

interpretação, embora só o movimento efectivo da interpretação a torne manifesta. [existence et 

hermeneutique, hermeneutique des symboles philosophiques] (como citado em Sumares, 1989, p. 

130) 

É nos símbolos, e também na metaforicidade da linguagem, que Ricoeur vê a via real para 

uma consciência da nossa situação ontológica. 

Ricoeur, assim como Gadamer, separa a hermenêutica do psicologismo, afirmando a 

autonomia da obra independentemente da intencionalidade do autor, embora, 

contrariamente a Gadamer, não dispense questões metodológicas, tentando um equilíbrio 

dialético entre compreender e explicar. 

Para atingirmos a compreensão da hermenêutica de Ricoeur, um dos conceitos exigíveis 

é o de experiência. Este conceito tem um sentido alargado em Ricoeur e refere-se não 

apenas ao que se faz, mas essencialmente ao que nos chega inusitadamente, sem aviso, e 

que estilhaça os nossos planos habituais - é a experiência como o novo que sempre se 

intensifica. A experiência consubstancia-se no campo da manifestação, da revelação do 

mundo e a interpretação é a mediação que torna explícito o que nos é cedido na experiência. 

Refira-se que, como a experiência antecede a linguagem, pois esta diz a experiência e não o 

contrário, Ricoeur subordina a linguagem face à experiência (tal como Gadamer). 

O caráter temporal da experiência humana é também importantíssimo para Ricoeur. 

Subjaz às suas reflexões o conceito de tempo cairológico – kairós -, que está presente na 

conceção bíblica e que designa o tempo da ação, preenchido e pleno, o do acontecer e do 

encontro, logo heterogéneo e qualitativo, em oposição ao cronológico - kronos. 
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Inserido na tradição escrita ocidental, que se manifesta também através do seu primado 

do texto, Ricoeur considera-o como modelo interpretativo e como modelo das ciências 

humanas. Para o autor o texto, que apela sempre a uma leitura, é autónomo, independente 

das intenções subjetivas e psicológicas do autor (quando lemos o autor está ausente), e fala 

por si. Argumenta também que só assim um texto é atemporal e nos pode dizer algo hoje; 

não constitui nenhuma situação de diálogo, entre leitor e autor, o que eleva o texto para o 

primeiro plano.  

Mas há um mistério da linguagem: a saber que a linguagem diz, diz algo, diz algo do ser. Se há um 

enigma do simbolismo, ele reside inteiramente no plano da manifestação, onde a equivocidade do 

ser vem dizer-se na do discurso. [O conflito das interpretações] (como citado em Sumares, 1989, p. 

137). 

Ricoeur parte do universo fechado dos signos para o universo aberto do discurso, sendo 

este a atualização da língua (que considera enquanto estrutura, enquanto sistema de sinais 

definidos pelas suas diferenças). Para o autor, o sentido e significação da linguagem instaura-

se apenas ao nível do discurso, da semântica, e a unidade desta é a frase. E as palavras e as 

frases não constituem universos fechados, já que é precisamente porque já nos 

encontramos no mundo que temos uma experiência para trazer à linguagem. 

Como para Ricoeur a linguagem tem uma função ontológica, para além do sentido há 

uma exigência de uma ligação deste à referência - a frase diz alguma coisa sobre alguma 

coisa (referência real). Ou seja, pensar a linguagem é pensar a unidade da língua e do 

discurso, constituindo-se a linguagem como mediação - o meio no qual o mundo e o próprio 

ser se mostram. A abertura máxima do discurso acontece nesta constatação de que as 

palavras são polissémicas e ricas ao nível semântico e que a multiplicidade do seu sentido - 

logo, também do do discurso - depende do contexto deste. Mas é só no texto que emerge 

o simbólico - como na poesia e no mito - por isso mesmo o objeto da hermenêutica é o 

texto, que é uma sequência mais longa. Ou seja, os sentidos da existência reconhecem-se 

como interpretativos e estão dependentes do modo poético e mítico como habitamos o 

mundo. 
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Há duas atitudes essenciais perante um texto, que são o explicar e/ou compreender. 

Ricoeur aposta numa reciprocidade e complementaridade entre os dois conceitos, qual 

dialética da compreensão, cujo fundamento consiste no facto de que a compreensão exige 

ser explicada para melhor ser compreendida (para além da explicação visar uma melhor 

compreensão). À estrutura dialética do discurso (entre evento e significação) corresponde a 

dialética compreensão/explicação na leitura (que deverá ser interpretativa e criativa). A 

compreensão dirige-se mais para a vertente intencional do discurso, enquanto que a 

explicação incide mais na estrutura analítica do texto. E assim temos os dois polos dialéticos 

do processo nomeado interpretação, em que apenas através da escrita e da leitura 

desenvolvemos essa dialética. Ricoeur explica ainda: “O processo de explicação é o único 

acesso ao processo de criação” (como citado em Sumares, 1989, p. 140).  Manuel Sumares 

comenta que a importante consequência da convergência da explicação e da compreensão  

na semântica profunda consiste no colocar tanto a interpretação como o pensamento que segue o 

sentido do texto na sua emergência criadora. Nisso, a interpretação como arte, como técnica, 

conjuga-se com a noção da interpretação como algo fundamental, como experiência originária, 

correspondendo ao discurso enquanto ele próprio é acto interpretativo: o texto como acto interpreta; 

a interpretação como aproximação metódica põe-se na lógica da sua produtividade, da sua 

significação. É assim pois que a explicação é o acesso ao processo da criação e que o texto como 

inscrição inaugura ao mesmo tempo sentido e mundo (1989, p. 147). 

Ainda no âmbito da interpretação dos símbolos, Ricoeur esclarece que “o momento 

histórico da filosofia do símbolo é o do esquecimento e da restauração” (1978b), o que se 

configura na dialética circular entre pertença e distanciação, determinante no conflito entre 

as interpretações. É através do círculo hermenêutico que Ricoeur intenta articular a 

ontologia da compreensão com uma metodologia explicativa - da pertença (pré-

compreensão que consiste na conjetura) à distanciação (explicação que implica a 

capacidade de pôr em causa as nossas crenças) e de volta à pertença (compreensão que 

implica apropriação). O que deve ser apropriado é o sentido do próprio texto e um modo 

possível de olhar para as coisas, não a intenção ou situação histórica; o trabalho de 
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interpretação não se deve cristalizar na época e condições de produção do texto, devem ser 

considerados os efeitos e repercussões do tempo e do impacto causado. 

Mas para Ricoeur a explicação não é o suficiente para interpretar um texto. A 

hermenêutica procura no texto um mundo: “O mundo é para nós o conjunto das referências 

abertas pelos textos” (como citado em Sumares, 1989, p. 144). O objetivo passa por 

manifestar, a partir do texto, o mundo que ele abre e desvela, mostra e/ou propõe. Porque 

o texto - e não nos esqueçamos que o texto é sempre uma expressão fixada pela escrita e é 

sempre autónomo - convida a referências, leituras e interpretações plurais: pois esse é o 

potencial de sentido do texto, a capacidade deste gerar conflitos de interpretações. 

 

Há uma inovação na fenomenologia de Ricoeur que é interessante observar e que 

consiste na “eidética do ato da vontade que analisa a decisão, o movimento corporal e o 

consentimento” (Sumares, 1989, p. 32). É colocada assim em evidência a subjetividade face 

aos limites do mundo objetivo, cuja superação passa por um relacionamento poético - de 

confiança e consentimento - com o involuntário. É central a consciência de que o ato da 

vontade supõe a atividade constituinte do querer no qual se estabelecem as condições 

involuntárias. O ato da vontade deverá explorar a necessidade intrínseca, o querer humano 

e as consequências do sujeito que se afirma na sua liberdade, mesmo condicionada. 

No ato da vontade podemos distinguir três momentos que são o decidir, o agir e o 

consentir. O corpo aparenta-se como que um paradigma, pois nele converge o que cede ao 

querer humano (como o juízo puro) e o que lhe resiste (seja a saúde, a fortuna, o tempo, 

etc.). Na ação do decidir, Ricoeur dá ênfase à função da imaginação, presente no processo 

que representa a necessidade como motivante na ação que tem por fim satisfazer uma 

carência. Vê a imaginação como o cruzamento entre a necessidade e o querer, operando a 

partir da nossa estrutura e das nossas carências, e atingindo novas possibilidades que levam 

a uma satisfação da necessidade, mas também a um estágio novo de um devir pessoal 

implícito.  



84 

 

Há um tema preponderante para a restituição do querer intencional que avoca a 

responsabilidade dialogante para com o involuntário que é o tema da atenção. A atenção 

intervém na motivação e atuando por entre os processos da imaginação, proporciona uma 

expansão das escolhas possíveis. A atenção consiste num eixo de potência e renovação que, 

por um lado alarga a motivação e por outro, na escolha, provoca novidade e rutura. 

Novidade e surpresa são também provocadas pela emoção e influem nas ações; a alegria e 

a tristeza para além de serem espelho do nosso modo de nos relacionarmos com o mundo, 

influenciam a nossa maneira de olhar. 

Todas estas considerações alimentam a certeza da importância da maneira como se 

pensa, e eis sempre presente o argumento da necessidade e do querer expandir o 

pensamento. Entre a liberdade e a necessidade, tamanha atividade criadora provenientes 

de ciclos de decisão e de ação, apelam a uma atividade transcendente, pois “na 

reminiscência do determinante, figurado na necessidade a que a vontade consente, reside 

a promessa na qual se espera” (Sumares, 1989, p. 60) 

Tanto o desejo como o esforço na existência que acompanham o processo de auto-

compreensão estão ligados num mundo linguístico, e tanto a imaginação como a iconicidade 

dão que pensar. É importante referir que para Ricoeur, a imaginação e a imagem não se 

relacionam estreitamente com a perceção, mas sim que ambas se inserem na criatividade 

linguística e na compreensão que se desenvolve pela e na linguagem. 

 

Ricoeur reconhece que a nossa regeneração como indivíduos se estabelece numa ligação 

estreita com a regeneração da cultura, esta dependente de uma restauração da linguagem 

dos símbolos. 

Podemos afirmar, em modo (in)conclusivo, que Ricoeur propõe uma via de trabalho que 

descobre e que cria, que interpreta e que transforma o sujeito e a cultura, assim como os 

seus mundos. O tema do possível aponta para essa transformação da necessidade, já que é 

pelo trabalho investido na liberdade que incrementamos significação cultural e nos 

refiguramos, em modo de conivência para com a simbolização e a narrativa, ambas 
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estruturais na experiência humana do mundo. Sem esquecer que somos, habitamos e 

movimentamo-nos num mundo constituído linguisticamente e é nessa esfera que acontece 

toda a regulação do entendimento possível com as coisas. É a produtividade da linguagem, 

nas possibilidades que se revelam nos textos e nos símbolos, que renova subjetividades e 

recria pensamentos muito além das capacidades da ação humana.  

 A filosofia hermenêutica possibilita assim a extensão da questão da regeneração à 

experiência interhumana. É na experiência intersubjetiva da linguagem, da comunicação e 

da história que diferentes modos de nos relacionarmos com as coisas, connosco e com 

outros se promovem e que caminhamos para uma superação da alienação da consciência 

imediata e que afirmamos a nossa participação no involuntário. Sem esquecer que 

““apropriar-se” do que antes era “estranho” permanece o objetivo último de toda a 

hermenêutica (Ricoeur, 1978a)”.20 

 

Gadamer, no seu livro Verdade e método (1999), investiga a relevância da compreensão, 

que afirma permear todos os momentos da vida, da qual depende a interpretação dos 

textos. Ou seja, e nas suas palavras: “a minha intenção verdadeira é uma intenção filosófica. 

O que está em questão não é o que nós fazemos, o que nós deveríamos fazer, mas o que, 

ultrapassando o nosso querer e fazer, nos sobrevém, ou nos acontece. (1999, p. 14)”. 

Aliando a compreensão ao fenómeno relacional com o que nos rodeia, Gadamer afirma a 

compreensão como atitude primária, que acontece de forma impercetível - logo antecede 

o conhecimento teórico e científico. É quando utilizamos uma ferramenta que a 

compreendemos; é quando falamos com o outro que o compreendemos; é quando 

experimentamos algo na nossa vida quotidiana que a compreendemos: primeiro 

compreendemos a coisa de que se trata e só depois a conhecemos cientificamente. 

Gadamer não vê a hermenêutica como uma investigação acerca do método correto para a 

compreensão, mas como uma investigação de como nós sempre já compreendemos, ou 

                                       
20 [mais sobre a linguagem >>> b2.4. linguagem(ns)]. 
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seja, o objeto de estudo da hermenêutica abarca a investigação do modo como 

compreendemos. 

A compreensão, segundo Gadamer, expressa-se, explicita-se e traduz-se no que 

chamamos de interpretação. (Explicitemos numa brevíssima análise, os significados das 

palavras interpretar e compreender: interpretar será a nossa forma de conhecer, enquanto 

que compreender já implica uma relação dialética com a interpretação. Para Gadamer, a 

compreensão começa quando algo nos chama a atenção. Esta é a principal das condições 

hermenêuticas. Apenas compreendemos porque já há algo que conhecemos.)  

Gadamer adota o que fora traçado por Heidegger na sua obra Ser e tempo de que 

interpretar é desenvolver as possibilidades projetadas na compreensão. Preconiza-se que o 

pressuposto para a interpretação é a prévia compreensão, que consiste numa pertença, 

numa adesão, que se estende num eixo referencial (que tem a ver com a nossa situação no 

momento), numa perspetiva que consiste no modo de ver e nos conceitos explicitados, que 

é a maneira de conceber). E assim a interpretação surge como manifestação da 

compreensão a algo a que já aderimos, o que implica uma circularidade da interpretação: 

eis o círculo hermenêutico, que Gadamer define como um movimento de compreensão que 

se dá no conjunto para a parte e, novamente, para o conjunto. 

Defende-se a interpretação não como mera ação de erudição e saber, mas como ação de 

comprometimento de si, que nos põe em causa e que nos movimenta numa condição 

temporal. Por outro lado, o conhecimento científico acede aos seus variados campos através 

do método. Ou seja, o meio é o método para aceder ao conhecimento científico, como 

possibilidade determinada da própria pré-sença (Daisen)21, fundamentado num processo 

metodológico que converte esses campos em objetos de proposições coerentes. Temos 

assim uma objetificação metodológica que encerra uma atitude de distanciamento oposta 

à atitude de pertença. 

                                       
21 "Dasein" é uma palavra alemã que significa existência ou estar presente. Esta palavra, no pensamento de Heidegger, converteu-se 

num conceito que traduz o objeto da análise do ser humano enquanto ser que existe, ou seja, é o modo de ser do homem, é a sua presença 

no mundo. 
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Gadamer pretende restaurar um direito de interpretação num âmbito de grande 

generalidade, qual processo global de sentido, cuja circulação se dê do texto para o mundo, 

assumindo assim significações variadas, todas elas suportadas pela linguagem, que é o chão 

da nossa experiência. Serão essas generalidades ditas reconquistadas que deverão ser 

encaminhadas para reflexões filosóficas, que provêm de um encadeamento histórico de atos 

interpretativos. De forma muito sucinta, é esta a imagem da filosofia hermenêutica traçada 

em Verdade e método. 

Note-se que Gadamer tem em bastante consideração a importância do método, 

atribuindo à sua hermenêutica a designação de doutrina, teoria, em que a verdade (que 

sustenta o fenómeno da compreensão e a ideia das ciências humanas) não é apenas questão 

de método. O método de Gadamer remete-nos também para uma ideia de jogo, que 

trataremos com particular atenção.22 

Atentemos agora no movimento da compreensão segundo o autor, para o qual o 

horizonte do presente se encontra em transformação constante, testando 

permanentemente os nossos preconceitos, que provêm do passado e do nosso encontro 

com a tradição. Contrariando a existência de horizontes claros, como sejam o do presente e 

o do passado, Gadamer diz-nos que  

compreender é sempre o processo de fusão desses horizontes presumivelmente dados por si 

mesmos. Nós conhecemos a força dessa fusão sobretudo de tempos mais antigos e da sua relação 

para consigo mesmos e com suas origens. A fusão dá-se constantemente na vigência da tradição, pois 

nela o velho e o novo crescem sempre juntos para uma validez vital, sem que um e outro cheguem a 

se destacar explicitamente por si mesmos. (Gadamer, 1999, p. 457) 

A interpretação de um texto começa logo sob uma determinada perspetiva, parte de 

determinados referenciais. Diz Gadamer que os preconceitos (que vêm à luz quando 

confrontados com o texto) não são mais do que o correspondente histórico da antecipação 

da experiência humana. Sendo impossível não confrontar o preconceito (porque ele 

                                       
22 [mais sobre o jogo >>> b3.4. a matriz de um jogo]. 
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aparece-nos quando mobilizamos os nossos sentidos para compreender), devemos 

enfrentá-lo e corrigi-lo, através de uma interpretação que se produz numa singular dialética 

de acordo com o próprio texto e que abarca toda uma consciência histórica - porque, 

defende Gadamer, somos seres históricos e a nossa compreensão do mundo está talhada 

pela nossa conjuntura histórica. Como os preconceitos variam historicamente, também o 

compreender está condicionado historicamente. A consciência histórica revela-se através 

dos vestígios e pistas que encontramos ao avançar pelo passado, mas sempre numa 

constante interpelação do texto. Não devemos esquecer que, segundo Gadamer, é 

exatamente a nossa condição histórica o que nos liberta das correntes do historicismo e das 

nossas compreensões determinísticas. 

O avanço pelo passado que Gadamer refere é um avanço que assume a passagem do 

tempo e o que este produz. Ou seja, a compreensão de uma época outra deve fazer-se 

através de uma aproximação dessa ao presente, ao que nos é familiar. Devemos perseguir 

a compreensão da outra em função da nossa, através da perceção da diferença entre as 

duas, qual dialética da proximidade e da distância. Gadamer explicita-a através de uma 

correspondência à hermenêutica jurídica, na qual as possibilidades e as limitações se 

contêm na linguagem. Esta, considera-a o autor, como o suporte da experiência humana 

que transborda e expande a ciência da linguagem, passando do método para a verdade da 

pertença ao tempo e à história do mundo. Trata-se de uma compreensão do elemento 

dialógico da hermenêutica, pois Gadamer reconhece no fenómeno da linguagem - e do 

diálogo - a dinâmica onde habita a compreensão: esta é a sua doutrina do compreender. 

Doutrina que reclama não haver compreensão fora da linguagem, logo realça o cunho 

primordial da linguagem como inerente à experiência hermenêutica. O compreender dá-se 

no meio da linguagem, não no sentido de ter a linguagem como meio, mas como fenómeno 

linguístico em que o compreender é fundado na linguagem. 

É através da interação com o outro e da interação com o texto, e da inferente 

diferenciação desses connosco, que nós nos reconhecemos e compreendemos a nossa 
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perspetiva do mundo. Nessa dialética caminharemos, indefinidamente, para a 

autoconsciência. 

Eis aqui o correlato da experiência hermenêutica (na interação com o outro), disse 

Gadamer: “a abertura para o outro implica, pois, o reconhecimento de que devo estar 

disposto a deixar valer em mim algo contra mim, ainda que não haja nenhum outro que o 

vá fazer valer contra mim” (1999, p. 532). 

 

Uma obra oferece-nos um caleidoscópio interpretativo e uma tentativa de sabermos 

mais do mundo. Sem discursos redutores e totalizadores, abracemos a plasticidade da obra 

para dar luz aos objetos e significados aos discursos. Evocando Ricoeur, texto e ação contêm 

uma potência (de sentido e referencial) que expandem os mundos possíveis, constantes nos 

processos interpretativos. Há uma chamada à preocupação ontológica que, todavia, deve 

abraçar as especificidades e constituir-se através do confronto e não do consenso.  

E, por fim, uma consciência de omnipresença da interpretação porque, trespassando 

todos os domínios do saber, constitui-se como o elemento de atravessamento pelas várias 

disciplinas e ultrapassa a especificidade discursiva. Há uma contaminação de sentidos - 

sentimentos, perceções - que podemos abraçar na procura do sentido que ultrapassa toda 

a irregularidade do conhecimento.  

b2.3. forças e revelações: o olhar 

Uma obra cujas forças, e cujas dinâmicas interiores, se jogaram entre a pulsão e o riso, entre a 

alegria e a cor, entre o gesto violento e o desenho sublimador, entre um orfismo decantado e leve - 

quase elegante, na sua capacidade de desviar a atenção das forças profundas que primeiramente o 

moviam - e uma profunda inteligência prática. Uma pragmática. 

Uma inteligência que encontrou, sempre, a mais exacta solução, e cujos resultados fazem dele 

artista maior, artista total, ainda em grande medida por descobrir, por debaixo de todas essas 

lúcidas e lúdicas, ou auto-irónicas sublimações.  
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Bernardo Pinto de Almeida | Lógica da perceção 

 

 

Merleau-Ponty (1908-1961) e a sua obra O olho e o espírito (1992) constituíram-se como 

o substrato de pensamento, qual ponto de partida, sobre a questão do olhar. O percurso de 

investigação continuou demoradamente com Didi-Huberman (1953) e a sua obra O que nós 

vemos, o que nos olha (2011), que podemos inclusivamente explorar num encontro com a 

primeira. Outras referências, como Hal Foster, foram motivo de análise e referência, mas 

elaborar um texto crítico a partir das duas obras referidas já se estabeleceu como uma 

demanda algo desafiante. Porque estes livros são todo um mundo das coisas que nos 

rodeiam, que vemos e que transformamos em imagens, promovendo todo um mundo 

interior de sentidos e latências. Muito para além de uma investigação sobre o que se vê 

quando se olha, trata-se de questionar o modo como são formados os objetos da visão a 

que chamamos imagens para um profundo encontro de sentidos e significantes.  

Diante da complexa trama de possibilidades que se abre diante de mim - leitora, 

espectadora, estudante - a proposta deste breve exercício de reflexão assume uma forma. 

Pretendo assim ensaiar um esboço de percurso reflexivo sobre o olhar, na senda da 

compreensão das suas formas, tão importantes para quem intenta explorar algo no mundo 

da arte. 

Estas obra e autores vêm contribuir substancialmente para um encontro de resposta que, 

embora sugiram outras tantas perguntas, cooperam para uma espessura de pensamento 

alinhada com o objetivo deste estudo.  

 

o olhar e as movimentações no mundo da vida de Merleau-Ponty 

 

O pensamento de Merleau-Ponty procura interrogar o fenómeno da percepção e nele 

descobrir a origem ou a presença de um sentido que a tradição intelectualista tributou a 

uma operação do pensamento, considerando a sensibilidade apenas ocasional ou índice de 
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realidade. Ponty exige uma reabilitação do corpo e do sensível, através de um enraizamento 

da consciência no mundo. Porque o corpo que aqui se trata extravasa em muito a máquina 

que um cogito ordenaria ou que a ciência dissecaria, mas sim trata um corpo fenomenal, 

que concretiza toda uma operação sistémica perceptiva e sensorial, numa espécie de 

sabedoria que antecede a reflexão e que está solidarizada com o mundo ao qual acedemos. 

E este processo consubstancia-se devido às características da reversibilidade e do 

entrecruzamento da percepção - que é realizado no e pelo corpo - e que fazem do corpo 

que sente também ele sensível. Dessa forma, Merleau-Ponty desdobra o segredo da visão 

na reversibilidade entre vidente e visível na experiência do olhar: o homem que vê é um 

visível junto ao mundo que ele vê, ou seja, ver implica a possibilidade de ser visto. 

Merleau-Ponty diz-nos que é através do olhar que primeiro interrogamos as coisas, mas 

que devemos compreender o corpo, de forma geral, como um sistema voltado para a 

inspeção do mundo. E diga-se, desde já, que faz da pintura o objeto privilegiado para essa 

reflexão, nomeada e particularmente a de Cézanne. 

O autor procede assim a uma ampliação da compreensão do ato de ver, recorrendo a 

interrogações filosóficas sobre o mistério que constitui o corpo, que acredita participar não 

só do acto criativo do pintor como das ações da vida quotidiana. Assim como Didi-

Huberman, como veremos, Ponty arrasa a visão enquanto um olhar estático e atribui-lhe 

movimento, não havendo um tempo único, mas o durante. Se analisarmos o enigma do 

corpo ser ao mesmo tempo vidente e visível, entrecruzando os dois lados da visibilidade, 

apercebemo-nos de como o visível instiga a visão e permite que esta se mova nele. É toda 

uma densidade que se reconhece no corpo, pois é este o detentor do ser sensível; porque o 

corpo é toda uma imensidão de sentidos - visível e tátil - que, ao mesmo tempo, pode ser 

visto e tocado. O corpo, sendo visível, tem o poder de ver-se quando vê, constituindo-se um 

vidente visível para si mesmo! Mas mais: o corpo também é tátil, mas com o poder de tocar, 

constituindo-se como um tátil tocante. E ainda mais: sendo móvel, o corpo tem a capacidade 

de mover, constituindo-se móvel movente. Eis uma constante reciprocidade do corpo, 

acessível pela sua natureza sensível. Portanto, porque o corpo que toca também é tocado, 
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é no mundo que encontra e percebe o próprio corpo. A visibilidade só é possível porque, na 

exploração do olhar, o visível faz eco no corpo. Ou seja, tanto movimento, como tato e visão 

constituem uma operação conjunta de sentidos: a visão não é de um puro vidente, qual 

pensamento ou consciência que veria o mundo à sua frente como se fosse um quadro; é 

visão de um corpo que se movimenta entre as coisas, só vendo o que olha. Não é possível 

separar o que distintamente aprendemos como percepção, lembrança, real e imaginário, 

nem sequer conseguimos identificar os seus limites, porque é toda uma experiência que se 

consuma. 

Para Merleau-Ponty, este entrecruzamento do corpo em ser visível e vidente é 

evidenciado na prática da pintura, dizendo-nos que “as coisas e o meu corpo são feitos do 

mesmo estofo (1992, p. 18)”. Ou seja, o pintor na sua prática revela as coisas como se a sua 

visão ultrapassasse as superfícies - penetrando nas coisas que lhe são visíveis - pois o artista 

e as coisas são constituídas do mesmo elemento - assim como o espectador de uma pintura 

no momento da fruição. 

O que está em causa não são os objetos em si mesmos ou as suas qualidades puras, como 

o calor, o frio ou branco, mas as realidades experienciadas com esses objetos. E assim a 

percepção constitui-se como o momento dialético vivo de um determinado sujeito. Falamos 

de como percebemos o mundo: tomamos para nós as experiências vividas como 

compreensões e consequentes interpretações dos sentidos. E a consciência assume-se 

como a dialética do meio ambiente e ação do sujeito, em que cada ação estabelece novas 

linhas de força alterando toda a experiência. Claro que o sentir não se encontra puramente 

no plano da consciência, pois esta, como vimos, não é separável do tangível. A 

intercorporeidade também age no olhar, faz o pintor ver a paisagem e o pintor ser visto pela 

paisagem, faz a pintura olhar para o pintor enquanto ele observa as tintas sobre a tela. E 

esta experiência está no corpo pela sua fantástica possibilidade de ser vidente e visível, 

porque ao ver-se comunica com outros videntes e compõe todo um visível. É o corpo como 

elemento integrante do espetáculo do mundo, possuindo e interagindo com os outros 

visíveis, mas todos operando - emaranhados - na mesma matriz (uma bela metáfora deste 
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processo acontece no filme Mr. Turner de Mike Leigh, quando o pintor pede para ser 

amarrado a um mastro de um navio para ver e sentir a tempestade que iria pintar).  

Criticando o modelo cartesiano, Ponty vem, do modo como até aqui se explicitou, recusar 

a linearidade, principalmente quando olhamos, quando vemos o mundo. É o ser e o objecto 

como parte do todo. Assim, nesse relacionamento do artista com o objeto, com o mundo, 

não se sabe quem olha, quem vê, o que é olhado, quem é olhando, quem sente e o que é 

sentido. É como se olhássemos e falássemos com as todas as coisas ao mesmo tempo. E a 

pintura aparece como metáfora para a compreensão do papel inédito do corpo, quando o 

pintor transforma o mundo em pintura, oferecendo o seu corpo ao mundo: qual movimento 

natural, o pintor capta as sensações do mundo no seu corpo e transporta para a tela aquilo 

que percebeu, sentiu e tocou com o seu corpo. Ou seja, para Merleau-Ponty, esse corpo, ao 

entrelaçar os movimentos da visão com os seus próprios movimentos no mundo com os 

outros seres, revela o conhecimento fenomenológico nesse enredo intrincado de 

movimentações. E esta experiência é própria do ser criador porque a sua visão só acontece 

no meio das coisas do mundo. Como Cézanne, que se embrenhou nos elementos da 

natureza, numa vida ao ar livre, de forma a ver a natureza como ninguém a vira antes; que 

escolhia motivos a que pudesse lançar um longo olhar, na tentativa de encontrar a sua 

almejada certeza; também, como sabemos, preocupou-se com a maneira como se via, 

concentrando-se em nos apresentar uma imagem holística.   

Eis como construímos o mundo sensível segundo Merleau-Ponty: é todo um ver que se 

realiza num corpo reflexivo, evocando uma compreensão e uma interpretação dos 

fenómenos, numa forma visual. Tal edificação é como uma codificação visual do ser que 

conhece e que consome a possibilidade de correlacionar aquilo que foi visto. Em síntese, 

Merleau-Ponty mostra-nos que conhecer o mundo visualmente é uma operação do olhar e 

das movimentações que o ser faz no mundo da vida (e deste em seu torno)! 
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a trama do olhar de Didi-Huberman 

 

Penso que se pode dizer que toda a obra O que nós vemos, o que nos olha consiste numa 

iluminação, numa excitação ao modo de ver.  

Percorrendo de forma breve, concisa e programática a obra de Didi-Huberman, este 

explica-nos como o olhar sofre de uma inelutável cisão que “separa dentro de nós o que 

vemos daquilo que nos olha” (2011, p. 9). Para o autor, o ato de ver só se manifesta ao abrir-

se em dois, porque tudo o que vemos também nos olha, devolve-nos o olhar e o que é 

devolvido com esse olhar tem a ver connosco, com as nossas vivências, com a nossa 

cognição, e vai muito para além do que é fisicamente visto ali. Aliás, a expressão em francês 

do título do livro Ce qui nous regarde significa o que nos olha, mas também o que tem a ver 

connosco, o que nos diz respeito, o que nos concerne. Didi trabalha exatamente com esta 

dualidade que é perdida na tradução, mas que é essencial para um melhor entendimento 

do pensamento do autor. Ou seja, quando olhamos alguma coisa, o que nos olha de volta 

está intrinsecamente relacionado com as nossas experiências, sensações, emoções e 

memórias. 

Faço referência a um excerto de uma citação de Didi relativa a James Joyce - fecha os 

olhos e vê -, para referenciar o sentimento de perda, de privação do visível, tão importante 

nesta narrativa, que inaugura o vazio que nos olha. Quando Didi nos diz “devemos fechar os 

olhos para ver quando o acto de ver nos remete, nos abre para um vazio que nos olha, que 

nos diz respeito e, em certo sentido, que nos constitui” (2011, p. 11), vemos assumida a 

modalidade do visível que dá origem a uma sequência inelutável: vemos, perdemos. Algo no 

que vemos nos olha e olha-nos a partir desse vazio, o que impõe a certeza da perda em que 

se constitui o acto de ver. E essa perda está associada ao sentido de morte e ausência. 

Explicito, pela expressividade e clareza, a forma como Didi-Huberman nos guia no início 

da obra por territórios desconfortáveis como exemplos de que o que vemos, 

inelutavelmente, nos olha. Temos a personagem de Ulisses, que diante do mar evoca os 

olhos da mãe moribunda e uma situação fatal - a de estar diante de um túmulo - que nos 

indica a impossibilidade da sua tautologia. Esta é a opção do autor, de nos deixar invadir por 
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uma atmosfera pouco simpática mas eficaz, para só depois, nos levar ao território das obras 

de arte. É exatamente através do poder de ricochete do olhar para o túmulo que se abre 

caminho para a abordagem do capítulo designado o objeto mais simples de ver, que nos 

introduz no domínio das obras minimalistas.  

Sabemos que, nos anos sessenta, um grupo de artistas referidos como minimalistas, 

produziram objetos que deveriam ser específicos, fazendo referência apenas a si mesmos, 

sem qualquer conotação. O autor vai questionar desde logo, tendo sempre como substrato 

aquilo que foi a produção teórica de Judd e Stella (aliás bastante referenciada no livro), o 

caráter tautológico das obras, que fora reivindicado pelos seus autores. Segundo os 

trabalhos teóricos dos artistas minimalistas, as obras deveriam figurar como “volumes sem 

sintomas e sem latências, portanto: objetos tautológicos” (2011, p. 30). Como refere Didi 

acerca destes volumes minimalistas: ver-se-iam tão “especificamente e tão claramente, na 

medida em que ele nem nos olharia nem nos implicaria (2011, p. 37)”. Mas será mesmo 

assim? É no rumo da resposta que o autor inaugura mais um argumento, a partir da crítica 

negativa dirigida aos minimalistas pelo crítico americano Michael Fried. A forma como Fried 

se sentiu incomodado diante de algumas destas obras vai motivar Didi-Huberman num 

exercício de exame minucioso, de perseguir dialeticamente os procedimentos do crítico. 

Didi-Huberman comenta como, no seu discurso sobre o minimalismo, Fried opta por julgar. 

E julga fundamentado num dilema “sobre o visível em geral e sobre a ‘especificidade’ das 

obras minimalistas em particular” (2011, p. 49). O que Didi-Huberman vai fazer é explorar 

as latências dos aparentemente tautológicos objetos minimalistas. E diz-nos  

O acto de ver não é a resultante de um mecanismo de perceção do real sob a forma de evidências 

tautológicas. O acto de dar a ver não é o acto de dar evidências visíveis a pares de olhos que se 

apoderam unilateralmente do “dom visual” para se satisfazerem unilateralmente. Dar a ver é sempre 

inquietar o ver, no seu acto, no seu sujeito. Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma 

operação rasgada, inquieta, exaltada, aberta (2011, p. 57). 

Clarificando o dilema da tal divisão do olhar, Didi diz-nos que não devemos escolher entre 

que vemos e o que nos olha, mas sim inquietar-nos com o entre. Ou seja, o autor convida-

nos a permanecer nem aquém, nem além da cisão aberta pelo que nos olha no que vemos 
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e sim a permanecer na divisão da mesma, na abertura, exatamente no entre. Ele convida-

nos a assumir o lugar do vazio e a interrogar-nos sobre a capacidade das coisas nos olharem 

e nos perturbarem. E conforme Didi-Huberman, é dialeticamente que devemos considerar 

a obra, uma vez que ela tem autonomia própria. Propõe-nos assim o ensinamento da 

dialética da nossa postura perante a imagem dialetizando o que vemos nela com o que nela 

nos olha, inquietando o nosso modo de ver. 

É no conceito benjaminiano de aura que Didi-Huberman vai encontrar mecanismos para 

pensar a qualidade dialética e crítica das imagens. Na sua releitura, a aura é afastada do 

valor de culto no sentido da devoção, para ser secularizada. Afirma-se assim que toda a 

imagem é dialética, na medida em que ela joga com a memória (passado), que por sua vez 

vai atuar oferecendo novas formas ao presente. Para o autor, as formas artísticas seriam 

dialéticas por excelência, por construírem lugares de inquietação à nossa visão, onde uma 

dupla distância – o passado e o presente, através de processos de desdobramentos – seria 

possível.  Porque aquilo que cada coisa nos devolve ao olhar ultrapassa a visibilidade e está 

relacionada com quem olha, o que vai configurar sempre formas diferentes de se ver a 

mesma imagem. E essa trama do olhar, segundo Didi, está intrinsecamente ligada a essa 

dupla distância, que apresenta de forma próxima algo que é distante. 

Fazendo então eco à natureza multifacetada do seu objeto, o autor expoem-nos 

perspectivas múltiplas. Partindo de fontes teóricas diversas, como Walter Benjamin, Freud 

e Merleau-Ponty, entre outros, o autor chega à condição de objetos auráticos dessas caixas 

negras e de outras obras minimalistas. E enquanto objetos auráticos, as caixas negras em 

questão suscitam, claro, o exercício de uma dupla distância. É então interessante assinalar 

que Didi constrói o seu pilar teórico associando esta dinâmica de aproximação e distância 

ao caráter aurático da obra de arte e diz-nos que por mais minimal que seja uma obra, esta 

se constitui como uma imagem dialética: detentora de uma latência e de uma energética.  

Em suma, a solução proposta por Didi-Huberman é que nos inquietemos com o que está 

entre, dialetizando o que vemos. O objetivo não é decifrar uma imagem, mas sim fazer do 

que vemos, e do que nos olha, uma imagem dialética, que “produz formas em formação, 
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transformações, portanto efeitos de perpétuas deformações” (2011, p. 79). Este processo 

gera ambiguidade, que, nas palavras de Didi, se consubstancia no momento crítico por 

excelência. 

Entende-se a imagem dialética como interpretação crítica do passado e do presente, já 

que não há imagem crítica sem um trabalho crítico da memória que oferece novas formas 

ao presente. Tem-se, desta forma, uma imagem de crítica e memória ao mesmo tempo, uma 

novidade capaz de reinventar o originário e de criar conhecimentos. Esta imagem de crítica 

e memória tanto forma e transforma como gera conhecimento e crítica do conhecimento. 

É o filósofo alemão quem também afirma que as imagens são, ao mesmo tempo, crise e 

sintonia, estrutura e abalo. São as imagens críticas, então, que conseguem paralisar o nosso 

olhar e provocar o nosso interior. A imagem crítica é fruto dessa dupla composição, sendo 

assim uma imagem autêntica, no dizer de Benjamin. Autêntica pelo seu caráter 

resplandecente, de crise! Ou seja, qual epítome, o escritor afirma que somente as imagens 

dialéticas são imagens autênticas, pois apenas as imagens autênticas se podem apresentar 

como imagens críticas: uma imagem em crise, uma imagem que critica a imagem, uma 

imagem que obriga as pessoas a olharem-na verdadeiramente, a escrever esse olhar e a 

construí-la. 

Para concluir e numa tentativa de síntese da obra, o autor apresenta-nos a importância 

da experiência de ver como processo de leitura da imagem, que se consubstancia na 

afirmação de que as imagens são dialéticas. Didi-Huberman diz-nos que o ato de ver nos 

remete “para um vazio que nos olha, que nos diz respeito e, em certo sentido, que nos 

constitui” (2011, p. 18). A sua teoria baseia-se no entendimento de que a imagem estabelece 

relações de troca de conhecimento: por mais simples que sejam, estas provocam reações, 

críticas e pensamentos. Logo, uma História da Arte não pode ser considerada exata. Esta 

apresenta-se sempre como a interpretação de um historiador, que jamais conseguirá 

abarcar a amplitude das imagens de um ponto de vista da narrativa tradicional e objetiva, e 

isto porque não consegue assumir todas as possibilidades cognitivas, que por sua vez são 

anacrónicas. Deste modo, Didi-Huberman convida-nos a inquietar a nossa visão diante da 
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obra de arte e a experimentar aquilo que não vemos, visto que há algo presente nas obras 

que atinge o nosso olhar. Para Didi-Huberman, o ato de ver não se relaciona com as 

evidências, mas procura inquietar! 

 

confluência de olhares 

 

Podemos dizer que Didi-Huberman mostra uma perspectiva merleaupontyana de análise 

da arte contemporânea, com algumas implicações da psicanálise. Segundo uma perspectiva 

mais antropológica, Didi procura mostrar como a arte é reflexiva, quando nos demonstra 

que o objecto mais simples de ver também comporta uma ausência patente ou sentido 

latente que nos olha ou faz pensar. Em ambos os autores se presencia uma crítica na 

suposição de que a visão nos pode apresentar algo na sua simplicidade, sem esta estar 

investida de todo um significado humano, qual presença em movimento. Ambos clamam o 

inquietante do olhar, a abertura da sua dimensão no ser, nas suas relações, assim como com 

o outro e o mundo. Tratam-se de reafirmações de novas maneiras de olhar o mundo! 

Didi-Huberman considera que o acto de olhar implica um sentimento de vazio e que 

devemos experimentar aquilo que não vemos, visto que há algo presente nas obras que 

atinge o nosso olhar;  Maurice Merleau-Ponty propõe a necessidade de o vidente se abrir 

para o mundo: imerso no visível pelo seu corpo, embora ele próprio visível, o vidente não se 

apropria daquilo que vê, apenas se aproxima dele pelo olhar, abrindo-se para o mundo. Há 

afinidade entre ambos os autores no que diz respeito à fenda que se abre no ser pelo ato de 

ver. É pela via da inquietação, de um algo que na arte nos atinge, que ambos aprofundam 

os questionamentos sobre a obra de arte. Podemos dizer que, para Didi-Huberman, a obra 

de arte está necessariamente vinculada à dimensão da visualidade, e dessa dimensão 

passamos imediatamente ao corpo. Corpo esse investido de todo um significado 

merleaupontyano. 

 

Dedico-me um pouco à questão da visualidade, começando pela constatação de que a 

arte vive de muitas contaminações e todas são importantes para a cultura visual. 
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Saliente-se que perceber os conceitos de cultura visual e visualidade como campo de 

estudo e de análise, parece-me ser bastante profícuo para o entendimento das formas de 

olhar, especificamente o olhar no domínio artístico. Há que compreender as diversas formas 

de olhar e de praticar a vista, como uma prática cultural, considerando a cultura visual de 

diversas épocas e grupos sociais; há que considerar a visualização como uma experiência 

que extravasa a do ver; há que considerar a prática do olhar como influência do 

conhecimento da disseminação da simultaneidade do olhar. Também John Berger (2005) 

nos diz que a forma de ver define a significação da imagem. Cada pessoa vê a partir do seu 

lugar histórico/ideológico/cultural e esse lugar interfere na nossa interpretação e demonstra 

como o nosso olhar pode ser corrompido e manipulado. Enfim, há que compreender o 

campo expandido do olhar! 

Continua a ser factual o crescente interesse pelo estudo da noção de cultura visual. 

Apontam-se causas como a proliferação das imagens que hoje facilmente se manipulam e 

considera-se que a mesma serve para pensar diferentes experiências visuais ao longo da 

história em diversos tempos e sociedades. De facto, esta constitui-se como uma área de 

pesquisa que olha a imagem visual como um ponto focal dos processos através dos quais o 

significado é feito no contexto cultural. 

O estudo da cultura visual assume-se como meio que permite compreender o trabalho 

de um artista enquanto resultado de uma complexa interação entre ele e o seu ambiente 

visual, que é influenciado por variados contextos como o político e o religioso. Também 

permite apercebemo-nos das distintas formas segundo as quais as artes interagem com o 

ambiente visual nas relações com o mundo. Enfim, o estudo da cultura visual mostra-nos a 

amplitude do campo das influências culturais em torno do trabalho do artista. Contudo, 

pode dizer-se que a importância do estudo da cultura visual não se limita à história da arte, 

muito pelo contrário, envolve a história, a filosofia, a antropologia, o cinema, a educação, 

entre tantos. E como nos diz Marita Sturken (2004), as nossas experiências visuais não 

acontecem isoladas: elas são enriquecidas pelas memórias e imagens vindas de 

variadíssimos aspetos de nossas vidas. Ou seja, a compreensão das práticas e das formas 
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pelas quais se criam modos de ver significa, também, entender e exercitar os modos de olhar 

no estudo da arte. 

Na esfera dos estudos visuais, para Hal Foster (1988), o objeto de estudo é designado por 

visualidade. Esta é considerada como um facto social, através da sinalização da investigação 

de técnicas históricas e determinações discursivas da vista. O que opera uma rotura com o 

processo de homogeneização das duas atividades: visão e visualidade - não tendo a visão 

como uma operação física e a visualidade exclusivamente como facto social. Mas sim a visão 

considerada como social e histórica, assim como a visualidade a envolver o corpo e a psique. 

E eis que a visualidade individual é definida como uma dialética do olhar, porque assume 

uma tensão com a sua própria produção de intersubjetividade. 

A análise da imagem está intrincada nas circunstâncias históricas e culturais e 

compreender a construção do olhar exige uma ampliação de direções. Não é por acaso que 

Sturken e Cartwright (2004) dizem que a técnica da perspectiva não é simplesmente uma 

técnica visual, mas uma maneira de olhar, que indica uma mudança na visão do mundo da 

Europa renascentista no momento em que se tornou uma convenção estética. 

É toda uma fascinação com os modos de ver e os enigmas da experiência visual, que 

podemos constatar, qual confluência de olhares, em todos os autores referidos! 

 

Talvez seja oportuno questionar a pertinência, validade e adequação destas ferramentas 

de compreensão do fenómeno do olhar para uma análise mais estruturada - no sentido de 

pretensamente mais legitimada - de uma obra de arte? 

 

Voltemos ao pertinente conceito de imagem dilética. Podemos dizer que (e exprimindo 

em poucas palavras) uma imagem pode ser pensada como dialética quando há nela algo que 

se dá a ver diante de nós ao mesmo tempo que nos escapa, um movimento incessante de 

ausência e presença que abre a imagem e faz com que ela se desdobre em constelações de 

imagens. O efeito da imagem dialética é a sensação de que ela nos olha. E é esse poder da 

imagem que faz emergir um tempo outro. É a própria abertura da imagem na sua relação 
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com a história: é fragmentação, crise, interrupção do tempo linear; é revelação de uma 

multiplicidade de tempos, um nó temporal que convoca um passado e um futuro. 

A inquietação que constituiu o ponto de partida de Didi-Huberman evidencia que a visão 

constitui como seu objeto não o que se vê, mas o que nos devolve o olhar. E essa é a razão 

pela qual os objectos podem ser tão diferentes a cada ato de olhar ou para cada sujeito. 

Advindo assim a grande inquietação: o sujeito, com todas as suas vicissitudes, está presente 

no momento da formação das imagens. O que nos leva a refletir sobre a imagem para além 

da sua historicidade, para além das lentes que fomos adquirindo, qual exploração inquieta! 

Enfim, as ferramentas de que falo são ferramentas de análise enquanto processo no qual 

o olhar é a sua mola propulsora. São ferramentas que se traduziram como que numa 

elevação da sensação visual ao nível da consciência. Pertinência, validade e adequação das 

mesmas? Depois de tudo o que foi exposto parece retórica. Claro que estas ferramentas são 

de toda a pertinência, validade e adequação para um saber mais estruturado sobre as 

imagens, logo sobre as obras de arte. Não mais verei da mesma forma! É toda uma 

consciência da qualidade do olhar. Esse que, mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos 

fixar, já que há todo um contexto e uma imensa espessura, que foram perscrutadas através 

dos autores. A visão recebe ecos e acolhe-os, mas o acolhimento acontece a partir do nosso 

corpo. É interessante e profícuo constatar que podemos entender as imagens feitas pelos 

artistas como a revelação da constituição do olhar humano, mais do que a natureza do 

objecto. Por isso a arte é pertinente de um ponto de vista conceptual e humano: porque, 

nos bons casos, revela a profundidade da percepção e do pensamento.  

Estas discussões acerca da experiência visual, que se afastam da historiografia da arte 

tradicional, e que não pretendem dar conta das obras de arte sujeitando o visível ao legível, 

nem as reduzem a estilos, escolas e movimentos, instauram um novo olhar para a obra. 

Olhar esse altamente estimulante, porque se opõe à ideia de que tudo está (ou pode estar) 

visível aos nossos olhos.  
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Neste sentido, volto à ideia, podemos até pensar numa fruição artística seletiva, 

deixando-nos capturar pelas obras, ao invés de tentarmos abarcar a totalidade. E as obras 

que nos capturarão serão as críticas?  

Sim e não. Sim porque assumindo toda esta esfera de conhecimentos na experiência de 

ver, interrogando-nos sobre a capacidade das coisas nos olharem e perturbarem, 

dialetizando, só contribuirá para alcançarmos o momento crítico por excelência e tal 

traduzir-se-á numa reinvenção e criação de conhecimentos, o que é excelente. Não, porque 

estas ferramentas de conhecimento não deixam de se constituir apenas como mais uma 

camada, mais um nível. A história da arte, por exemplo, com a consolidação de 

conhecimentos que emprega, não mais me deixará ver certas obras de arte como se não 

fossem críticas. Há já todo um discurso e uma plataforma cognoscente da qual dificilmente 

escapo. E quereria escapar? Também não me parece, até porque a história da arte também 

se constitui como um poderoso território da crítica de arte. Mas é toda uma consciência das 

expansões e limitações do conhecimento que reina, por fim. O espectador “compõe o seu 

próprio poema com os elementos do poema que tem à sua frente” (2010, p. 22), diz-nos 

Rancière, quando explica que a emancipação do espectador começa quando se põe em 

causa a oposição entre o olhar e o agir, quando se compreende que olhar é já uma ação: a 

ação de observar, selecionar, comparar, traduzir e interpretar, de criar uma ideia original 

daquilo que se observa.  

 

Indubitavelmente, compreender os meandros do olhar e da visualidade é toda uma 

panóplia de ferramentas fundamental e altamente criadora de significados. Ver é 

questionar. E esta breve análise assume-se, também, como uma ferramenta, qual metáfora, 

de pensamento. É um reforço do movimento do pensamento, através desta consciência da 

complexidade do olhar, é uma expansão do olhar! 

 

 (…) a sua primeira série fotográfica: um imenso conjunto de fotografias feitas a partir das 

janelas do seu apartamento na Rua da Alegria. Predominam as imagens do quotidiano da rua - o 

movimento das pessoas, os gestos, e os olhares. Existem também fotografias de vizinhos que, tal 
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como ele, observam o mundo exterior a partir da janela, e imagens das traseiras, de telhados e 

fachadas dos prédios adjacentes. O hábito de observar, numa cadência quase diária, a realidade que 

o rodeia veio a repetir-se na Rua da Beneditina 

 

 Sérgio Mah | Cadernos de imagem 

b2.4. linguagem(ns) 

A arte ocupa aqui, um lugar privilegiado, mas apenas na medida em que o encantamento da sua 

aparência é dominado pelo desencantamento próprio do conhecimento. 

 

Rainer Rochlitz | O desencantamento da arte 

 

Rainer Rochlitz (1946-2002), na sua obra O desencantamento da arte: a filosofia de 

Walter Benjamin, de 1992, apresenta uma abordagem sistémica sobre o pensamento de 

Walter Benjamin, para quem a “filosofia da linguagem e filosofia da história traçam o 

horizonte de uma filosofa da arte. (2003, p. 8)” Como para Benjamin, as obras de arte 

autênticas “apenas mantiveram, na história, o acesso privilegiado à verdade que a 

linguagem perdeu” (como citado em Rochlitz, 2003, p. 9), o autor vem auxiliar-nos numa 

demanda de resgate dos signos históricos de uma possível salvação das obras, através da 

revelação do carácter ético e político da crítica da arte. Assim, segundo Benjamin, a filosofia 

deveria dedicar-se à interpretação dessas obras. 

 

Simpatizo com Benjamin, desde logo, pelo teor da sua obra, mais de apontamentos e 

esboços e ensaios, marcadamente instável e fragmentário, e pela forma poética de pensar. 

A incompletude, a indeterminação e a plasticidade são também aspetos atrativos e 

inspiradores para mim, que tento traçar (pel)o pensamento plástico de Ângelo de Sousa, 

percetível para mim também nestas presenças. 
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Por mencionar incompletude e referindo-nos à história, Benjamin “desenvolve a ideia de 

“possíveis históricos”, que abolem o destino único e segundo o qual as esperanças 

irrealizadas do passado permanecem como um apelo para a humanidade decepcionada 

(Rochlitz, 2003, p. 12)”. É interessante a forma como assim se evoca a importância da 

memória, para rumar à esperança que esta incompletude da história - qual abertura de 

possibilidades - nos oferece. Nesta inconclusão da história, podemos ver o passado como 

ruínas que precisam ser reparadas, pois contêm conhecimento não aproveitado. Benjamin 

diz-nos assim que as obras de arte, apesar das avaliações que fazemos não serem jamais 

únicas e/ou decisivas, propõem uma verdade que precisa de ser julgada. 

 

Benjamin, tal como Wittgenstein, ancora o seu pensamento na filosofia da linguagem, de 

forma a eliminarem da mesma o indizível. Benjamin elabora uma teoria da arte a partir da 

sua conceção de linguagem “como faculdade de nomear e expressão absoluta - 

comunicação não com homens, mas com Deus” (Rochlitz, 2003, p. 14). O que o pensador 

privilegia é uma rotura com a tradição, através da reivindicação das descontinuidades 

(contrariamente a Gadamer, que privilegia a continuidade) que estão excluídas da história, 

do recalcado e do esquecido, tão vital para o futuro e que contém a esperança messiânica 

de um retorno.  

Constam no parágrafo anterior três pensadores que participaram na viragem linguística 

da filosofia, ocorrida no séc. XX. Podemos clarificar que, enquanto Gadamer, apesar da sua 

conceção não instrumentalista da linguagem, como Benjamin e Wittgenstein, considera a 

linguagem o meio universal no qual a compreensão ocorre, constituindo assim uma teoria 

que privilegia a tradição inerente à linguagem sobre o conhecimento, se opõe à conceção 

mística de Benjamin, que confere ao homem o papel messiânico na criação. Também 

místicas são as proposições de Wittgenstein, que pretende suprimir o inexprimível através 

de uma oposição à “falsa profundidade de uma interioridade indizível” (Rochlitz, 2003, p. 

26). 
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Tanto a filosofia da linguagem de Benjamin como a sua compreensão da história 

configuram as premissas de uma teoria da arte e da crítica que tem como charneira o seu 

conceito de origem, que consiste numa “atualização de certas figuras do passado, 

cristalizadas sobretudo pela arte e que esperam ser salvas do esquecimento, da denegação, 

do desconhecimento” (Rochlitz, 2003, p. 15). 

 

Tudo na criação é linguagem, defende Benjamin; esta não é uma particularidade do 

homem. A linguagem é o que cria e o que consuma. Longe de uma conceção 

instrumentalista da linguagem, a sua magia consiste no facto de comunicar por si mesma, 

“pressupondo, com ela, a linguagem como uma realidade última, inexplicável, mística, que 

não se deve considerar senão em seu desenvolvimento” (Rochlitz, 2003, p. 24). 

A linguagem humana, para Benjamin, é essencialmente tradução: a da linguagem das 

coisas na linguagem do homem. Preterindo a função denotiva e social da linguagem, o 

pensador clama como fulcral a função poética de revelação. 

Na arte, excluindo-a de qualquer função social de representação e de estabelecer uma 

relação de comunicação, faz da tradução a forma particular que provém de uma legibilidade 

absoluta sem destinatário e que a caracteriza. Para Benjamin, a boa tradução não é aquela 

que intenta servir o leitor ou comunicar um sentido; a tradução, assim como a crítica, são 

funções messiânicas nos processos da história, até porque a identidade das obras não é 

imutável. O tradutor e crítico devem ter em vista não a singularidade da obra, mas sim a 

totalidade de uma linguagem; isto porque Benjamin defende a legibilidade absoluta na sua 

teoria da linguagem, ou seja, há que perseguir a verdade por meio da linguagem pura, da 

pura literalidade. 

Eis que Benjamin introduz o conceito de ideia para nos dar conta da relação das obras de 

arte com a vida histórica, revelada através da interpretação. Vejamos a sua explicação:  

As ideias são as estrelas em oposição ao sol da revelação. Elas não brilham para o grande dia da 

história, elas não actuam nele senão de maneira invisível. Elas só brilham na noite da natureza. Sendo 

assim, as obras de arte definem-se como modelos de uma natureza que não esperam nenhum dia e, 

portanto, não esperam o dia do julgamento, como modelo de uma natureza que não é a cena da 
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história nem o lugar em que o homem reside. A noite salva. A crítica, então, vinculada a esta maneira 

de ver as coisas (em que ela é idêntica à interpretação e o contrário de todos os métodos habituais 

de contemplar a obra de arte) é apresentação de uma ideia. Sua infinidade intensiva é a característica 

das ideias enquanto mónadas. Dou uma definição: a crítica é a mortificação das obras. Não um 

acréscimo da consciência nelas (romântica), mas o estabelecimento, nelas, do saber. (…) A tarefa da 

interpretação das obras é a de reunir, na ideia, a vida da criatura. (como citado em Rochlitz, 2003, p. 

53) 

As ideias, que se renovam ao longo da história, manifestam-se nas obras de arte como 

indícios da verdadeira linguagem que a crítica e a interpretação devem libertar. Assim se 

apresentará a verdade, que não se configura através de justificações e argumentos, mas sim 

de evocações das coisas na sequência de uma perceção original da linguagem. A crítica da 

arte consubstancia-se assim num exercício de aproximação à verdade. Verdade esta a que 

se acede de forma autoritária e violenta, num movimento de rotura e desenraizamento. Em 

suma, Benjamin sempre interpretou as obras de arte “como fenómenos ao mesmo tempo 

portadores de um conteúdo de verdade e mascarados por um véu, necessitando de um 

trabalho destrutivo no qual convergissem tempo histórico e intervenção crítica” (Rochlitz, 

2003, p. 234) de forma a favorecer o despertar da sociedade e a evitar a influência da cultura 

estabelecida, normalmente cúmplice das forças sociais dominantes. 

 

O que verdadeiramente importa a Benjamin, na sua filosofia da linguagem, é a sua 

dimensão não instrumental. Considera a linguagem uma manifestação, uma revelação da 

nossa essência e dos laços que estabelecemos com os outros, com toda uma carga de 

memória inerente. Na linguagem e na arte, “ao suspender as funções instrumentais da 

linguagem, vincula essa forma linguística ou artística a uma história simbólica na qual se joga 

o destino da humanidade” (Rochlitz, 2003, p. 67). É a arte que, para Benjamin, remete a 

todas as dimensões da vida, desde as éticas, políticas, cognitivas, etc.  E uma interpretação 

de uma obra de arte pode tornar-se determinante não só para a história como para a nossa 

vida individual, defende Benjamin. Trata-se de um processo de desencantamento enlaçado 
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a uma exigência de salvação, que abrevia as ilusões e ambiguidades veiculadas à arte, em 

nome da tal verdade. 

Não devemos esquecer que Benjamin considera a revelação como a essência da obra de 

arte e também que esta não se destina ao recetor. O critério perseguido é o da verdade, que 

significa validade absoluta. A crítica estética, que suscita um despertar e investe a 

consciência, é vista como uma intervenção pragmática em prol de revelar o esquecido e o 

não dito. Benjamin acrescenta que se poderia abordar um problema filosófico vital para uma 

qualquer época, situada na história, através da escolha de uma obra de arte e de uma crítica 

verdadeira. À luz da salvação messiânica, a crítica deve determinar a única verdade da obra 

de arte enquanto problema supremo da filosofia, na análise da pluralidade das obras e dos 

problemas e não na singularidade da obra. Obra de arte… qual evocação da vida verdadeira 

afim à doutrina filosófica, “não uma apresentação esteticamente acabada de uma 

experiência que não permite a extrapolação existencial ou filosófica. (Rochlitz, 2003, p. 

105)” 

Convém referir que Benjamin, em função da sua visão da verdadeira leitura que aproxima 

a imagem à doutrina, não admite a pluralidade aberta de interpretações sempre renovadas 

e permanece sempre em oposição à tendência subjetiva originada pela estética kantiana. 

Sempre também, ao longo da sua escrita, esteve presente o desejo de uma visão 

desencantada e lúcida da memória histórica, através da realização de crítica e de tradução, 

ou seja, da arte de narrar. Até porque a “magia das coisas distantes - a aura - deve ser 

destruída em nome da verdade (como citado em Rochlitz, 2003, p. 284)”, dissera Benjmim. 

E é em nome do seu conceito de verdade que Benjamin assumia essa obrigação de decifrar 

as obras e o seu contexto “como índices imprevisíveis de uma ordem doutrinal por vir” 

(Rochlitz, 2003, p. 348).  

Entre as várias lições de Benjamin, saliento e intento apropriar-me: da que incita a 

desconfiar de todos os modelos gerais; da sua tentativa de integrar arte e vida; da sua ideia 

de provocar um despertar - qual forma de desencantamento que converte o sonho, o mito 

ou o pesadelo do passado em conhecimento que nos auxilia a ser lúcidos no presente e para 
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com o futuro -  através da reflexão histórica; da tentativa de salvar parcelas do passado 

esquecido, através de um exercício de memória que exige uma intensa presença de espírito 

oportuna de tomadas de consciência, nomeadamente dos oprimidos e dos esquecidos. E 

assim surgem mais visões do mundo a partir de imagens que convocam o nosso pensamento, 

a nossa imaginação e os nossos sentidos. 

 

Rorty debruça-se em especial sobre a contingência da linguagem, pois é através desta 

que o ironista liberal23 poderá ser bem-sucedido nas suas constantes tarefas de redescrição 

de si e do mundo. Este novo ser humano só será possível através da mudança de vocabulário 

conciliada com a mudança de práticas sociais.  

Já vimos que são as redescrições as responsáveis pela criação de novos vocabulários e 

que estes geram valorosos e frutíferos avanços intelectuais e morais.  

 

Talvez seja pertinente pontuar este texto com uma reflexão mais aprofundada sobre a 

verdade em Richard Rorty. Convém referir que a tradição filosófica sempre procurou 

garantir o acesso ao conhecimento da realidade, partindo do princípio que se alcançássemos 

a verdade esta nos permitiria distinguir o real do aparente. Mas esta noção de verdade como 

correspondência evidencia, para Rorty, o nosso desejo e a nossa ânsia de sermos guiados 

por algo maior que nós mesmos. O autor defende que a realidade não possui uma natureza 

intrínseca, logo - e invocando Darwin - sugere a adoção da linguagem como habilidade 

adaptativa e não como um meio de representação da realidade. Ou seja, Rorty nega uma 

conceção da verdade como correspondência (que relaciona com o anseio por algo absoluto), 

logo nega que o conceito de verdade deva ser usado como relação entre a linguagem e o 

mundo. 

Rorty argumenta que se a verdade fosse propriedade das frases e se a existência dessas 

dependesse dos vocabulários (ou jogos de linguagem) e dado que estes são feitos por seres 

                                       
23 [mais sobre ironia >>> b2.1. ironia]. 
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humanos, logo a verdade dependeria dos seres humanos (e esta argumentação lembra-nos 

Wittgenstein). Deveras interessante são as pretensões de Rorty, ao afirmar a possibilidade 

de uma crença ser justificada e não ser verdadeira, por exemplo, como forma de 

incitação/reeducação sobre uma diferente forma de pensar (talvez esta intenção seja até o 

mais importante). Rorty afirma que  

o mundo não fala; só nós é que falamos. O mundo pode ser causa de perfilharmos crenças, uma vez 

programados com uma linguagem. A tomada de consciência de que o mundo não nos diz quais os 

jogos de linguagem que devemos jogar não deveria, no entanto, levar-nos a dizer que uma decisão 

sobre o jogo que há que jogar é arbitrária, nem a dizer que é a expressão de algo de profundo que 

existe dentro de nós. (Rorty, 1994, p. 26)  

Ou seja, não há critérios que devamos perseguir porque não há uma adequação ao 

mundo, que possa ser controlada e descrita por vocabulários. Como acrescenta Rorty, a 

realidade é indiferente às descrições que fazemos dela e o eu humano não se exprime 

através de um vocabulário, é sim criado através da utilização de um vocabulário; em suma, 

as linguagens são feitas e não descobertas. 

Para perscrutar o como Rorty entende a linguagem, podemos aproximar-nos de duas 

matrizes que exerceram influência na sua conceção: a romântica e a de Wittgenstein. 

O movimento romântico do séc. XVIII insurgiu-se contra os ideais iluministas, que 

concebiam a linguagem como instrumento para descrever o mundo. Mas esta descrição 

teria que ser executada da forma mais precisa, rigorosa e científica possível, o que implicava 

um esforço de subtração dos elementos subjetivos. Temos então a linguagem como meio, 

como ferramenta, através da qual o mundo pode ser investigado com fins cognitivos. Para 

os filósofos românticos, tanto a criatividade, como o cariz idiossincrático e a subjetividade 

são marcas fundamentais para o uso da linguagem e consequente forma de ver o mundo, 

definindo-nos enquanto seres humanos. Mas os românticos seguiram um caminho 

essencialista (tendo substituído conceitos como os de matéria por espírito, realismo por 

idealismo, só para dar alguns exemplos) do qual Rorty se desviou. 

Wittgenstein é aquele que produz uma visão da linguagem altamente libertadora, 

afirmando a inexistência de uma estrutura lógica subjacente à mesma. A sua noção de jogo 
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de linguagem mostra outro rumo: a de diversas e variadas atividades estruturadas por regras 

que nos guiam no uso das palavras; o que indica que o significado das expressões linguísticas 

advém sempre de distintos contextos de ação e de práticas e usos com propósitos, funções 

e consequências distintas. 

Wittgenstein consubstancia-se como um exemplo do que Rorty considera a redescrição, 

pois os escritos do pensador são testemunhos da sua luta constante consigo e com as suas 

ideias, não constituindo o seu trabalho um todo coerente e/ou doutrinal. Wittgenstein 

mostrou-nos um pensamento mutante e recolocou as suas dúvidas sob vários pontos de 

vista. A ideia wittgensteiniana de que a linguagem é essencialmente uma prática social e que 

transcender essa mesma prática com intuitos de alcançar algum nível de correção não passa 

de uma ilusão é análoga à defendida por Rorty. No cerne dessa questão está a 

temporalidade da linguagem; é inegável que esta se transforma através do tempo, assim 

como o ser humano e a sua atividade: eis sentenças primordiais que estão na raiz de todo o 

diagnóstico teórico de Rorty. 

Os propósitos de cada vocabulário são as premissas para a sua adequação do mesmo. O 

mundo é, para Rorty, causalmente independente de nós, mas não é representacionalmente 

independente de nós, dado que algo só existe sob uma descrição e se esta mudar, muda o 

seu referente. Eis a relatividade das descrições aos propósitos (1994) de Rorty: um objeto só 

é o que é porque assim o descrevemos, por considerarmos que esse assume as 

características que satisfazem os nossos requisitos e/ou objetivos. Releve-se que, para o 

autor, ter “um significado é ter um lugar num jogo de linguagem. As metáforas, por 

definição, não o têm. (1994, p. 40)” E eis porque as metáforas desempenham um papel 

primordial no pensamento de Rorty, porque esta figura de linguagem funciona como o 

catalisador responsável pela transformação das nossas crenças e das nossas visões de 

mundo.  

O autor, na sua redescrição da função da linguagem, negando a tradição, suplanta um 

conjunto de ideias que podiam ser consideradas como obstáculos para o progresso 
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intelectual e, ao mesmo tempo, oferece uma perspetiva socialmente útil, através do critério 

da utilidade (oriunda dos anseios e necessidades sociais) para a aceitação de vocabulários. 

A compreensão da linguagem para o autor passa pelo seu papel crucial nas alterações ao 

nível da moralidade, com fim a uma sociedade contemporânea mais justa e solidária. Rorty 

redescreve a linguagem moral, criando uma conexão entre as redescrições que podemos 

estabelecer e consequentes construções sociais.  

Em consonância com Rorty, o progresso moral ocorre quando nas nossas descrições 

formos capazes de inserir, progressivamente mais, os interesses dos outros. 

 

Podemos concluir que esta conceção da linguagem de Rorty, do estilo neodarwiano 

porque deve acontecer como uma adaptação bem-sucedida na sua relação com o exterior 

(e podemos relevar a adaptação que Rorty fez do seu projeto à leitura que o próprio 

concretizou da circunstância socio-política atual), evidencia o caráter histórico que o mesmo 

vê nas demandas intelectuais humanas. Afastando a linguagem como meio de representar 

a realidade, logo afastando a ideia divinizante e privilegiada do ser humano, Rorty manifesta 

as vicissitudes das práticas sociais segundo as necessidades do ser humano. E voltamos 

assim à questão da temporalidade, determinante para o uso da linguagem como meio de 

enfrentarmos o mundo, determinante para as nossas redescrições. 

Como, neste trabalho, tratamos da palavra através da palavra, Rorty é instigador e 

inspirador nas leituras de ambos. 

Por outro lado, toda a excitação da imaginação provocada não só pelas obras de Ângelo, 

mas também pelo seu discurso (que oferece poderosos jogos de linguagem) poder 

contribuir para um desenvolvimento moral, como Rorty advoca, é algo pertinente e 

verosímel. Toda a singularidade patente nas obras e na pessoa de Ângelo fomentam e 

suscitam sensações e valores como os de rigor, suscetibilidade, humor, alegria, melancolia 

e mais tantos quantos formos os que dedicarmos tempo a Ângelo de Sousa. 

Através da leitura das suas entrevistas, que nos possibilita uma aproximação à pessoa 

que foi Ângelo de Sousa, poderemos também, de acordo e redescrevendo com Rorty, 
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incluirmo-nos num “processo de se chegar a conseguir ver outros seres humanos como 

sendo “um de nós” e não como “eles””, o que “é uma questão de descrever 

pormenorizadamente como são as pessoas que não nos são familiares e de nos 

redescrevermos a nós próprios. (1994, p. 19)”  

 

b2.5. fendas como possibilidades: a imagem 

O segredo 

Cada forma tem uma fenda, mas por vezes esta não se vê. 

É preciso olhar muito tempo para uma forma para ver a fenda. 

A fenda de uma forma é o sítio onde começam as formas seguintes 

Descobrir a fenda de uma forma é descobrir a outra hipótese da forma 

A fenda é o segredo da forma. 

É necessário olhar com violência para as coisas. Quem não o fizer verá apenas a aparência das 

coisas. 

A fenda surge apenas nas formas olhadas com violência. 

A violência do olhar é proporcional ao tempo do olhar. 

Quanto maior o tempo atento do olhar, mais visível se torna a fenda (e o Segredo). 

A transformação de uma forma noutras formas é uma etapa do Segredo, mas não é a única nem 

a última 

Pois todas as formas, por menor que sejam as suas dimensões, têm fendas (e às fendas poderás 

chamar possibilidades) 

As fendas apenas se tornam visíveis se olharmos, mais uma vez, para as formas o tempo 

suficiente. E com violência 

Nenhum homem descobre o último segredo de uma forma porque os homens são mortais 

Só a eternidade é capaz de descobrir a última fractura, a última possibilidade; só ela é capaz de 

revelar o Segredo 

 

Gonçalo M. Tavares | Investigações geométricas 
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As imagens convocam não só o nosso pensamento, como os nossos sentidos e a nossa 

imaginação. São entidades pregnantes e contêm em si toda uma potência de pensamento. 

É para me aproximar das imagens criadas por Ângelo de Sousa que percorro agora algo 

acerca do conceito de imagem.  

 

 

Hans Belting e a imagem 

 

Hans Belting (1935) começa o seu livro A verdadeira imagem questionando o que é uma 

imagem verdadeira. Diz-nos que é nas imagens que queremos encontrar a verdade e que 

procuramos nelas provas para aquilo que desejamos ver com os nossos olhos; se tal não for 

possível, desejamos imagens que nos ajudem a construir uma ideia de algo. Sim, é verdade 

que usamos as imagens como janelas para a realidade. Mas não é a realidade um conceito 

em constante alteração? Logo, a nossa exigência em relação à imagem também se modifica. 

Assim surge o mote de Belting, pois se essa exigência significa que desejamos crer nas 

imagens, o autor justifica-a com a presença da fé. Estamos já na esfera religiosa, ou melhor, 

estamos ainda na esfera religiosa, pois mesmo após a secularização, restam ainda muitos 

ecos na mentalidade ocidental dos conceitos de fé sobreviventes nos conceitos de imagem.  

Muito relevante é que também  

as imagens se deixam utilizar como signos, mas possuem um excesso na captação sensível da 

realidade, de uma realidade pretensamente isenta de interpretação e deformação, pelo que elas são 

para nós mais perigosas ou cativantes: acorrentam os nossos sentidos e a nossa imaginação. (Belting, 

2011, p. 10)  

Há um poder imenso na força da própria imagem e no recurso desta à realidade. As 

imagens e signos, assim como as palavras, são indubitavelmente os nossos suportes para 

tudo o que queremos apreender acerca do mundo. Mas ambas, imagem e palavra, exigem 

a sua credibilidade. De facto, quando acreditamos na palavra de alguém, está em jogo a fé. 

Em cada uso dos meios pressupõe-se a existência de fé; esta surge no processo a que damos 
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o nome de simbolização do mundo. São estas as premissas de Hans Belting, que investe a 

sua visão da imagem num contexto histórico, em que religião e cultura se cruzam, ora como 

inimigas ora como aliadas, mas sempre numa relação de dependência.  

Tenhamos então em mente que a  

práxis imagínea é neste jogo alternante um indício de primeira ordem, justamente porque as imagens 

ocupam o limiar entre visibilidade e invisibilidade, juntam, portanto, duas zonas em que tem lugar a 

auto-representação de cada religião. As imagens tornam visível ou impedem a visibilidade. Interditam 

e proclamam. (Belting, 2011, p. 16) 

Vejamos que hoje em dia se tem por invisível aquilo que ainda não se tornou 

suficientemente visível, no universo e nos microcosmos, enquanto que o absolutamente 

invisível, que no âmbito espiritual as religiões prometem, saiu da nossa vista. Eis porque a 

imagem autêntica é hoje uma contradição: porque está em vez de algo que temos por real. 

 

Na análise da simbiose e dos seus conflitos entre a religião e a sociedade, na investigação 

sobre a imagem levada a cabo por Belting, vários conceitos surgem tratados pelo autor. Mas 

é sobre o conceito de idolatria, hoje, que me vou concentrar nesta breve análise. Porquê? 

Porque é um conceito que expande a discussão entre imagem e realidade, o que se 

consubstancia interessante na fusão de possibilidades na análise da obra de Ângelo. Um dos 

autores abordados por Belting é Jean Baudrillard, que considera a imagem como puro 

simulacro de si mesma, já que estas deixaram de conter referências à realidade (tornando-

as contrárias à representação) e à verdade. Se as imagens apenas simulam o significado, 

significam-se a si mesmas e deixa de haver pertinência para qualquer juízo final que pudesse 

alegar o verdadeiro ou o falso da imagem. E deixa de ser possível concebermos a ilusão, 

porque não temos já acesso ao real, de acordo com Baudrillard. No seguimento deste receio 

de que as imagens já não transmitem o real, Vilém Flusser afirma que as imagens já não são 

janelas, pois “em vez de representarem o mundo, na verdade, o alteram” (como citado em 

Belting, 2011, p. 21). Se o homem não é capaz de decifrar criticamente as imagens, apenas 

as projeta no mundo, estamos na presença da idolatria, que consta da inversão da função 
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imaginal - embora assim todas as imagens possuam cariz idolátrico. Levanta-se a questão: 

teremos nós trocado o visual enquanto estímulo sensível pela imagem enquanto símbolo? 

Se antes as imagens tinham uma função documental, que está na base de toda uma série 

de narrativas imaginais, hoje a própria imagem é o acontecimento, já que se produzem 

“imagens, ao elaborar-se um facto que só na imagem se torna realidade e se institui a favor 

da produção imagínea (Belting, 2011, p. 22)”. Já não conseguimos fugir a uma experiência 

sem imagens! Será esta iconomania, segundo Gunther Anders, uma forma de gerarmos 

múltiplas existências e de nos evadirmos, ao tentarmos abolir os limites dentro dos quais se 

desenvolve a nossa vida? 

Atualmente, o consumo das imagens acontece como se estas fossem informação, surgem 

e dissipam-se como os próprios acontecimentos. Hans Belting lembra-nos que tal pode 

ameaçar o lugar da imaginação privada. Até na realidade virtual, que não pretende produzir 

figurações da realidade, apenas imagens, o homem pode libertar-se do peso do seu próprio 

corpo e seguir rumo a um mundo artificial. Nas imagens que o poder económico produz, 

estas passaram a constituir-se como ícones do consumo, e não de ideias ou ideologias 

políticas: consome-se o consumo, sugere Belting. E afirma: “a perda do mundo que, hoje, se 

leva a cabo nas imagens é compensada pela intensidade com que o mundo regressa como 

imagem e na imagem (2011, p. 29)”. As imagens tornaram-se as matrizes do mundo, 

tornando indistinta a fronteira entre ícone e ídolo, nomeadamente, e o virtual e o fictício 

ocuparam o lugar do imaginário. 

 

As imagens de Ângelo, acredito, ainda conseguem interromper este devir e orientam-nos 

para um exercício de interpretação e de análise (pessoal também). As imagens de Ângelo, 

com a sua presença, captam o observador e conduzem-no para um mundo simbólico e 

sinestésico, onde o olho ainda se perde na fantasia e nas possibilidades. Exigem também 

estas imagens de Ângelo a nossa fé (não para nos convencer, mas para nos impressionar)? 

 



116 

 

É também ao conseguirmos pensar sobre o caráter da imagem nos dias de hoje - o seu 

ritmo, a forma como são transmitidas - que conseguimos perceber a importância de nos 

concentrarmos em imagens singulares que exercitam o nosso pensamento crítico. Porque 

esta questão que Belting coloca Que poder conservam ainda as imagens? (2011), nos 

entusiasma a ir de encontro a uma resposta e esta poderá estar precisamente nas imagens 

inspiradoras, que cultivam a nossa imaginação e reflexão. Sugiro as de Ângelo de Sousa, 

claro.  

Belting incita-nos a darmos valor às imagens para lá de uma equiparação aos signos, para 

além de portadoras de informação e declara “a nossa imaginação aninha-se no olhar que 

lançamos sobre as imagens” (2011, p. 143). O nosso olhar poderá imbuir-se de estímulo 

percetivo, de mãos dadas com a nossa imaginação, tendo em mente uma qualquer 

sublimação da condição do observador da imagem como leitor. 

 

Benjamin e a imagem dialética 

 

Para Walter Benjamin, a imagem desempenha um papel fulcral e para além de ser 

transversal a diversas esferas por ele abordadas também ecoa em questões fundamentais 

como a da linguagem e a sua conceção da história e do tempo. Inúmeras relações entre 

imagem (que é, para Benjamin, o modo de dar a ver o conteúdo histórico das coisas) e 

pensamento foram sendo traçadas e contribuíram para novas formas de pensar a arte e a 

crítica, nomeadamente. 

Apesar de Benjamin não ter construído um pensamento sistemático acerca da imagem, 

é inesgotável a potência das suas reflexões sobre o olhar e sobre a função da imagem. Nesta 

breve análise volto à análise da imagem dialética no pensamento benjaminiano, que é um 

conceito que o próprio assim designa: “A imagem dialéctica é uma imagem fulgurante. É 

então como imagem fulgurante no Agora da cognoscibilidade que é preciso reter o Outrora” 

(Cantinho, 2011, p. 308). A imagem dialética é, pois, uma imagem crítica que aparece como 

sintoma da memória (relacionado a história e a possibilidade do seu conhecimento) e que 
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encontra o seu lugar na linguagem. Podemos ver a imagem dialética como a imagem do 

desejo, porque contém aquela vontade de redenção da história da humanidade. 

Será através de um efeito destrutivo, que gera uma descontinuidade na história, que a 

possibilidade da leitura da imagem dialética se configura, provocando o conhecimento 

histórico verdadeiro, logo introduzindo também uma pertença. Ou seja, na construção do 

novo olhar histórico, é necessário produzir uma ação destrutiva que possibilite a 

concretização de uma verdadeira síntese operada através de uma desintegração da 

continuidade histórica. Trata-se da reclamação de um novo paradigma, numa declaração 

anti-positivista do conhecimento histórico. A imagem dialética, operando a sua legibilidade, 

constitui-se como a expressão da desintegração, qual momento desconstrutivo e crítico. 

Deveras interessante é que esta conceção da imagem traz consigo uma nova conceção do 

tempo, algo do tipo espectral, porque perspetivado de um ângulo arqueológico, material e 

psiquicamente, numa dialética da consciência e inconsciência e como sintoma da memória 

e da vida psíquica. Assim, cada objeto histórico constitui-se como um espaço de tempo e a 

imagem dialética converge em si o momento da cognoscibilidade histórica, constituído entre 

o sonho e o despertar.  

A imagem dialética detém o poder de desmontar ou desconstruir a história. Benjamin 

pensa a imagem dialética como fulguração e como sendo a imagem autêntica. Esse 

momento destrutivo, de explosão e descontinuidade, constitui-se como marca da 

historicidade, contendo em si a sua legibilidade. A lucidez do olhar, que recusa a totalidade 

e a continuidade é seduzida pelo desvio do fragmento que dá a ver em si a sua essência. 

Benjamin, assim como Warburg, partilham a crença no detalhe, no ínfimo que possibilita a 

intimidade, a descoberta e a pertença. 

Também estas análises podem ser vistas como detalhes… fragmentos de possibilidades 

de descobertas e pertenças. Porque novos conteúdos suscitam novas formas. 

E também as imagens de Ângelo podem desmontar algo, porque dão a ver o detalhe, 

confundem-nos, problematizam o real; também muitas das suas esculturas assumem uma 

multiplicidade de configurações visuais, e nos mostram o modo como as coisas funcionam 
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e são libertas de continuidade -  e quando recompomos uma escultura, definimos uma nova 

ordem e um novo conhecimento; também as várias camadas nas pinturas de Ângelo, quais 

montagens, quais sobreposições, quais fecundas  possibilidades de olhares, podem sugerir 

descontinuidades e desconcerto. Há um caráter errático em muitas obras de Ângelo que 

fazem surgir novas imagens a renovados olhares… 

 

Vimos como a imagem dialética representa, por um lado, o seu anacronismo, o choque e 

a violência, e o seu teor fantasmático, e por outro, se constitui como fonte de conhecimento, 

de visibilidade e desmontagem da história. A imagem foi um constante meio de reflexão e 

de comunicação para Walter Benjamin, numa dinâmica conceptual hábil de inspiração. 

b2.6. rigor, simplicidade e alegria 

Desse tempo recordo a generosidade mercuriana, o interesse alegre, a curiosidade constante e a 

verdadeira admiração pelo que os demais faziam, corrigindo sem jamais impor, transmitindo, quase 

sem querer, a exigência da sua disciplina estrita, feita tanto de liberdade como de rigor, sem nisso 

pôr oposição. Distribuindo, nela, a alegria de uma força de carácter que, contagiante, mesmo 

quando sarcástica, era sempre recortada de bondade. 

 

Bernardo Pinto de Almeida | Lógica da perceção 

 

Ângelo de Sousa rejeitara centenas de desenhos.24 É uma ação que nos remete para o 

caráter de exigência e rigor que imprimia no seu trabalho. O nosso artista era informado, 

culto, constantemente curioso e com capacidades de observar e de se interessar singulares, 

tinha “e isso é fundamental, em relação a si mesmo, uma exigência absolutamente… eu diria 

doentia.” (conversa com BPA) 

                                       
24 [ver mais sobre desenho e o seu modo de os fazer >>> a3.1. modus faciendi]. 
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No seu trabalho, apenas as obras que suportavam o filtro da sua exigência, ao qual muitas 

vezes o artista adicionava o filtro do tempo para melhor capacidade de auto-avaliação 

(levando a público algumas obras muito depois da sua execução) é que subsistiam. Parece 

um jogo árduo, aquele que Ângelo esgrimava entre o rigor, o controlo e o gesto simples e 

imediato que muitas vezes procurava e realizava. Como diria Klee, foram experiências exatas 

as que Ângelo fez no mundo da arte. Sempre com intuição, construiu, construiu, “mas 

podemos ficar tranquilos que o construtivo não equivale ao total. A virtude é a de, a partir 

do culto do exacto, definir bases de uma ciência específica da arte, incluindo a incógnita x. 

Fazer da necessidade uma virtude” (Klee, 2003, p. 53). 

O imediatismo, a exatidão e a simplicidade, e não fosse Ângelo amante e profundo 

conhecedor da filosofia oriental e de Klee, eram características que procurava 

incessantemente, regressando recorrentemente a séries suas anteriores, e que se 

coadunavam, concomitantemente, com a sua frugalidade: 

(…) ele tinha filosoficamente essa preocupação de frugalidade, que punha no modo como se 

alimentava, no modo como se relacionava com o exterior, no modo como poupava energia em casa 

ou qualquer coisa parecida. Ou seja, ele realmente procurava ter uma disciplina de frugalidade e isso 

aplica-se também à obra (conversa com BPA). 

O imediatismo do gesto leva-me também à natureza, até porque segundo a tradição 

chinesa, o pintor “não copia a natureza, como antes recolhe, dela, uma energia que, depois, 

procura restituir na pincelada rápida, arriscada” (Almeida, 2016a, p. 175). Ângelo olhava a 

natureza, partia da natureza e era um artista orgânico. Tinha na intuição, que é como que 

um pensamento muito rápido - como que uma epifania -, qual revelação de uma ideia já 

conhecida, um trunfo para a sua arte que arrasta consigo encanto, prazer e alegria. 

 

 

Post-scriptum sobre a alegria 

Parecerá heresia, mas é a propósito desta pintura tão esplendidamente enraizada no coração do 

dia, onde ser e conhecer são apenas dois tempos de um só respirar, que me ocorrem palavras de 
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uma liturgia a que é tão alheia: “No teu esplendor e beleza, vem triunfa e reina”. Ali onde se diz 

beleza, eu direi alegria, e deixarei o esplendor não só triunfar e reinar, mas inundar terras e céus. 

Por este seu lado solar, Ângelo, pois é dele que estamos falando, encontra Bonnard e Matisse no 

seu caminho, mas entre nós não sei de mais nenhum pintor que saiba falar da alegria de uma 

maneira tão imediata e limpa, tão segura e discreta, e ao mesmo tempo tão serena. É uma alegria 

tecida de luz, ou melhor, é como se luz e alegria fossem dois nomes do mesmo único amor. 

Louvemos pois a alegria em tempos de tristeza. Ela, com o seu coração ardente de melancolia, é 

um dos caminhos para o solitário encontro do homem com o seu rosto. Amém. 

 

Eugénio de Andrade | Catálogo “Os quatro vintes: 15 anos depois” 

 

 

Já Paul Klee (2003) atribuira à imagem artística a função e objetivo único de nos tornar 

felizes. Não uma felicidade enquanto estado emocional particular, mas decorrente de uma 

atitude de abertura total do corpo ao espaço, aos outros, ao cosmos. José Gil (2015) 

debruça-se sobre as afinidades entre felicidade e alegria, imputando à primeira a capacidade 

de favorecimento da segunda no mais longo tempo. A alegria, infiltrando-se no corpo, torna 

as emoções alegres e fortes, defende José Gil. É também no jogo das cores que o filósofo 

encontra a expansão da vida proveniente da alegria. 

Da alegria a Ângelo de Sousa:  

Marcando imediatamente o objecto de arte de exterioridade e de projecção no espaço do 

espectador, a pintura de Ângelo tem a vocação para a alegria. Como o seu traço essencial é o 

movimento, transmite ao espectador o que o anima, o júbilo do devir-criança. (Gil, 2015)” 

 Ângelo abria o seu corpo ao espaço e às coisas quando, singularmente, tinha os seus 

trigger happiness e desatava a fotografar. Era feliz, na sua intensidade de ação, em busca de 

imagens. 

A felicidade não resulta do somatório sábio dos prazeres. Pelo contrário ela dá valor aos prazeres, 

acrescentando ao sentir empírico e não empírico um prazer subtil, o prazer de existir. A felicidade 

transforma assim todo o prazer em prazer de existir: quando se é feliz, o mínimo prazer dos sentidos 

adquire a consistência aérea que emana do facto de simplesmente existir. A felicidade é o prazer da 
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existência, a existência como prazer. Assim se funda estético-ontologicamente a felicidade” (Gil, 

2015). 

 

E para terminar com alegria, porque esta é a coisa mais séria do mundo, já dissera Almada 

Negreiros, recordemos “a última exposição (Quadrado Azul, 2010), explodindo em cores 

sempre mais abertas, formas mais livres e diáfanas, testemunhou ainda a presença 

inesgotável do artista prodigioso que foi, capaz de constante reinvenção. Recomeçando. 

Abrindo a obra à força genésica do primeiro olhar. (Almeida, 2016a, p. 16)”   
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C2| ATLAS DA ALEGRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

fecha os olhos e vê 

entre a alegria e a cor,  

entre o gesto violento  

e o desenho sublimador 

quanto maior o tempo atento do olhar, 

mais visível se torna a fenda (e o Segredo) 
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sentir empírico e não empírico um prazer subtil, o prazer de existir 
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louvemos pois a alegria em tempos de tristeza. 
Ela, com o seu coração ardente de melancolia, é 
um dos caminhos para o solitário encontro do 
homem com o seu rosto 

as coisas e o meu corpo são feitos do mesmo estofo 

 16 

  15 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 | ALS ICH KAN 

A3. MANIFESTAÇÕES MÍNIMAS 

a3.1. modus faciendi 

 
Quando queremos falar sobre o trabalho de Ângelo na sua vertente da feitura, 

lembramo-nos imediatamente das suas expressões, quais aforismos: 

O máximo de efeito com o mínimo de recursos. Ou: o máximo de eficácia com o mínimo de esforço. 

Ou, ainda o máximo de presença com o mínimo de gritos. Acho que, desde sempre, tem sido uma 

característica muito evidente em tudo o que tenho feito, a partir das primeiras exposições em que 

entrei, nos últimos anos da década de cinquenta” (e.B). 

Conforme Ângelo, foi por uma questão de simplificação ou disciplina e/ou também 

comodidade que usava, tanto no acrílico, no lápis de cor, na serigrafia, e outros, o mínimo 

de cores: um vermelho, um azul e um amarelo; e eventualmente o preto: “Trata-se de fazê-

las trabalhar, em proporções variáveis, para obter cores e valores diferentes, por mistura 

subtractiva. Quanto às cores que eu mais gosto - são o vermelho e o verde (como as da 

nossa querida Pátria)” (e.A). 

Comodidade transformada em regra plástica cromática: usava três cores, mas não as 

misturava; podia apenas juntá-las e acrescentá-las. 
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Comum a todo o trabalho está uma economia de meios, uma optimização dos materiais, 

uma síntese subtrativa e uma qualquer matriz que parte de alguns elementos passíveis de 

grandes variações formais - esta liberdade interessava-lhe. 

 

Sem sentenças pré-determinísticas, acolhera opiniões de que o seu trabalho se foi 

desenvolvendo numa perspetiva de progressiva depuração e elementaridade (e.A), mas 

sustentava que tal poderia ou não ser verdade para o futuro, até porque essa constatação 

podia ser feita apenas a posteriori, dado que não fora projetada nem premeditada. Como 

geralmente não realizava estas ações no seu modo de produção, também nunca negou uma 

eventual possibilidade de um retorno a uma via dita figurativa, ou de evocação figurativa. 

 

Se lhe perguntassem quanto tempo dispendia com o seu trabalho artístico, a resposta 

compunha-se mais ou menos assim ou assim: “Abstraindo do tempo ocupado com 

solicitações exteriores - funcionário público, dia-a-dia, etc. - posso dizer que estou sempre a 

funcionar para o meu trabalho. Não posso dizer que haja, necessariamente, qualquer efeito 

(ou produto) visível” (e.F). 

Ironia à parte, apesar do compromisso intenso com o seu trabalho, reiterava que não se 

sentia obrigado a pintar todos os dias. A concretização não era o mais importante; a parte 

mental, essa sim, era uma constante. Compulsão para trabalhar, confessou que apenas 

sentira nas longas reuniões da Escola de Belas Artes, onde desenhava incontidamente para 

colmatar a frustração da demora das mesmas. Assim, libertava o subconsciente e prestava 

atenção à reunião enquanto os desenhos aconteciam. 

Negara um sentido de evolução no seu trabalho, o que se alinha com uma das 

características que podemos considerar no seu trabalho que é a retoma de coisas já feitas; 

o voltar atrás, o pegar em algo feito por si e partir daí, também com um intuito familiar25 é 

definitivamente uma maneira de fazer de Ângelo: 

                                       
25 [saber mais sobre família de obras >>> a.4.3. da família]. 
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Não é uma maneira de, por exemplo, pintar sempre a azul, ou pintar sempre com uma trincha, ou 

esfregar sempre com a unha – um tique, mas sim uma ginástica de concepção, um programa, um 

protocolo de concepção, que é mais importante do que essas coisas peliculares, que vem à superfície 

da pele, a que as pessoas chamam um estilo. E que não interessa” (e.L). 

Ângelo preferia a linhagem familiar ao estilo, era essa que considerava estruturante e 

que, de facto, se pode considerar que se constituiu como uma matriz de toda uma obra. Era 

“mais um procedimento, um modo de trabalhar, que um ‘estilo’” (e.P). 

 

Ângelo considerava-se mais do que um artista porque, entretanto, se profissionalizara. 

Era um artista profissionalizado porque sabia do ofício. De que forma? “Não se trata de usar 

os pincéis, trata-se de me usar a mim, de saber como é que eu funciono, como é que um 

pincel ou a tinta funcionam. Enfim, isso descobre-se ao fazer” (e.C). 

A sua atividade artística era também uma questão de proficiência, o que, mais uma vez, 

se releva como uma questão que tem a ver com a profissão e com o estar à vontade no meio 

em que se move. 

Com uma relação distanciada, mental, fazia os desenhos com a premeditação de deixar 

as coisas acontecerem e o sucesso (avaliação que era realizada por si) dos mesmos dependia 

da prática.  Se já não fizesse desenhos há algum tempo, demorava algum tempo a 

encarreirar: 

(…) Ou eu quero, ou então não quero. Se não quero, não faço. Quando quero parar, paro. Quando 

vou fazer desenhos não sei o que é que vou fazer. Não sei o que é que vou fazer, nem o que é que vai 

aparecer. Simplesmente quero fazer desenhos. Às vezes, para relançar o motor, pego em desenhos 

antigos, ou feitos há meses atrás, ou anos, só para retomar qualquer coisa e depois, daí por diante 

deriva para outra coisa qualquer, quando corre bem. E depois dá para estar assim uns meses a fazer 

isso - e em quantidade, eventualmente. Até com um coeficiente de aproveitamento relativamente 

elevado quando está a correr bem. Quando a coisa está a correr bem, até aproveito aí 80% ou mais. 

A princípio, não aproveito nem 5%. A princípio é praticamente tudo para deitar fora, durante, sei lá, 

uma semana, quinze dias. Mas depois, quando chega a altura, digo “Acabou”. Pronto. Digo: “Já chega, 

pronto. Já ando nisto há 6 meses, já chega. Vou fazer outra coisa”. E acabo” (e.G). 
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E acabava o desenho quando não cabia lá mais nada, assim dizia. Quando não se via mais 

nada para completar, acabava. Completar é a palavra mais rigorosa, porque Ângelo, tal 

como explicitado acima, quando tinha uma folha branca à sua frente não fazia ideia 

nenhuma do que ia fazer, ou seja, não tinha nenhuma ideia pré-concebida, e o seu avanço 

funcionava como se tivesse um écran com um projetor; ia vendo umas manchas que tentava 

preencher, ia-se pondo em cima delas, comentava. Era um processo que exigia concentração 

e disciplina, razão pela qual nos últimos anos já não concretizava; ao contrário do que 

acontecia na sua juventude, em que estava treinado e o fazia com agilidade. 

No caso dos quadros, a ideia nasce, era verificada em papel quadriculado e depois na 

tela. 

Nas pinturas de grande formato, as posteriores a 1972, por exemplo, para serem 

consideradas terminadas, tinham que ter “umas sete camadas de azul, vermelho e 

amarelo… Sem isso nada feito. Porque não fica com suficiente variação nas cores. Sete ou 

oito ou nove… Há uma altura em que não posso pôr mais camadas, já chega, pronto!… Já 

não precisa mais” (e.G). 

Relacionam-se com questões operacionais as que muitas vezes foram apontadas por 

Ângelo de Sousa para fazer de uma forma e não de outra, para fazer uma coisa e não outra. 

Um exemplo observado a este nível é a justificação oferecida pelo artista para o início da 

série de pinturas ditas monocromáticas:  

Depois aborreci-me de fazer preto e branco. Pensava: e agora vou continuar a fazer uma elipse a 

preto e branco, um pentágono torto a preto e branco? De maneira que, muito naturalmente, comecei 

a pôr menos camadas e deixei de chegar ao preto e ficaram aqueles chamados monocromáticos” 

(e.L). 

As fotografias, na sua maioria, resultaram de circunstâncias casuais. Ângelo dera o 

exemplo das dos rastos dos aviões, cuja ideia surgira quando estava no terraço de casa a 

fotografar o seu filho: 

As fotografias do cotão também nasceram por acaso: estava a apanhar uma porcaria qualquer do 

chão, reparei numa grande bola de cotão, com pêlos de cão, de gato, de gente, e apeteceu-me 
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fotografá-la com a lente macro. (…) Do mesmo modo, encontrei um fio de cabelo comprido, da minha 

mulher ou do meu filho, no chão de casa e apeteceu-me fotografá-lo. Coloquei-o em cima do 

estirador, pus uma folha de papel branco por baixo e fotografei-o com a lente macro. Foi um desses 

ataques frequentes de “trigger happiness”“ (e.J). 

Também a série das begónias surgiu, noutro acesso de loucura do gatilho num belo dia 

de sol. O fim destas séries foi tão fugaz quanto o seu início, até porque nunca chegaram a 

ser um projeto nem foram desenvolvidas sistematicamente e não tinham qualquer intenção 

de serem mostradas; “Uma vez verificado o resultado, não senti necessidade de fazer mais, 

interessei-me por outras coisas” (e.J). 

 

 Ângelo transmitira, relativamente a todas as formas de expressão artísticas, e quanto ao 

modo de fazer que  

as fases por que o trabalho for passando vão determinando as fases posteriores, ainda possíveis. Por 

fim, já não existirão, pelo menos em meu juízo, mais possibilidades de continuar a atuar - quer por o 

trabalho estar concluído, com um mínimo de satisfação, quer porque tenha abortado (e.A). 

E se lhe perguntássemos qual o seu método de trabalho, poderíamos receber esta 

resposta: 

“Sacudir, sacudir…” (e.H) 

a3.2. a profissão de viver e a expansão das possibilidades 

 
O nosso artista nunca se limitou a fazer uso das possibilidades convencionadas dos 

equipamentos e materiais. Uma característica sua, em estilo de modo de vida, a qual Ângelo 

designava como mania. Comprava sempre o equipamento que não lhe cerceava 

possibilidades, como por exemplo a sua primeira máquina de filmar, uma Beaulieu com 

diferentes velocidades de filmagem, que comprou apenas quando teve dinheiro e que, 
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embora não soubesse à partida quais seriam todas as suas capacidades, qualidades e 

soluções e o que poderia fazer com elas, sabia que as tinha e que as poderia explorar. Ângelo 

sustentara: “Desde pequeno que sou muito coca-bichinhos: estou sempre a ver o que é que 

se pode fazer com as coisas” (e.J). 

O próprio confirmava que tinha uma atitude de desconfiança perante as coisas que eram 

tomadas como certas, evidentes e adquiridas. Muitos dos seus filmes são exemplos de uma 

subversão do uso convencionado e contrariam a generalidade de comportamento afim a 

uma imagem estável, bem filmada e com um bom recorte, que o seu autor comenta: 

Sou muito céptico em relação ao que a generalidade das pessoas considera óbvio. Por outro lado 

(tomei consciência disso há muitos anos), também tenho curiosidade por aquilo em que as pessoas 

não reparam e que, pelo menos para mim, é digno de atenção ou desconfiança” (e.J). 

Há todo um trabalho de experimentação técnica enquanto meio para alcançar um 

determinado fim, que no caso de Ângelo se constata ser a imagem.  

 

Entre uma imensa curiosidade e uma incessante busca de informação, concluíra: 

Sempre procurei informar-me, não sei porquê. Sempre fui coscuvilheiro. Nunca tinha pensado nisso, 

mas acho que a vida é uma profissão. Viver é uma profissão. Tem de se fazer 24 horas por dia. Um 

gajo não pode dizer: “Hoje não, hoje é domingo”. Não é como conduzir autocarro, bater carteiras, 

pôr bombas. Nunca tinha pensado nisto, mas estas coisas ocorrem nas conversas. Tenho pena de não 

conversar mais. Estou sempre a funcionar para qualquer coisa” (e.M). 

Ângelo, sempre a funcionar para algo, considerou-se (no ano de 1992) bem sucedido 

porque fazia o que lhe interessava, sem ser forçado por circunstâncias exteriores ou 

compromissos incorridos, não passava tempo com atividades ou tarefas que não lhe 

despertavam desejo ou atenção, nem com pessoas que não o atraíam. Sentia-se livre e 

satisfeito a viver a exigência da vida, qual profissão. 

 



132 

 

a3.3. o material como resposta 

Desde os primeiros trabalhos, as pinturas feitas com cera de abelha (encáustica) e 

também as pinturas a óleo, que Ângelo de Sousa demonstrou preocupação em usar 

parcimoniosamente os materiais. Revelou que esta, juntamente com as preocupações de 

simplificar e as relacionadas com os mecanismos da perceção (nomeadamente com o modo 

como olhamos um quadro, por exemplo) eram características do seu trabalho muitas vezes 

apontadas como minimalistas. Ângelo, não enquadrando a sua atividade nesse referente, 

nem num noutro, preteria as categorizações estéticas e canalizava a sua atenção para as 

potencialidades dos materiais. Estes, cujas circunstâncias serviam a sua atenção e a sua 

curiosidade. Vejamos, por exemplo: 

Alguns anos depois, eu fumava cigarros e tinha reuniões, portanto não há como ter o consciente 

ocupado e o subconsciente à solta... Não sei, talvez tenha feito uma coisa com uma folhinha de uma 

prata de cigarros e pensei: olha, uma boa ideia seria fazer isto em chapa! Foi assim que começou o 

"período" daquelas esculturas de chapa recortada e dobrada...” (e.E) 

Foi também por esta altura (1965) que, ocasionalmente, um senhor lhe dissera, a ele e 

ao escultor José Rodrigues, que vendia umas chapas de acrílico a retalho e, oportunamente, 

aproveitaram para experimentar e fazer uns trabalhos. Como o acrílico queimava as mãos 

porque tinha de ser aquecido, Ângelo começou a fazer as tais esculturas em chapa, “a partir 

desses bonequinhos que tinha feito com as pratas dos cigarros…” (e.E). Tal como aquando 

das chapas de aço inox, que por acaso descobrira à venda na Rua do Almada, temos a 

circunstância, temos a argúcia e temos o uso audaz da circunstância e do que esta oferece, 

neste caso dos materiais. 

Acolhia com entusiasmo as suas revelações e explorava as suas potencialidades, como 

neste caso: “O facto de eu ter descoberto aquelas coisas de aço polido foi uma alegria. Ainda 

por cima funcionava um pouco como um espelho” (e.E). 

Também nestes trabalhos assistimos a uma consumação da economia: fazia cortes, mas 

não deitava fora material, fazia dobras, amassos e assim quase nada se perdia. Tudo se 
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mantinha em muitas peças, era sempre possível repetir o processo e o mais importante: 

começava diretamente com os materiais, sem desenhos prévios - Ângelo até chegara a 

nomear estas esculturas de action sculptures. 

Dissera acreditar nas explicações materialistas das coisas, quando questionado acerca da 

sua escolha em mostrar novamente as fotografias a cores da sua mão esquerda: 

É um pouco a história do Robinson Crusoé, acho que somos todos um pouco Robinsons Crusoés na 

nossa vida. Nesse caso, aconteceu que eu fiquei persuadido, durante 25 anos, que aquelas fotografias 

estavam muito diferenciadas em termos de luz, porque tinha utilizado 10 ou 15 filmes” (e.J). 

É uma questão de matéria: são os materiais e o que a eles diz respeito, nomeadamente 

o uso que fez deles, que preocuparam Ângelo de Sousa, independentemente de se daí 

decorria algum tipo de consequência valorativa: “(…) vou fazendo. Se isso coincide com estar 

à frente ou estar atrás, ou na vanguarda ou na retaguarda, não sei. Penso que não me 

preocupa muito. Nem muito nem pouco” (e.G). 

 

Corporeamente acolhia o inesperado e num desejo de saber mais, deixava acontecer 

debaixo das mãos, deixava-se levar pelas influências materiais e externas. Tudo o que era 

demasiado controlado ou planeado tornava-se entediante, porque previsível. O trabalho 

consistia numa reação aos materiais, às imagens ou aos acidentes que iam surgindo. 

 

Em suma, qual reconsideração do trabalho feito, Ângelo narrou da seguinte maneira o 

conjunto do seu trabalho feito, que, no essencial, se prende com a forma de se relacionar 

com os materiais: 

(…) isso é o que eu tenho estado a dizer. Quer dizer, por razões pessoais, ser míope, não ser míope, 

ter um defeito na vista, não ser canhoto, não usar a mão esquerda para nada, ter vivido aqui, ou feito 

aquilo. O que interessa é a maneira de fazer as coisas. Isso é o que mais eu podia explicar às pessoas, 

e que em tempos tentava explicar aos alunos. Penso que é a única coisa que interessa. Aprender a 

conhecer é aprender a usar, como um pincel novo, ou outra coisa qualquer. Neste caso eu não sou 

novo, mas a pessoa vai evoluindo um pouco. Vai sabendo mais coisas, vai sabendo melhor como é 

que funciona. Mas, às vezes, não funciona...” (e.L) 
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a3.4. entre a preguiça e o método e o entendimento de si 

A propósito da preguiça, do método de trabalho e do entendimento de si, gosto 

particularmente da resposta que Ângelo de Sousa concedeu à questão em forma de 

sentença de que existia uma certa depuração no seu trabalho ao longo dos anos: 

Uma vez, a propósito do Almada, em 1972, perguntaram-me se eu o tinha conhecido. Eu gostava 

muito dele, como escritor principalmente. Tinha uma qualidade em particular, que era a de ser 

extraordinariamente preguiçoso. Eu também sou preguiçoso. Deixo as coisas acontecerem. E 

acontecem ou não acontecem” (e.Q). 

E não se obrigava a trabalhar? Perguntou-se-lhe várias vezes. As respostas contundentes 

possuem todas, o cariz desta: “Não. Aquela coisa de se entrar para uma Ordem e ter de se 

cumprir as vésperas e as matinas é horrível. Adoro passar tempo sem fazer nada” (e.Q). 

No entanto, também dissera que estava sempre, a cada momento, potencialmente 

envolvido com o seu trabalho e tinha uma lista de ideias enorme; ideias vagamente 

explicitadas para que posteriormente se pudessem desenvolver livremente - eram apenas 

algumas regras do jogo, dizia. Até porque lhe desagradavam os projetos: 

Não consigo acatar, nem utilizar, nem fazer frutificar, nem viver à volta de um programa muito estrito, 

especialmente se é estabelecido por outro. Não é por querer ser diferente, é simplesmente porque 

os sapatos apertam. É estéril. Se o programa for estabelecido por mim, os sapatos também apertam. 

A pesquisa sistemática, com um fim dirigido, nunca resulta comigo” (e.J). 

Falamos de uma atitude perante os trabalhos por fazer, mas quanto aos já concretizados, 

Ângelo também não se entusiasmava particularmente com a possibilidade de uma 

organização dos mesmos em modo antológico, até porque dissera não precisar de os (re)ver 

para se lembrar deles ou para “apanhar umas meadas ou umas pontas de meadas…” (e.G). 

Com uma pungente consciência de si e dos seus trabalhos, preferia, por exemplo, saciar os 

seus ataques de trigger happiness e desatar a filmar. Fizera-o com os filmes de chão, cuja 

alegria proporcionada era o mote suficiente para experimentar fazer e se satisfazer.  
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Aclamava a alegria e pelejava particularmente bem os incidentes de percurso, deixando 

para trás e sem remorsos projetos de trabalhos: 

Às vezes tenho pena, mas não posso ficar a chorar durante muito tempo. De resto, logo a seguir tenho 

outra ideia e a anterior submerge, não penso mais nela, a não ser que haja circunstâncias favoráveis 

e a preguiça não esteja muito presente” (e.J). 

A viabilidade de mãos dadas com a circunstância; um equilíbrio manejado com destreza 

por Ângelo, com a sua faculdade da razão de si. Vejamos: 

Se for possível, aproveita-se a oportunidade, mas se for necessário estar a empurrar muito, então não 

tenho paciência. Em vez de estar a empurrar, prefiro não fazer nada ou fazer outras coisas que ainda 

não estão feitas. Ao contrário do que as pessoas julgam, tenho uma enorme dificuldade de 

organização” (e.J). 

Quanto a uma organização mental dos seus propósitos plásticos, essa parece conter uma 

acuidade e simplicidade quase desconcertantes. Muitos apontaram uma dimensão poética 

e de interioridade na relação de Ângelo com a pintura, mas o artista demarcara-se várias 

vezes de uma atitude reflexiva no seu trabalho em ligação com a realidade e afirmara: 

Eu acho que há bastante afastamento. Acho que a pintura para mim é uma coisa em substituição de. 

Nos tempos que correm (e há bastantes anos), acho que é sobretudo isso…; o que se calhar é um 

bocado doentio, mas é um facto…” (e.I) 

Ângelo acreditava que a sua atitude perante a pintura, esse afastamento, embora 

pudesse não ser muito sadia, funcionava como que terapeuticamente. Assim se expressava, 

sem, no entanto, deixar de referir que estimava que outros vissem e pudessem sentir as 

suas obras de outra forma; e assim é e assim será. 
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B3. EPIFANIAS PROJETUAIS 

b3.1. modos de fazer 

pés e pensamento 

Que gestos são estes, então, que interferem na lucidez individual e interna? Coloquemos uma 

hipótese: são os pensamentos, e os pensamentos são movimentos que interferem na interpretação 

do mundo e dos acontecimentos. Mudam aquilo que não se vê. 

 

Gonçalo M. Tavares |Atlas do corpo e da imaginação 

 

Já vimos que Ângelo de Sousa não simpatizava com o enquadramento do seu trabalho 

num estilo. Recusava que o situassem nalgum, porque assim o limitavam e ele queria ser 

livre, poder movimentar-se ao sabor das circunstâncias e do seu próprio interesse.  

Porém, olhando para a totalidade [ou quase totalidade] da obra de Ângelo, parece fazer 

sentido a existência de um desenho prévio, como que um projeto subjacente e  

cujo princípio se poderia enunciar, resumidamente, da seguinte maneira: procurar as possibilidades 

de definir um corpo, ao mesmo tempo conceptual e plástico, susceptível de ser ensaiado a partir de 

várias modalidades de suporte, e de ser testado em múltiplos meios de expressão. (Almeida, 2016a, 

p. 103)”  

Respeitando e conhecendo sempre de forma exímia a plasticidade de cada material que 

trabalhou, experimentou cada um e criou obras que, agora, a esta distância, parecem 

inserir-se numa tessitura conceptual e plástica reconhecível e imediatamente alocável a 

Ângelo de Sousa. Pensemos nas esculturas que iniciou pelos anos sessenta, 

maioritariamente em aço ou acrílico, que parecem reverberar as formas que o artista já 

explorara no desenho e na pintura. 

João Fernardes resume desta forma a sua conceção acerca da feitura da obra de Ângelo: 
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Na obra de Ângelo de Sousa foi sempre detetável um desejo de alteridade. Nunca foi tal alteridade 

assumida com a pretensão modernista da alternativa, porque nunca nela houve o que quer que fosse 

de disjuntivo na sua afirmação de uma experiência “outra”. O desejo de experimentação sempre 

levou o artista a percorrer caminhos múltiplos por meio de expressão artística diferenciados. A 

pintura, a escultura, a fotografia ou o cinema nunca se constituíram como géneros autónomos numa 

obra que sempre os utilizou como constituintes da sua gramática plural. O seu uso nunca partiu do 

desejo empirista de experimentar a singularidade de cada suporte técnico, mas antes a necessidade 

de desenvolver racionalmente uma estratégia argumentativa da obra através das possibilidades de 

todos eles. Uma estratégia ótica da intensidade do pormenor transforma-se no pressuposto de uma 

abstração que poderá coincidir com uma perceção minimalista de formas e cores, mas que sempre 

resulta de uma ampliação do olhar por caminhos dele previamente insuspeitados, como quando, 

através do microscópio, o ato de ver se positiva na revelação de uma realidade que ‘à vista 

desarmada’ se desconhece (Fernandes, 1993, p. 7).26 

 

A indistinção entre disciplinas, em particular entre desenho e pintura e entre desenho e 

escultura (embora também entre escultura e pintura) são também marcas, e construção 

ideológica, do artista. Em todo este modo de experimentar e fazer, destaca-se sempre a 

expansão das possibilidades de realização, qual multiplicação conceptual em materiais 

diversos, em obras. A multiplicação de possibilidades também estava contida nas próprias 

esculturas feitas a partir das tiras de aço, que se podiam montar e dispor de diferentes 

formas. 

Sérgio Mah corrobora essa aceção da sua indisciplina categorial, qualificando um dos seus 

mais célebres e programáticos desenhos, o Catálogo de formas ao alcance de qualquer um, 

realizado entre 1970 e 1971:  

Nele o artista explora e dispõe várias formas elementares, linhas, espirais, cruzes, grelhas, círculos, 

pontos, com diferentes cores e níveis de espessura. O desenho é emblemático dessa mistura peculiar 

entre espontaneidade, experimentação e erudição tão característica numa prática artística que nunca 

                                       
26 [mais sobre o pormenor >>> b.4.2. da liberdade e do pormenor]. 
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se deixou enredar ou domesticar por categorias e por invenções prévias, fruto de uma atitude sempre 

disponível para se surpreender, para descobrir na sequência de cada gesto, vivencial e pulsional, 

porque a arte, esta arte, começa e afirma-se nos movimentos contingentes e generativos que são 

imanentes à sua produção, como um jogo prático que implica experiência e descoberta (2014, p. 19). 

 

Em relação às esculturas de Ângelo, por exemplo, e ainda a propósito de estilo, podem 

ler-se várias críticas com aproximações destas ao minimalismo. Consideram o 

despojamento, o caráter elementar e autorreflexivo, sem assunto de análise. No entanto, 

para além do minimalismo ter sido uma corrente americana, temos que ressalvar, entre 

outros aspetos,  

o respeito pelas características dos materiais, que o artista não mascara ou transforma, a dimensão 

performativa da sua escultura e a controlada aleatoriedade do processo criativo contrariam a 

natureza apriorística da obra de arte minimalista, concebida com um rigor e um pormenor que quase 

dispensam a sua execução  (Museu de Arte Contemporânea: 25 obras da Coleção de Serralves, 2014, 

p. 100). 

Ângelo conhecia profundamente o minimalismo, mas pertencia a uma outra tradição e 

aquilo que ele perseguia não partia de qualquer pressuposto minimalista (em que, 

nomeadamente, há uma relação com a arte do tipo industrial, com conivências várias ao 

espaço e à arquitetura e por vezes com pretensões de concretização dos designados objetos 

específicos, que não se categorizam nem como escultura nem como pintura). 

Não, para o Ângelo isso não tinha sentido nenhum. Para o Ângelo havia a pintura, havia a escultura, 

havia o desenho, havia a instalação, havia o vídeo e havia a fotografia. E ele movia-se entre estes 

vários meios expressivos sem pretender fixar-se em nenhum, mas conseguindo em cada um obter 

essa relação máximo de efeito mínimo de esforço. Isso era um pensamento de obra. Ora, mas isso é 

uma coisa que funcionava, se quiser, como uma espécie de filosofia (conversa com BPA). 

Falemos de filosofia e não de estilo, até porque Ângelo “manteve sempre uma atitude de 

não ir atrás do fácil, de não ir atrás da moda. Não era um pintor de modas, de modo algum, 

pelo contrário. Era um pintor de anti modas, um pintor da tradição” (conversa com CF). 

Carlos França alude a uma tradição, que também é a da “tradição da rotura ou rotura da 
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tradição que tem a ver com a modernidade, até mais do com a pós-modernidade, essa sim, 

feita muito de estilismos, e que o Ângelo de todo evitava. Eu penso que o Ângelo era mais 

um artista de tendência, buscava mais uma poética, do que propriamente um estilo: pode-

se falar de uma poética em Ângelo de Sousa”.  

 

No modo de fazer de Ângelo, temos que destacar, designadamente em escultura, a 

atividade projetual como parte integrante e fundamental da sua obra. Podem considerar-se 

em relação a essa característica, e nas palavras de Nuno Faria:  

Em primeiro lugar, ela remete para uma actividade criativa fervilhante cujo centro nevrálgico é o 

cérebro, em segundo lugar, demonstra o vasto leque de preocupações técnicas, materiais e 

conceptuais que o artista tem e, em terceiro lugar, quase paradoxalmente, sublinha um aspecto não 

menos importante para percebermos a personalidade de Ângelo e o estatuto que vem acordando aos 

seus trabalhos, que é o desprendimento da necessidade de corporizar aquilo que já foi presentificado, 

dado a ver pelo desenho” (Ângelo de Sousa: escultura, 2006, p. 164). 

É muito interessante pensar que apenas a obra em potência, ou seja, no seu desenho, já 

era motivo para satisfazer Ângelo, que assim, já a engendrara e já a vivera, de certa forma.27 

É também mais um sinal da sua frugalidade e quiçá, de intenção minimal, tal como o seu 

princípio de composição serial - ambas caracterizam a maneira de fazer. 

Ainda acerca da escultura e do modo de fazer, o processo de fabrico concentrou-se muito 

no corte e na dobragem, não esquecendo que o cortar transforma radicalmente a superfície 

em volume, para além de produzirem complexas alterações formais e de propriedades dos 

materiais. Também a cor e a inexistência de ponto de vista privilegiado para o espectador, 

agenciaram superfícies a partir de formas geométricas básicas. Temos duas questões 

estruturantes no trabalho de Ângelo: menos é mais; e é mais também porque a 

elementaridade processual permite a concretização de toda uma complexidade de 

                                       
27 [mais sobre potência >>> b4.5. da potência e das relações]. 
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associações ao nível percetivo. Eis aqui características incontornáveis ao seu modo de fazer: 

a ênfase no processo e a preponderância dos mecanismos de perceção28. 

 

No modo de fazer sobressaía também a intuição e “nisso em que o Ângelo parte para a 

construção da obra num plano puramente intuitivo, ele é já completamente um 

contemporâneo, digamos assim, ele não tem uma forma prévia, ele intui as formas a partir 

do estímulo que o exterior lhe dá” (conversa com BPA). 

 

Em tudo o que fez, e também na forma como o fez, Ângelo refletiu o imenso 

conhecimento que detinha. Advindo da curiosidade, da observação, da leitura, de todo um 

interesse profundo no mundo do saber (no como, no porquê, nas causas, nos processos, no 

detalhe, no nível percetivo microscópico). Tudo isto se depositava, como dizia Ângelo, no 

subconsciente e posteriormente fazia uso desse saber. Um pouco como a metáfora da 

árvore de Klee. E a Ângelo que tanto se dedicou à forma, talvez lhe agradasse a analogia: 

O artista tem-se ocupado deste mundo multiforme e, supomos nós, encontrou um caminho mais ou 

menos próprio, quase em segredo. Está tão bem orientado, que é capaz de ordenar o fluxo dos 

fenómenos e das experiências. Gostaria de comparar esta orientação nas coisas da natureza e da vida, 

esta ordem com tantos braços e ramificações, às raízes da árvore. É daí que aflui a seiva ao artista, 

passando por ele e pelos seus olhos. E, assim, ele ocupa o lugar do tronco. 

Incitado e movido pela força daquele fluxo, encaminha os resultados da sua observação para a obra. 

E assim como a copa da árvore se expande no tempo e no espaço em várias direcções, o mesmo 

acontece com a obra (Klee, 2003, p. 20). 

b3.2. experimentação como meio 

 

                                       
28 [mais sobre perceção >>> b3.6. perceção]. 
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elogio do espírito 

Uma ideia é uma linha que sai de uma forma. 

Podemos esquecer a ideia por medo de perder a forma. 

E podemos mudar a forma a partir da ideia. 

Uma ideia é o tempo a actuar (a grande velocidade) sobre a forma. 

Uma ideia é a hipótese que o tempo nos dá de mudarmos 

Duas ideias são duas hipóteses de mudança 

 

Gonçalo M. Tavares | Investigaçoes geométricas 

 

 

O uso das potencialidades da matéria, na sua mais rigorosa relação de observação, 

compreensão e experimentação é matricial no trabalho de Ângelo, mas também 

corresponde a uma das características da arte moderna. Foi depois da década de cinquenta 

que muitos artistas passaram a integrar a investigação técnica da matéria e a trabalhar ao 

nível da tinta, da cor e do suporte, destacando-se os minimalistas e a pop art. Isto para dizer 

que Ângelo, em Portugal, esteve num certo espírito de concordância artístico-temporal. 

Tendo como pano de fundo a experimentação, Ângelo foi um dos pioneiros na liberdade 

que usufruiu na busca de formas e matérias. Experimentação, acompanhada de erudição e 

rigor, consubstancia uma atitude de prática artística. 

Tudo o que fosse comportamentos dos materias era dar-lhe uma prenda. Como se comporta o 

bronze, o ferro, o aço corten, como se comporta a cor? O Ângelo sabia imenso de química, estudava 

química para saber como é que a cor variava ao fim de uma determinada exposição e na presença da 

luz. Qual era a diferença molecular entre o acrílico e o óleo? Era capaz de saber coisas que não 

lembram a ninguém, que são coisas que colocam problemas muito interessantes. (…) Sabia coisas de 

física, de químico, de estrutura de materiais.... Sabia mesmo porque estudava. É por isso também que 

depois com poucas coisas ele podia fazer muitas. Cada coisa era um mundo (conversa com BPA). 

Beatriz Albuquerque realça também esse entusiasmo do artista: “quando falava, falava 

do processo, falava da experimentação, de como as ideias e as coisas surgiam. Gostava de 

explicar um processo, de algo que o estivesse a ocupar naquela altura” (conversa com BA). 
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Ângelo disse que as possibilidades técnicas são propiciadoras e sugestivas de maneiras 

de fazer. Rejeitando a previsibilidade (lembremo-nos dos filmes de chão), desconfiando do 

mais óbvio, exercitava corpo e mente nos trabalhos com diferentes media, sempre com a 

exigência que lhe era característica. 

A fotografia é paradigmática do seu experimentalismo. Através delas o artista desejou 

alargar o horizonte experimental da imagem, descobrindo novas variantes das formas e 

sempre com o intuito de caráter percetivo presente, mostrou imagens técnicas temporal e 

espacialmente pensadas que oferecem outros modos de olhar e representar. 

O trabalho de Ângelo de Sousa sempre se situou na confluência e interacção entre as contingências 

da experiência e da experimentação. Ambas se confundem, dando a perceber como o trabalho é, de 

certo modo, uma reacção vivencial e sensível às coisas, às direcções e oportunidades que vão 

emergindo e que o artista vai intuitivamente seguindo. Tudo se joga na sua relação com a sua 

realidade mais próxima, o território do artista onde é possível encontrar todas as formas, todos os 

devires pictóricos do mundo, todas as variações da (dis)semelhança das coisas, todos os jogos 

semânticos sugeridos e provocados pela imagem, todos os desenvolvimentos e disposições de ritmos 

cromáticos lumínicos (Mah, 2017, p. 6). 

Ângelo expandiu as possibilidades criativas através da experimentação que a fotografia e 

o filme lhe proporcionaram, tendo em consideração as vicissitudes das respetivas técnicas 

que apontaram para uma experiência de atenção ao real, nas suas circunstâncias materiais 

e físicas e permitiram, qual constante, a exploração de efeitos estéticos e percetivos 

particulares daqueles meios expressivos. 

 

A experimentação e o modo de fazer cruzam-se e confundem-se [a opção pela sua 

distinção em subcapítulos foi apenas reflexo de uma organização de informação, e poderia 

ter sido apresentada de outra forma]. Ângelo fez experimentando e experimentando fez. 

Foi também através do seu trabalho experimental em fotografia que prosseguiu o modo de 

fazer relativo às variações sobre um mesmo tema, que já tinha feito em pintura, desenho e 

escultura. As experiências decorrentes dessas tentativas, repetições e insistências 
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singularizam o seu trabalho e ensaiaram pequenas, mas distintas oscilações das formas. 

Oscilações essas que poderiam bem ser infinitas, como infinita parecia ser a sua vontade de 

testar a potencialidade plástica contida em cada material e em cada possível variação da 

matéria. 

José Gil levanta as seguintes questões e responde:  

O que é um experimentador? E a experimentação de um processo (de experimentação)? Três 

qualidades são necessárias ao experimentador: a velocidade de execução; a variação na repetição - 

que cria as séries; o sentido da ocasião - que capta a tendência do movimento, entre o caos e a 

necessidade (Ângelo: 1993 uma antológica, 1993, p. 14). 

Atribuindo a Ângelo a índole de experimentador, o autor explicita as suas qualidades, 

como sejam a velocidade que obsta a qualquer sistematização e rotina, elevando a 

espontaneidade e acaso ou caracterizando a seriação como uma experimentação em si, 

aquando da variação de elementos para aferir o conjunto. 

Em suma, o experimentador põe a experiência ao serviço da experimentação. Como 

acontece na assunção da figura enquanto abstração, por exemplo (tendo por isso sempre 

rejeitado a problemática figuração/abstração). Ou seja, e conforme José Gil, “é, primeiro, 

um quadro de experimentação; em segundo lugar, uma unidade esquemática do 

movimento de formação da forma; em terceiro lugar, uma imagem auto-referenciada 

(Ângelo: 1993 uma antológica, 1993, p. 13)”. Assim, sucintamente, nos demonstra o filósofo 

a intensidade e a força do experimentador. 

b3.3. o movimento e os regressos e reinvenções 

imaginação, realidade 

O movimento nomeia novas possibilidades 

A imaginação é a curiosidade: queremos ver todos os tempos. 
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Paul Valéry sugere o movimento exterior como algo que começa no músculo e termina 

nos raciocínios, como se o músculo inervasse também as ideias. É interessante esta ideia de 

um movimento que ativa o pensamento, que ao alterar o espaço, torna o pensamento 

visível. Também os movimentos conhecem contingências várias, que pertencem à nossa 

história, geografia e cultura. E o imóvel? Como um quadro… Na imobilidade há a 

impossibilidade de movimentos? Há uma concentração de pensamentos, mas pensamentos 

não denunciados? 

Revele-se que, segundo José Gil, nas obras de Ângelo de Sousa  

é tudo uma questão de movimento. De quadro para quadro e de série para série, os princípios de 

variação agem em conjunto ou separadamente: mudança de escala, de ritmo, de relação 

fundo/forma, de direção do movimento. Tudo depende, afinal, da qualidade do movimento: a pintura 

de Ângelo é uma incessante transformação de ritmos que induz variações de formas, de luz, de 

espaço. (…) Como se o movimento se tornasse o operador metalinguístico de todas as artes… (Ângelo: 

1993 uma antológica, 1993, p. 15) 

E para o filósofo, o elemento principal do movimento nas obras de Ângelo é a cor, 

subordinando-se a esta a matéria, a luz, a forma e o espaço. Ou seja, temos assim o 

movimento da cor gerador da sua forma, espaço e luz. 

 

Importantíssima é a trajetória de Ângelo, não linear e pontuada por regressos e retomas 

de ideias do passado. Este é um dos movimentos principais do artista, o do regresso, que 

acumula com a repetição. Volta atrás, num “movimento de incessante regresso sobre a 

possibilidade de reencontrar esse primeiro olhar, fundador do encontro com o mundo, que 

caracteriza a esplendorosa experiência da criança” (Almeida, 2016a, p. 24).29  

Falamos de um movimento flexível, tanto quanto a matéria das suas esculturas animadas 

e dançantes. É um efeito lúdico, o do movimento destes objetos no espaço e consequente 

criação de planos rítmicos que realçam a memória do desenho.30 

                                       
29 [mais sobre o lúdico >>> b3.4. a matriz de um jogo]. 
30 [mais sobre o desenho >>> b4.4. da memória do desenho]. 
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Há também imensas imagens que se reenviam umas às outras entre as diferentes 

expressões artísticas, que sabemos definirem linhagens e parentescos. São movimentos que 

podemos traçar, assim como Ângelo traçava combinações e variações com os elementos 

mais simples - linha, plano, cor, luz, ponto, espaço - que se agitaram entre modalidades de 

expressão. Também pode considerar-se o caminho percorrido por Ângelo na busca de uma 

progressiva economia de meios e processos, como um movimento interno da sua obra.  

 

Um outro movimento referido, é aquele que acontece como que de dentro para fora do 

quadro. É a pintura a sair para o exterior, a prolongar-se e a criar outro espaço. José Gil 

afirma a não intencionalidade do artista relativamente à criação de uma terceira dimensão 

no quadro, mas sim uma vontade de  

acentuar a realidade das forças que jorram da imagem (e dos paradoxos de espaços “impossíveis”) e 

que se lançam para fora dela. O procedimento maior visa prolongar no espaço a energia que emana 

do quadro, de modo a intensificar o processo de osmose que desencadeia no espectador.” Ou seja, o 

autor considera que o movimento das forças, qual contínuo de espaço-tempo e que exige também as 

forças do espectador, se pode designar de “plano de imanência”.  

O “sair da tela” da pintura leva à construção do plano de imanência que confere ao quadro o estatuto 

ontológico de qualquer ente real. O quadro é imanente ao espectador (no mesmo plano de vida) e o 

espectador é imanente ao quadro (no mesmo plano da imagem) (2015).  

A consequência desta aceção é a da consideração crítica a levar a cabo por esta expansão 

da imagem para o espaço exterior através do movimento. Porque se compõe assim outra 

imagem, a projetada pelo movimento. 

Há assim que perceber toda uma esfera de vibrações e mergulhar na imanência para que 

entremos no domínio não habitual da experiência dos sentidos. 
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b3.4. a matriz de um jogo 

jogo e ficção 

mas nem tudo é perfeito (jogo) 

O jogo é quase sempre isto: regras que se fixam e, dentro delas, liberdade que se oferece. As 

regras dizem: para além de mim não podes passar; e a liberdade diz: mas dentro do espaço limitado 

pelas regras podes fazer muitas coisas. Sem regras não há jogo: são necessários limites para que 

exista algo a que possamos dar nomes; como numa definição: dentro da palavra cadeira posso 

colocar muitas coisas, mas há outras que não. Se, no entanto, não atribuir nome a uma coisa, a um 

conjunto de coisas ou de atributos, então fico com uma possibilidade infinita: fico com nada 

portanto. 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

Em Ângelo, a atividade artística e o jogo estão intimamente ligados, já que é através deste 

que vemos, também, manifestada a sua arte. Bernardo Pinto de Almeida perspetiva a obra 

de Ângelo, na sua totalidade, tendo como matriz secreta a ideia de jogo: 

A obra de Ângelo foi, desde o início, marcada pela presença de uma subtil inscrição, no seu próprio 

interior, de um modelo construtivo. Tal modelo traduzia-se numa variação mínima de elementos e de 

possibilidades de relação, jogando entre si, que se destinavam a fixar um carácter lúdico que, ao 

mesmo tempo que lhes subjaz como fórmula, lhes presidia como arquétipo ideal. Pôde, assim, 

começar cada novo avanço nesse campo experimental, como tantas vezes aconteceu, a partir de uma 

forma mínima - por exemplo, o simples traçado de uma linha - e desenvolver, a partir daí, os sentidos 

múltiplos de uma complexidade crescente. Porém, o que sobretudo distinguiu esta Obra foi que - 

como acontece com os novelos - seria idealmente possível fazer retroceder a sua complexidade final 

até restituir nela a simplicidade inicial da linha de que tudo partiu. Sendo esse o sentido do pulsar 

mais íntimo e secreto de toda ela (2016a, p. 24). 

É uma obra marcada por constantes regressos e consequentes recriações e por um 

exaustivo desenvolvimento de cada processo. Dinâmica que podemos encontrar nas 

diferentes expressões artísticas que desenvolveu, na pintura, desenho, escultura, fotografia 

e filme. Unindo todas elas estão presentes aqueles princípios definidores tão característicos 
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e que nos fazem saber, desde logo, a pertença de uma obra. É então, para todas as tipologias 

expressivas, como que um modelo matricial e um análogo sentido de jogo sempre presente. 

 

 

desperdício do mortal 

O jogo é, em suma, uma manifestação explícita, quase obscena, de um corpo vivo. Um corpo vivo 

que joga e diz aos outros - tenho tanta energia (isto é: estou vivo) que até a posso desperdiçar. 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

Jogo. Qual a matriz deste jogo? Como se faz anunciar? 

Uma reflexão sobre conceitos, definições e possibilidades poderá abrir o jogo. 

 

Recuando de forma histórica, sabemos que as primeiras noções de jogo, advindas da 

Grécia antiga, remetem para o mesmo como condição necessária para alcançar um elevado 

estado de espírito. Auto-suficiência é a característica apresentada por Aristóteles, 

questionando o que procura aquele que joga, senão o prazer pelo próprio jogo. A causa final 

do jogo é o próprio jogo. Simplificadamente, podemos constatar que não se opondo o jogo 

necessariamente a um estatuto de seriedade, ao longo de muitos anos também não assumiu 

virtuosidade ou utilidade, definindo o ser humano sem o classificar e avaliar em 

conformidade com determinadas categorias. 

Podemos apontar Leibniz, séc. XVII, com o avanço dos estudos matemáticos, para uma 

visão do jogo enquanto fenómeno intelectual, demonstrativo da engenhosidade humana, 

logo merecedor de atenção. No entanto, é logo no século seguinte que ao jogo se associa 

ao vício, tendo sido proibido pela igreja, o que levantou preconceitos quanto ao seu valor 

ético e sociopolítico. Quanto a um valor de índole filosófico, o fenómeno jogo necessitava 

ainda de sofrer alterações na sua aceção conceptual, que o redimisse de uma categoria 

menor por ser considerado uma atividade pueril e o encaminhasse para outro(s) lugar(es) 
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credível(eis). Jean-Jacques Rousseau recoloca o jogo na educação e alguns tratados sobre 

esta passam a destacar o jogo como função educativa. 

Considera-se, seguindo o contexto filosófico do jogo assumido pelos pensadores, que 

Rousseau deu um outro sentido à filosofia de Kant, que com certeza influenciou Schiller na 

perspetiva lúdica ou laboriosa sem as mesmas finalidades. Há também, com estes 

pensadores, uma consideração da utilidade do jogo, que contribuía para uma aprendizagem 

da vida e para o desenvolvimento do ser humano. 

A partir de Friedrich Schiller (1759-1805) surgem alterações na concretização e 

formulação de conceitos, cujo mote aqui pode ser dado evocando a sua décima quinta carta 

(1994) sobre a educação estética do homem, em que diz que o homem só é de facto homem 

quando joga. Nesta noção de jogo na filosofia, Schiller vê-o como um vetor de harmonia, 

logo de beleza e equilíbrio nas dimensões espiritual e física, revelando o jogo como princípio 

de unidade e também de legalidade e liberdade.  

Antes de aprofundar o conceito de jogo na filosofia de Schiller, valerá a pena considerar 

o que alguns autores apontam para salientar a importância do mesmo para o 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo através de vertentes como a aquisição de regras, 

a apropriação de conhecimentos, até a expressão do imaginário e a descentralização 

individual. 

Podemos encontrar uma definição do conceito de jogo como “uma atividade ou 

ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, 

segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim 

em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de 

ser diferente da vida quotidiana” em Huizinga (2003, p. 33), no seu Homo ludens: o jogo 

como elemento da cultura. Este autor, à questão sobre o que leva o jogador a jogo contínua 

e repetidamente, responde, de forma sucinta e elucidativa: a intensidade, os poderes de 

fascinação do jogo não têm respostas racionais; é na própria fascinação, na intensidade e 

paixão que residem as características fundamentais do jogo. Não obstante, na sua natureza, 

afirma o jogo em si, como instrumento sócio-educativo.  
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Outras considerações acerca do jogo tratadas por Huizinga podem aqui ser 

referidas/abordadas pelo interesse que denotam na aceção que esta tese apresenta quanto 

ao trabalho de Ângelo de Sousa, como sejam o facto do jogo ser livre e próprio de liberdade, 

não devendo ser imposto pela necessidade física ou obrigação moral; outra característica é 

a do jogo negar a vida corrente e a vida real, tratando exatamente de sair da esfera da vida 

real para uma outra, que embora não trate a realidade se assume com seriedade e 

entusiasmo. Afastando-se o jogo da vida comum, institui-se um certo isolamento e uma 

limitação que torna esse tempo e espaço do jogo, momentos de movimento, sucessão, 

associação e separação; uma outra característica considera o jogo como fenómeno cultural, 

o que significa que mesmo após o fim do jogo este se conserva na memória e é transmitido, 

podendo tornar-se tradição; por último aponta-se o jogo como um elemento de tensão 

importante  - há um esforço da parte do jogador  -  que significa acaso.  

É claro que o jogador, à medida que joga, vai enriquecendo a sua cultura lúdica e ao jogar 

partilha, conhece e entende verdadeiramente essa mesma cultura. 

Pode então dizer-se que a cultura lúdica de um indivíduo, representada pelo jogo, é 

composta pelas regras que ele próprio conhece, enquanto a cultura lúdica de uma 

determinada sociedade é composta pelo conjunto de regras nos jogos disponíveis para 

quem neles participa. Por exemplo,  

o Ângelo durante anos fotografou da janela as pessoas em baixo, vistas sempre do mesmo ângulo. 

Quer dizer, entreteve-se anos a fio com aquela possibilidade de ver o que é que mudava com a câmara 

mais ou menos colocada, digamos, a uma mudança de cinquenta centímetros para o lado, que era 

quanto a janela abria. Isso é uma coisa de criança; a criança que brinca sozinha, não é a criança a 

brincar com os outros, é a criança que inventa os seus próprios jogos. (…) O seu temperamento era o 

de um solitário também. Mas essa ludicidade da relação com o real, que abria para o experimental, 

era uma dimensão fundamental (conversa com BPA). 

 

Voltando a Schiller, começo por reunir alguns dos aspetos primordiais na elaboração do 

seu projeto de educação estética, que é a primeira grande investigação do filósofo. Foi em 

1793 que Schiller escreveu ao seu amigo Duque de Augustenburg um conjunto de cartas 
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onde explicitava os seus ideais educativos, apresentando alguns conceitos desse 

pensamento, como sejam: impulso lúdico, beleza, liberdade, Estado e contemplação. 

Schiller acreditava ser essencial arranjar uma solução para a sua sociedade, que vivia tempos 

tumultuosos e violentos, e cria na educação como base de tudo, defendendo uma educação 

através da arte.  

Há uma relação de Schiller com a filosofia de Kant que merece ser esclarecida à partida. 

Ambos procuram a harmonia entre as faculdades/impulsos, mas fazem uma distinção entre 

estas, embora tenham ideais semelhantes: Schiller chama às faculdades de impulsos e 

designa-os de sensível e formal, enquanto Kant distingue sensibilidade de entendimento, ou 

seja, sentimento de razão. Schiller manifesta que a sua conceção se dirige à ação prática, a 

uma estruturação objetiva para a beleza - sem, no entanto, se contrapor aos aspetos 

elementares da filosofia kantiana; a abordagem realizada por Schiller acerca da função de 

cada impulso deve ser entendida considerando a filosofia de Kant, pois, como já referi, 

defende que é pela conjugação dos impulsos, sensível e racional, que surge o lúdico. E é 

através deste que o homem pode conciliar o sensível e o reflexivo originando um jogo de 

equilíbrio que, por sua vez, gera a beleza, qual contributo essencial para uma possibilidade 

de uma humanidade mais livre e mais plena. Este jogo é o da educação estética, em que o 

homem respeita a diferença e valoriza a humanidade na sua íntegra. Para Schiller, a estética 

é a arte, pode encontrar-se na obra de arte, logo é exterior ao indivíduo, enquanto que Kant 

defende o juízo estético como sentimento, algo interior ao indivíduo. 

 

Num breve esclarecimento dos impulsos que Schiller denomina, podemos citá-lo na sua 

décima segunda carta:  

O primeiro destes impulsos, a que pretendo chamar sensível, parte da existência física do ser humano, 

ou da natureza sensível, e ocupa-se em situá-lo dentro dos limites do tempo, tornando-o em matéria: 

não fornecer-lhe matéria, uma vez que isso já requer uma actividade livre por parte da pessoa, que 

apreende a matéria e a distingue de si própria enquanto elemento persistente (1994, p. 21), 

 enquanto que  
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Ao segundo desses impulsos, a que podemos chamar impulso formal, parte da existência absoluta do 

ser humano, ou da sua natureza racional, ambicionando pô-lo em liberdade, trazer harmonia à 

diversidade das suas manifestações e afirmar a sua pessoa em todas as mutações do estado.” (…) O 

impulso formal ambiciona a liberdade do homem através da sua natureza racional, outorgando leis 

(juízos, vontade, ações e conhecimento), enquanto o impulso sensível cria casos e situa o homem 

dentro de limites de tempo, de forma e de matéria. Não é pela coerção unilateral da natureza na 

sensação e nem pela legislação exclusiva da razão no pensamento que o homem alcança a plenitude 

de sua condição de ser livre (Schiller, 1994, p. 22). 

Os dois impulsos, defendia Schiller, deveriam abandonar a sua autonomia e agir em 

conjunto, fundirem-se numa força nova, orgânica e integrada: o impulso lúdico. 

A antropologia de Schiller visa conciliar o homem sensível, que é regido por forças 

naturais, com o homem ético, que é guiado pela obrigação da lei moral. Essa antropologia 

estabelece uma confrontação entre a existência efetiva da sociedade com o ideal apenas 

possível de uma sociedade moralmente necessária. O Estado Ético do dever terá sempre por 

base o Estado Natural da sensibilidade.  

 

Schiller apresenta como charneira para a formação do homem a experiência da arte e da 

beleza, possibilitando-lhe agir na moralidade sob o impulso lúdico. Através dessa 

experiência, as forças vitais racionais e sensíveis alcançam um equilíbrio harmonioso que 

encaminham o homem para a liberdade. Este é o caminho que Schiller nos apresenta para 

uma educação estética: uma procura de perfeição moral adquirida nessa pesquisa da 

disposição lúdica, de equilíbrio de forças, pela arte e beleza. Pois será pela experiência da 

arte e do belo que o homem consegue atingir a disposição designada de impulso lúdico, que 

não é mais que uma vontade estética, em que as energias vitais do homem, assim como os 

seus princípios e desejos, atuam em harmonia em prol do exercício da moral e da ética. Em 

suma, seria através da arte que um indivíduo conseguiria não só harmonizar os seus 

impulsos (sensível e formal), mas ser um homem livre e também um bom cidadão, fazendo 

uso pleno da moral - o que nas suas palavras seria o alcance do ser humano absoluto. Este 
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ser humano absoluto seria o que aprendesse, através da estética, a fazer um uso equilibrado 

da razão, da emoção, da sua moral e da sua liberdade. 

Temos então todo um processo educativo estético que tem origem na experiência lúdica 

e na consequente harmonização dos impulsos sensível e formal quando estamos 

empenhados na procura de ideal de beleza, que se consegue através de um jogo de 

equilíbrio.  

A noção de jogo é essencial na teoria estética de Schiller. Esclareça-se que o impulso 

lúdico não é algo espontâneo, mas sim uma congregação do impulso sentimental que vai 

estabelecer a forma e uma outra força de cariz biológico que vai impôr o sensível. Podemos 

sintetizar o lúdico como um projeto de otimização da natureza humana, por meio de um 

jogo sensível e racional. E numa qualquer altura verifica-se uma cedência do homem 

educado esteticamente ao homem ético: sem se subjazer a este, numa total 

complementaridade, o estético e o ético permitem o desenvolvimento da perceção, da 

sensibilidade e da imaginação.  

 

O impulso lúdico remete-nos imediatamente para o conceito de jogo, e essa noção de 

jogo é o próprio impulso lúdico, que é o mediador. É exatamente esta noção de jogo que vai 

equilibrar os dois impulsos. Jogo enquanto elemento mediador entre a natureza e a 

racionalidade na sua dimensão ética, manifesto na harmonia entre natureza e espírito e 

capacitador do alcance do ser humano absoluto; e o jogo, ao equilibrar os impulsos, vem 

dar-lhes um uso moral. É este papel de mediador que se consubstancia fundamental, pois 

possibilitará a criação de um terceiro impulso, originado pelo jogo, que permitirá atingir o 

ser humano estético e moral. É no jogo que habita todo o peso da harmonia e este é 

indispensável para que as faculdades humanas se relacionem de forma tendencialmente 

perfeita, atingindo a moralidade (consequência da educação estética). Só o jogo torna isto 

possível. 

Para Schiller, o homem não é um ser puramente interior e a sua existência está imposta 

a uma exterioridade. A glória do homem está na manifestação da sua humanidade pela arte.  
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Sabemos que Kant via a estética como algo subjetivo. Schiler, por sua vez, via-a como 

objetiva, pois considera-a contida na obra de arte. Quanto à moral, enquanto Kant vê no 

belo o seu símbolo, Schiller vê beleza na moralidade. Ou seja, o belo é o impulso lúdico. 

 

É no jogo que o homem se satisfaz. É no jogo que o ser humano se faz completo. Schiller 

defende estas proposições porque o jogo está na arte, e é nela que desenvolve as naturezas 

opostas. Logo, o jogo é beleza, a beleza é jogo. O belo é definido como jogo porque somente 

jogando podemos completar a natureza humana. Schiller defende a necessidade de jogo 

para a criação de uma plena humanidade, só atingível através da arte, nessa busca do ser 

harmonioso capaz de fazer uso da sua moral. E assim podemos ir até à raíz etimológica da 

palavra jogo para conciliar esta teoria de Schiller de jogo enquanto prática, enquanto 

dinâmica, enquanto forma de vida. E o que possibilita a educação estética é, neste caso, a 

beleza. Não esquecendo que para o filósofo estética é arte - arte bela e moral - e a arte é 

beleza. Somente pela beleza, o homem possui, ao mesmo tempo, uma determinação 

passiva, instituída pela natureza, e uma determinação ativa, estabelecida pela liberdade. 

É na satisfação do impulso lúdico que encontramos o ideal de beleza no homem.  

 

Há ainda um conceito por mapear, o de contemplação, neste caso com a arte, e que se 

concretiza na vertente pragmática dos objetivos schillerianos. Ou seja, o belo e a liberdade 

são produzidos através da contemplação, que se constitui como o âmago e o culminar de 

toda a didática de jogo. É a contemplação que permite o relacionamento com a arte e 

consequentes desenvolvimentos no indivíduo.  

O estado estético é portanto o estado de contemplação que coloca o ser fora de si próprio 

e que permite ao ser humano viver em paz com a natureza, conforme Schiller nos diz na sua 

vigésima quinta carta: “A contemplação (reflexão) é a primeira relação liberal do ser humano 

com o universo que o rodeia” (1994, p. 54). Temos a contemplação como observação e 

reflexão dos fenómenos, que por sua vez origina ânimo e gosto perante a realidade. 
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Os ideais educativos de Schiller seriam repercutidos no Estado, que mais do que os orgãos 

governamentais, era a sociedade civil. Esta seria quem sentiria os efeitos da sua educação 

moral, adquirida através da arte e do belo.  

Determinada pela razão, a unidade moral dos indivíduos, não deve suprimir a 

multiplicidade da natureza, que é determinada pelo sentimento. A vida sóciopolítica, 

conduzida pela moralidade, não pode renunciar à sensibilidade. Schiller não propõe que o 

homem abandone a natureza em nome da razão, mas que faça uso da razão para se tornar 

um génio criador de cultura. 

Foram vinte e sete cartas de batalha pela pedagogia do belo, pedagogia da arte, 

acreditando que esta traria moral aos homens, mais do que a defesa da razão tinha trazido 

com o Iluminismo. 

 

Com o intuito de explorar uma ideia de conceito de jogo distinta da de Schiller, para um 

encontro do que poderá ser uma ideia de jogo na obra de Ângelo de Sousa, foi examinada a 

obra de Gadamer, Verdade e Método. 

 

O jogo tem uma natureza intrínseca que é independente daqueles que jogam e 

“representa uma ordem, na qual o vaivém do movimento do jogo corre como que 

espontaneamente” (Gadamer, 1999, p. 178). 

 

Com a pretensão de perscrutar formas de análise de um texto escrito, Gadamer oferece-

nos uma perspetiva da hermenêutica como ciência da interpretação, cuja compreensão tem 

como método a ideia de jogo. Trata-se de um modelo da experiência hermenêutica onde a 

compreensão do jogo se torna acessível no próprio ato de jogar: “Somente então é que o 

jogar preenche a finalidade que tem, quando aquele que joga entra no jogo” (Gadamer, 

1999, p. 175). Para a compreensão de um texto teremos, portanto, que o experienciar, 

envolvendo a nossa subjetividade. 
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Gadamer encontra na hermenêutica uma forma de recondução do homem, referindo 

uma crescente alienação de si mesmo, para um caminho de auto-compreensão. Este 

caminho de vivências e consequentes perguntas maiores abrir-nos-ão portas libertadoras 

de dogmatismos e ceticismos. Constitui-se assim uma relação estreita entre viver e 

compreender, que é como que uma conceção de jogo, em que o jogador apenas 

compreende o que está a acontecer no próprio ato de jogar. 

Gadamer apresenta-nos o jogo como um modelo estrutural da experiência 

hermenêutica. São os conhecimentos específicos que o jogo proporciona, através das 

diversas jogadas e tomadas de decisões, em que há algum risco associado, e em que 

podemos errar ou acertar, que nos permite, sob a reflexão desses atos, filosofar. Há uma 

lógica em aberto no jogo, em que apenas subsistem modelos e indicadores e que não 

conduzem a uma síntese rígida ou absoluta, logo produzem distintas conclusões, que 

concilia tempo e movimento e é altamente favorável nesta conceção de experiência 

hermenêutica. O risco é deveras importante, porque é ele que exerce uma grande atração 

no jogador que, assim, usufrui de uma liberdade de decisão. Há toda uma fascinação porque 

o jogo se apodera do jogador: “É o jogo que mantém o jogador a caminho, que o enreda no 

jogo, e que o mantém em jogo” (Gadamer, 1999, p. 181). 

Importante nesta conceção de jogo é que este se limita a representar-se: a sua natureza 

é de auto-representação. O jogador não joga pelos fins aparentes que possam ser a 

conquista desses fins, diz-nos Gadamer. O entregar-se à tarefa do jogo é, verdadeiramente, 

colocar-se em jogo, porque o jogador alcanca a sua própria auto-representação, enquanto 

joga algo, isto é, representa. E todo o representar, no mundo da arte, é um representar para 

alguém (algo constitutivo para o ser da arte). Logo, a representação é reconhecida como o 

modo de ser da própria arte. Assim,  

isso deveria ser preparado através do facto de que o conceito da representação foi derivado do 

conceito do jogo, na medida em que o representar-se é a verdadeira essência do jogo (espetáculo) - 

e com isso também da obra de arte. O jogo jogado é que, através de sua representação, se dirige ao 

espectador, e de tal maneira que o espectador passa a ser parte integrante do objeto, apesar de todo 

o distanciamento da contraposição (Gadamer, 1999, p. 194). 
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Como o comportamento estético excede o que sabe de si mesmo, o ser da arte não pode 

ser determinado como objeto de uma consciência que não seja dinâmica. E uma parte desse 

processo do ser da representação pertence ao jogo como jogo, em que não há prescrições 

comportamentais para que o jogo se realize. É o conceito de jogo como o genuíno 

acontecimento da arte. 

Em tom de conclusão podemos exprimir que esta ideia de jogo como método, cujo 

objetivo é o de uma estruturação da experiência hermenêutica na procura de conhecimento 

e na criação de subjetividades, se concretiza na vivência do próprio jogar, que é o lugar em 

que a compreensão do texto e a prática quotidiana da filosofia se encontram e formam a 

experiência hermenêutica da constituição da subjetividade.  

O que Gadamer nos diz no final do seu livro é que a compreensão é um jogo, pois aquele 

que compreende já está sempre incluído num acontecimento. Acrescenta que o que vem 

ao nosso encontro, na compreensão, tem algo da verdade do jogo, já que, como 

compreendemos, já estamos presentes num acontecer da verdade. 

 

Tendo em consideração estas noções de jogo, podemos extrapolar para o jogo de Ângelo 

de Sousa algumas premissas. Muitos dos movimentos que podemos vislumbrar na sua obra 

podem ser vistos por um lente lúdica, de puro jogo. A causa final do jogo de Ângelo era o 

próprio jogo. Já vimos como o artista se interessava pelo seu modo de fazer, de produção, 

se embrenhava nele e nas suas múltiplas possibilidades de variação, jogando as suas regras 

através do uso do seu vocabulário e fruindo de uma imensa liberdade dentro dessa arena. 

Autossuficiente, Ângelo adquiria conhecimentos e apropriava-se de qualidades de trabalho 

que advinham dessa maneira de jogar com as formas, nomeadamente nas variações que 

concretizava pelas diferentes tipologias de produção e nos constantes regressos a algo já 

feito. Neste sentido, podemos estabelecer correspondência com a perspetiva de Gadamer, 

em que a compreensão tem como método a ideia de jogo e em que o jogador compreende 

no próprio ato de jogar. Também a forma aforística com que Ângelo se expressava pode ser 

relacionada com essa ideia de jogo: o aforismo enquanto jogo, já que este, para ser 
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concretizado enquanto síntese, necessita de um forte e prévio caráter de observação e 

experimentação. 

Ângelo parava quando já explorara tudo de uma qualquer variação (tonal, de elemento, 

de linha, de cor, de volume, de movimento) e voltava ao início, como num jogo, mas dentro 

da sua gramática, das suas regras. Não cedia a obrigações, imposições ou tendências para 

prolongar ou concluir qualquer trabalho(s) e negava qualquer correspondência das obras 

com a sua vida privada, real: tal como quando entramos, e fazendo correspondência, na 

esfera do jogo. É também nesta que o jogador - e Ângelo - imprime esforço e tensão. 

Aludindo a Schiller e à sua matriz de educação estética, à luz da contemporaneidade, 

podemos questionar o conteúdo educativo na arte de Ângelo de Sousa. A harmonia criada 

por muitas obras de Ângelo, a alegria evocada em muitas outras, as sugestões figurativas da 

natureza de outras tantas e a qualidade intrínseca das suas obras de nos fazerem pensar no 

que vemos e no que sentimos, serão qualidades suficientes para consubstanciarmos a 

contemplação enquanto efeito produtor de reflexão e observação que nos encaminha para 

o tal gosto e ânimo pela realidade, que Schiller exorava, e que em nós desenvolve a 

perceção, a imaginação e a sensibilidade (três conceitos perfeitamente afins à obra de 

Ângelo). 

b3.5. imaginação e economia 

(…) dessas distâncias, assomava, no seu olhar aberto sob os óculos atentos, um humor que dava 

ao mundo uma troca de polos. As suas palavras eram feitas de metal claro e às vezes cortante das 

suas esculturas. Nas subidas e descidas dessas palavras, havia as longas cores que se colaram às 

suas pinturas e aí permanecem. 

Eu gostava de o ouvir, mesmo quando o jogo dele era com ele que jogava. A imaginação de 

Ângelo de Sousa tinha a asa do avião e a firmeza da rota. 

 

José Manuel dos Santos | Encontros com as formas 
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Desde o início que as obras de Ângelo declaravam uma apetência para uma investigação 

rumo à simplificação, a uma depuração, num jogo produtor de formas que reclama a 

economia do máximo com o mínimo. Essa pesquisa descobre-se desde logo  

no período inicial da década de 1960 sobre as figuras das árvores, flores, cavalos, pontes, criados, etc. 

- tomados como elementos mínimos de uma iconografia própria - ou a concepção, quase simultânea, 

da paisagem tratada como natureza-morta, e que paradigmatizam a demarcação de um território 

próprio em que o artista centrou todo o campo de expressão. 

A esta contenção aliava-se, ainda, no plano formal, o desencadear de uma autêntica exuberância no 

uso das cores, em explosão levada até aos limites da cor pura. O que além do mais rompia 

radicalmente com o tradicional uso das tonalidades acinzentadas e esverdeadas que dominava a 

produção pictórica da chamada Escola do Porto (Almeida, 2016a, p. 24). 

Quando falamos em economia, falamos de uma simplificação como redução ao essencial, 

ao mínimo necessário para atingir o tal máximo de eficácia - que demonstra também uma 

sensibilidade das formas notável. Podemos acrescentar “despojamento, abandono, 

retraimento, sobriedade, contenção, repouso, perceção mínima, um esforço mínimo para 

conseguir alcançar o máximo” (conversa com CF). Podemos relacionar o sentido de 

depuração com a sua ligação ao pormenor, ao ínfimo e ao microscópico, cujas influências 

poderão ter advindo do seu gosto e estudo por muitas noções de cariz oriental, 

nomeadamente leituras de textos clássicos zen. Mas podemos também relacionar a redução 

ao essencial com o seu caráter, pois, como vimos, havia em Ângelo uma preocupação de 

frugalidade que se evidenciava no seu modo de vida. 

Podemos, no entanto, salvaguardar o seguinte:  

a proximidade não deve ser entendida como indício de nenhum tipo de intenção mais intimista, 

confessional ou autobiográfica, modos que são relativamente estranhos à sua obra. Trata-se 

fundamentalmente de preservar uma economia de gestos acessíveis e despretensiosos, espontâneos 

e imediatos, suscetíveis de assinalar, encontros físicos e virtuais com formas claras e pregnantes 

(Mah, 2014, p. 21)”. 
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O máximo de efeito com o mínimo de recursos. Ou o máximo de eficácia com o mínimo 

de esforço. Ou, ainda: o máximo de presença com o mínimo de gritos.  

Relacionando o princípio orientador do seu processo criativo, com o princípio de Klee 

acerca da utilização dos meios plásticos, da sua escolha dever ser realizada com um sentido 

extremo de contenção, o mesmo autor proferira: 

A natureza pode permitir-se, em tudo, ser esbanjado, o artista tem de ser poupado em extremo. A 

natureza é loquaz e chega a ser confusa, o artista deve observar um silêncio disciplinado. Para além 

disso, é essencial para o sucesso não ir desde logo atrás de uma impressão plástica acabada, mas 

entregar-se completamente àquela parte da composição que está em devir. A impressão geral 

assenta, então, no princípio da economia: o efeito do todo deve derivar de umas quantas, poucas, 

etapas parciais. 

A vontade e a disciplina são tudo. Disciplina no que se refere à obra total, vontade no que se refere 

às suas partes (2003, p. 57). 

 

A razão apenas se movimenta dentro dos parâmetros estabelecidos pelos jogos de linguagens 

correntes, mas a imaginação tem o poder de criá-los. 

  

Rihard Rorty | Contingência, ironia e solidariedade 

 

A elementaridade sempre foi uma característica identificável na obra de Ângelo. Parte de 

recursos elementares, como o uso de três cores primárias (que combinou em disposições 

infinitas), geometrias lineares, etc., e cria combinações imensas, num complexo vocabulário 

de formas, através da sua poderosa e inesgotável imaginação. Não poderíamos fugir a este 

conceito na análise da sua obra. Só uma imaginação enorme proporciona tamanho 

enriquecimento dos sentidos, dados os parcos recursos. 

É a matéria que dita as regras da imaginação e  

de facto, esta busca daquilo que Mah referiu, muito oportunamente, como os devires pictóricos do 

mundo, liga-se diretamente ao que já designei como a potencialidade imaginativa da matéria. A 

matéria move-se e, nos breves instantes em que suspende o seu movimento, sugere formas (mesmo 
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se formas moventes, dinâmicas), e formas que na verdade são altamente pictóricas” (Almeida, 2016a, 

p. 137).  

Ou seja, Bernardo Pinto de Almeida sugere o conceito de imaginação da matéria, que 

explicita como “aquilo que, num plano formal e imagético, está contido já no próprio uso 

das matérias e no jogo resultante da sua interação” (1985). 

 

Mas a imaginação não termina na obra. As obras de Ângelo excitam a nossa imaginação. 

Sendo que todas as obras de arte são operativas de discursos, refletem vivências e culturas, 

elas funcionam também como reflexos e propostas que animam o nosso imaginário. As 

obras de Ângelo contêm imensas possibilidades de as habitarmos no nosso imaginário, são 

objetos percetivos, férteis e sensíveis. 

b3.6. percepção 

a vigilância do louco 

Pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade de formar imagens. Ora, ela é antes a 

faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo a faculdade de nos 

libertarmos das imagens primeiras, de mudar as imagens.” - Bachelard 

Trata-se, pois, de eliminar o primeiro pensamento, de fugir do primeiro encontro entre 

pensamento e percepção, fugir do sítio esperado. 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

 

Para a compreensão da obra plástica de Ângelo de Sousa, os mecanismos da perceção 

constituem-se como uma das chaves fundamentais. 

Cubismo, Construtivismo, Bauhaus e Op Art foram algumas correntes que estudaram os 

mecanismos dos processos óticos e psicológicos da perceção, assim como o seu efeito no 
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espectador. Sobrepondo-se à preocupação estética, a instigação a uma perceção crítica e 

lúdica do real por parte do observador, era o motivo da criação daquelas imagens. Filomena 

Serra descreve assim a série Negra apresentada na CIRCA 98: 

O negro parecia contrair-se enquanto a cor branca se expandia numa dimensão tal que saturava a 

nossa percepção. Essa espécie de confronto entre o branco e o negro, de que resultava uma certa 

estranheza, não podia deixar o espectador indiferente. Contudo, se nos aproximássemos, seríamos 

surpreendidos por uma nova percepção ao verificar que, em determinada posição de luz rasante, a 

superfície negra anteriormente lisa e opaca se modificava para se revelar numa transparência 

cintilante de cores azuis e avermelhadas. A surpresa e o estímulo provocados por esta experiência 

perceptiva levavam então o espectador a demorar o olhar. E talvez, a passear de novo à volta dessas 

telas para lhes descobrir outros segredos ou certificar-se desse “ilusionismo” ou do “engano” do 

primeiro olhar. Qual seria então o significado deste “ilusionismo”? (Serra, 2004, p. 296)”  

Ângelo estava a par dos trabalhos que se faziam então, mas poderia também ter sofrido 

influências das experiências “que retirou do cinema e dos processos de montagem dos 

filmes e ainda das experiências com a fotografia” (Serra, 2004, p. 302).  

A investigação percetiva, não só alastrou aos diferentes media (nomeadamente através 

de uma efetiva exploração dos efeitos estéticos e percetivos proporcionados pelos 

dispositivos técnicos de reprodução de imagens), como estes sofreram contaminações uns 

dos outros: 

Mas a montagem sincopada, intermitente, sacudida, abria para um jogo de percepções rapidíssimas, 

que reforçava o carácter abstratizante, e em que os pequenos ramos ou folhas de erva, encontradas 

ao acaso pela objectiva, apareciam como evocações razoáveis das formas produzidas por pinceladas 

bruscas. Ou lembravam incisões breves, semelhantes talvez às do lápis colorido, ou às da tinta, que 

davam por sua vez a “marca de um estilo”. Um estilo que viria a repercutir, de modo diverso - 

consequência da mudança de médium - nas chamadas “pinturas negras” que mostrou pela 1ª vez em 

1976 no Centro de Arte Contemporânea, no Museu Soares dos Reis, a convite de Fernando Pernes” 

(Almeida, 2016a, p. 128). 

A perceção é, indubitavelmente, um valor maior da obra de Ângelo, consubstanciando-

se como uma preocupação sua explícita. Obras como as ditas monocromáticas fazem oscilar 

a nossa perceção, criam profundidades ritmadas, abanam a superfície (ou o fundo?) do 
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quadro; a série Negra oferece sucessivos momentos percetivos; Finger Paintings, qual ilusão 

de movimentos numa espécie de perceção oscilatória; a sensorialidade nos jogos percetivos 

dos Ensaios para a Mão Esquerda; enfim, só mais um exemplo: 

Nesta atracção pelo devir das formas encontra-se a preocupação com as variáveis pictóricas (e.g., a 

composição, os traços e as formas, a cor e a luz). Exemplar neste domínio é Slides em Cavalete, uma 

das obras mais prodigiosas da obra fotográfica. Consiste numa projecção de cem dispositivos em 35 

mm, que parece querer responder a um desafio simples: o que é possível fazer com 3 cores primárias 

e como combiná-las projectadas sobre uma superfície branca? O esquema proposicional é preciso e 

constante. Um quadro com uma forma em primeiro plano, um triângulo ou um rectângulo vertical, e 

um fundo, um esquema semelhante a vários quadros realizados por AS. Por entre o que se repete e 

o que muda, a visão é desafiada a seguir as pequenas percepções, a força veemente das unidades 

cromáticas e lumínicas, de um imaginário tão simples como impressionante e inominável” (Mah, 

2017, p. 8). 

 

A arte não reproduz o visível, ela torna visível 

Paul Klee 

 

O conceito de perceção, de forma genérica, pode ser entendido como o que se obtém, 

interpreta, escolhe e coordena dos conhecimentos obtidos pelos sentidos; é a função que 

confere significado aos estímulos sensoriais, a partir do nosso histórico de vivências. 

Algumas teorias acerca da perceção visual foram sendo concretizadas, como sejam as 

propostas por Newton e Goethe acerca da perceção da cor; mas também algumas escolas e 

teorias surgiram no séc. XIX com fundamentações e teorias da perceção, como a Gestalt, a 

fenomenologia e o existencialismo. 

 

O resultado daquilo que observamos e que percebemos é aquilo que nos situa no mundo. 

A existência humana é exaltada pela animação sensível da imagem. Somos observados e 

observamos e como consequência do olhar origina-se algo que permanece nalgum lugar. 

Merleau-Ponty, na sua conceção fenomenológica, concebe que a intenção e a compreensão 



163 

 

do fenómeno nos encaminham para um mundo de visibilidades, mas também de 

invisibilidades, qual conceção do eu, do outro e do que percebemos no mundo. 

 

A obra Arte e perceção visual: uma psicologia da visão criadora, de Rudolf Arnheim, 

lançado em 1954, é uma obra que aplica os conceitos da psicologia da Gestalt às obras de 

arte visuais. O seu autor defende e argumenta a sua investigação acerca da visão criadora, 

que advém das influências da mente humana na apreensão da realidade e explora a 

sentença de que o todo é maior que a soma das partes. Arnheim, a partir da psicologia, 

discute o processo de visualização da criação ou da experimentação da arte, sem a 

considerar como instrumento da investigação da personalidade humana. A partir da noção 

de processo percetivo como conhecimento específico, explora a qualidade das unidades 

visuais (cor, linha, textura, proporção, dimensão, etc.) e estratégias de reunião das mesmas 

num todo. É muito interessante a premissa do autor de que a imagem centra a atenção do 

indivíduo porque oferece uma presença viva do que reconhecemos como essência da 

experiência humana. Falamos da tal visão como atividade criadora da mente humana, em 

que “o ato de ver de todo homem antecipa de um modo modesto a capacidade, tão 

admirada no artista, de produzir padrões que validamente interpretam a experiência por 

meio da forma organizada. O ver é compreender” (Arnheim, 1988, p. 39). 

 

São quatro os princípios que elucidam a psicologia da Gestalt e que refletem a tendência 

natural da estabilidade: tendência à estruturação (em que as formas se agrupam conforme 

critérios de proximidade e semelhança, sempre na forma mais simples), segregação figura 

fundo (que bem conhecemos explorada em algumas obras de Ângelo de Sousa), pregnância 

da boa forma (a boa forma é aquela que é percebida mais facilmente, de forma equilibrada 

e simples, e que resulta de uma característica da perceção humana) e constância perceptiva 

(exploração de alguns mecanismos de mudança puramente visual, normalmente ignorados, 

do tamanho, da forma e da cor sob determinadas condições, como sejam de luz, de 

movimento, etc.). 
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Arnheim adverte-nos logo na introdução que “temos negligenciado o dom de 

compreender as coisas através dos nossos sentidos” (1988)31 e convida-nos a despertar os 

nossos olhos adormecidos. Também afirma a impossibilidade de comunicar as coisas virtuais 

através da linguagem verbal. 

“O artista, também, usa as suas categorias de forma e cor para apreender algo 

universalmente significativo no particular” (Arnheim, 1988). E o espectador, com cada 

artista, aproxima-se de um mundo particular, nunca mostrado por outra pessoa, e recebe-o 

através da imediação dos nossos sentidos. Quanto a palavras, Arnheim sugere que estas 

aguardem até que a nossa mente consiga deduzir da experiência algumas generalidades e 

conceções captadas pelos nossos sentidos. Para conseguirmos expressar em palavras as 

qualidades de uma obra, devemos atentar à necessidade do conhecimento das categorias 

adequadas. A linguagem em si não é suficiente para dizermos diretamente o resultado do 

contacto sensorial, é preciso codificar, nomear a nossa experiência através da análise 

percetiva, defende Arnheim. 

 

Procederei a algumas nomeações e categorizações definidas por Arnheim, que julgo 

poderem enriquecer a atividade visual perante obras de Ângelo. 

Desde logo considerar que nenhuma obra é única ou está isolada. Quando vemos algo, 

vemos algo num determinado lugar, numa localização específica, com determinadas 

condições de claridade, a uma certa distância, numa posição na escala de tamanho 

demarcada. 

Eis o que o autor nos proporciona com esta obra: a possibilidade de discussão de algumas 

das qualidades da visão, pois “toda a percepção é também pensamento, todo o raciocínio é 

também intuição, toda a observação é também invenção” (Arnheim, 1988). Ou seja, toda a 

experiência visual é dinâmica e o que uma pessoa percebe vai para além de uma combinação 

                                       
31 As citações diretas da obra Arte e perceção visual: uma psicologia da visão criadora, de Rudolf Arnheim, nas quais não consta o 

número da página, justifica-se com a citação ter sido retirada da Introdução e esta não estar numerada. 
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de cores, formas, tamanhos: trata-se, acima de tudo, de uma interação de tensões dirigidas, 

inerentes às distintas perceções de tamanhos, cores, configurações, localizações, etc. A 

estas tensões, Arnheim designa de forças psicológicas, pois diz terem direções e magnitudes 

passíveis de descrição. Assim, temos a perceção como um campo contínuo de forças, qual 

paisagem dinâmica, cujas linhas são cumes com diferentes inclinações, que exercem forças 

atrativas e repulsivas e cuja influência se estende… 

A perceção de determinada configuração de padrão também deve ter em conta duas 

características que inferem conclusões: “Inferências são operações mentais que 

acrescentam algo aos factos visuais dados, ao interpretá-los. Induções perceptivas são às 

vezes interpolações que se baseiam em conhecimentos adquiridos previamente” (Arnheim, 

1988, p. 5). Até o mais simples padrão visual é afetado pelo espaço circundante, pela sua 

cor e tem capacidade de destabilizar o equilíbrio e oferecer ambiguidade (como as pinturas 

ditas monocromáticas de Ângelo). Tudo o que acontece é determinado por interações entre 

as partes, o que faz da obra de arte ser aquilo que se percebe e não a tinta ou o material 

que a compõe. Tamanho, cor, direção contribuem para o equilíbrio visual. E porquê 

equilíbrio? Pergunta Arnheim. Responde que visualmente o equilíbrio é indispensável para 

que a ação pause e a energia potencial do sistema atinja o mínimo; significando uma 

composição equilibrada, em que nenhuma alteração parece ser possível - o que, no seu 

inverso, numa composição desequilibrada, esta parece acidental ou incompleta. São o peso 

e a direção as duas propriedades apontadas para exercerem influência no equilíbrio. Estes 

dois fatores podem conjugar-se, de forma complexa, para atingir o equilíbrio; por exemplo, 

a direção da forma pode ser equilibrada pelo movimento em direção a um centro de atração, 

ou um peso (um objecto de um certo tamanho, forma ou cor, visualmente terá mais peso 

quando colocado mais alto) de ser contrabalançado pela cor ou localização, etc. É facil 

também perceber a influência dos elementos, conforme se situem no campo visual da 

esquerda ou direita. Imagine-se um cavaleiro vindo de um ou do outro lado ou imaginemos 

ver um qualquer quadro de Ângelo de Sousa, projetado num espelho. Ou seja, “o lado direito 

é o mais conspícuo e aumenta o peso visual de um objecto”; “o movimento pictórico em 
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direção à direita percebe-se como o mais fácil, requer menos esforço” (Arnheim, 1988, p. 

28), porque lemos os quadros da esquerda para a direita. 

Para terminar a questão do equilíbrio, Arnheim advoca que o homem o procura em todas 

as fases da sua existência física e mental e que esta é uma tendência que trespassa a vida 

orgânica para os sistemas físicos. Em suma, o “significado da obra emerge da interacção das 

forças ativantes e equilibradoras” (1988, p. 29). 

É das forças percetivas que surge a vida daquilo que compreendemos, com os seus 

significados e expressões. Pois, como refere o autor, a forma mais simples pode comparar-

se a uma pedra arremessada a um poço: vai perturbar o repouso e vai mobilizar o espaço: 

eis o ver como a perceção da ação. 

A configuração percetiva é outro conceito relevante para o autor e explica-se como sendo 

o resultado da “interação entre o objeto físico, o meio de luz agindo como transmissor de 

informação e as condições que prevalecem no sistema nervoso do observador” (1988, p. 

40). A forma do objeto que vemos não é só resultado da projeção retiniana da luz num 

determinado momento, mas é também influenciada pela totalidade de experiências visuais 

que estabelecemos com aquele objeto. É a designada influência do passado, em que há que 

ter consciência que cada experiência visual está inserida num contexto espacial e temporal 

específico, de onde o que vemos recebe influência do que se viu antes e também das nossas 

necessidades. Se pretendemos ver alguma qualidade ou propriedade e se estamos atentos 

e ávidos de a descobrir, mais facilmente a veremos e/ou a idealizaremos. 

A simplicidade é uma característica muito afim a Ângelo de Sousa e Arnheim define-a 

como a experiência subjetiva e julgamento de alguém que não sente dificuldade em 

entender o que se lhe apresenta. Acrescenta que a simplicidade objetiva e subjetiva nem 

sempre coincidem, pois, a título de exemplo, um espectador pode achar uma escultura 

simples porque não entende a sua complexidade. Não basta fazer uma análise quantitativa 

dos elementos de uma obra para aferir a sua simplicidade, tal critério é inadequado. No 

entanto se nos quisermos aproximar da simplicidade podemos fazer a análise ao nível dos 

aspetos estruturais, como sejam a distância e o ângulo numa qualquer forma. Mas não 
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conseguimos descrever a experiência percetiva de uma figura pela soma dos componentes. 

O caráter do significado e a sua relação com a forma visível que o pretende expressar 

auxiliam para determinar a simplicidade da obra. 

Há dois princípios apontados por Arnheim para tender para a simplicidade: o princípio da 

parcimónia, cujo objetivo estético é compor a estrutura mais simples para o seu propósito, 

não devendo o artista ir além do necessário (seguindo o exemplo da natureza); o princípio 

da ordenação, cujo objetivo é a organização estrutural mais simples para o fim requerido. 

Embora complexa, a simplicidade de uma obra indica uma organização do lugar e da função 

de cada detalhe no conjunto. 

Muito mais haveria a desvelar deste universo percetivo de Arnheim, mas ficam estas 

considerações que lançam um lastro discursivo profícuo acerca da especificidade da arte e 

dos seus efeitos no sujeito, considerando a arte um produto da atividade visual, qual 

dinâmico processo entre a intuição e o intelecto, a forma e a função, conteúdo e o 

significado, produção e receção, texto e contexto. 

b3.7. espécie de matemática da cor 

 
Já falámos de economia, de simplificação e redução, no trabalho de Ângelo. Uma das 

medidas da sua economia de meios é precisamente o da redução cromática à três cores 

primárias e ao preto. Esta elementaridade de meios revela um empenho conceptual e 

afetivo. Afetivas, organizadas e intensas foram sempre as atitudes na escolha da cor que 

Ângelo fez. Seja num traço que mostra uma infinidade de variações de cor, seja na escultura 

cuja cor influi na relação espacial, sejam as subtis variabilidades dos campos e horizontes de 

cor e de luz, sejam os blocos compactos de cor, sejam as ambiguidades percetivas das cores 

(e formas nas superfícies) feitas sobretudo em profundidade ou a explosão de cores, densas, 

intensas, cintilantes, impercetíveis… 
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Sempre numa linguagem de despojamento, Ângelo recorre também à maior ou menor 

diluição das tintas e à especificidade da textura dos diferentes suportes para apelar ao nosso 

olhar. Conhecia profundamente a cor e a forma como a usou foi poética e absolutamente 

inspiradora. Como os seguintes exemplos: 

A necessidade de conhecer a cor traduz-se no seu próprio princípio de existência, enquanto espaço 

de vida e de unificação de sentidos. (…) 

A cor - e como nos surge sob a exuberância de listas ou num progresso de quadrados e rectângulos 

ou enfaixando-se em cruz ou sob uma imaginada escrita japonesa ou lançada à semelhança de um 

jogo [para mim é tangram] de paus que seguem pelos ares ou numa contenção cintada de barras que 

estrangulam uma ideia da abstracção monocromática -, é em Ângelo (e não sei o modo exacto de o 

dizer) uma coisa, um Eu penso sempre presente que se faz de contrários. Que se faz ao contrário 

(Ângelo de Sousa: pintura, 2010, p. 4).  

 

As referências que esta pintura colhe habitam nessa indelével e apaziguadora área cromática exposta 

desde a sua origem a uma força implosiva onde emergem linhas e valores tensionais que estabelecem 

no seu todo uma espécie de luminosa harmonia intermitente, que só aparentemente se repete, 

gerando a ilusão de uma imobilidade. 

Estamos em presença de uma contenção minimalista solidamente construída em torno de uma 

elementaridade de conteúdo reduzido, mas cujo alcance assume no interior do campo formal de que 

se reveste a máxima expressão, definidora de um espaço de pura disponibilidade pela poderosa 

massa de cor que dele emana num tom de austera beleza e total despojamento (Flutuações: Ângelo 

de Sousa, Isabel Pavão, João Moniz, Manuel Amorim, Sobral Centeno, Vitor Pomar, 1989, p. 8). 

 

Paul Klee fala-nos dos momentos formais de um quadro, como sejam as tonalidades de 

claro-escuro e a cor. Nas tonalidades claro-escuro (as várias gradações entre preto e branco) 

a variável é a densidade, em que  

determinado grau participa da energia do branco de forma mais concentrada ou mais diluída, e um 

outro está mais ou menos carregado de preto. Os graus relacionam-se entre si em termos de 

densidade. Além disso, os pretos avaliam-se entre si relativamente a uma norma branca (sobre fundo 

branco) ou, tanto uns como outros, relativamente a uma norma cinzenta intermédia (Klee, 2003, p. 

23). 
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Quanto às cores, não há régua nem balança que permitam avaliá-las, pelo que Paul Klee 

afirma que a cor é, primeiramente, qualidade; posteriormente densidade, pois a 

característica da luminosidade também interfere, já que não estamos apenas perante 

valores cromáticos; e por fim é medida, porquanto assume limites, contornos e extensão. 

Entre muitas que poderia aprofundar, fica apenas, relativamente a Klee, uma sugestão 

cúmplice de Ângelo:  

não usar qualquer cor nem a mais nem a menos e fugir das cores falsas. A ciência óptica teria de 

passar por estas duas condições para chegar à prova experimental da verdade. Mas para nós valem 

outros pontos de vista que, apenas em parte, se tocam com os da ciência. E teremos a mesma 

experiência mesmo passando um pouco ao lado da última palavra da exactidão científica (Klee, 2003, 

p. 92). 

 

Ludwig Wittgenstein, na sua obra Anotações sobre as cores, de 1951, parece traçar um 

mapa de exclusão de possibilidades acerca do que não é a cor e de que forma se concretiza 

a impossibilidade de estabilização de um conceito de cor. O autor parece querer evidenciar 

sempre uma qualquer patologia invisível em relação a um conceito de cor. Goethe, nas suas 

investigações científicas, considerava sempre a deformação para refletir sobre qualquer 

objeto. Ou seja, ambos têm em consideração algo como a morfologia das coisas, em que é 

fulcral estabelecer um contexto e um método de observação dinâmico para conhecer algo. 

 

É importante referir que A Teoria das Cores, de Johann Wolfgang von Goethe (1749-

1832), sendo um aparente conjunto de observações sobre cores, consubstancia-se numa 

proposta de modelo epistemológico que intenta descrever e identificar a cor enquanto 

fenómeno. Conhecer um fenómeno é, enquanto experiência do próprio, descrever o seu 

comportamento, naquelas condições definidas, o que leva a um reconhecimento que se 

materializa numa qualquer descrição pormenorizada da sua dinâmica.  

Muito interessante é o apelo constante do autor a que nos envolvamos e 

experimentemos os fenómenos que este descreve, porque fazer uma experiência é ter uma 

experiência e porque sem experimentar os fenómenos não os podemos pensar. Esta é uma 
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lição de alguém que dedicou a sua vida ao processo de descoberta constante das coisas de 

todos os dias, procurando sempre relações, muitas das vezes aquelas impercetíveis, numa 

motivação maior que é absolutamente inspiradora. 

 

a teoria das cores de Goethe 

 

A Teoria das Cores consiste num levantamento das relações entre a cor e os olhos, entre 

as diferentes cores, entre as cores e as coisas e também entre as cores e algumas disciplinas. 

Há uma estrutura implícita que nasce da observação das relações das coisas. Há três aspetos 

que foram contemplados nesta obra: um histórico, que abarca um género de inventário das 

ideias sobre as cores desde a antiguidade; um de crítica, a Newton; e outro didático, em que 

expõe os fundamentos da sua pesquisa. 

Até Goethe trazer a público a sua Teoria das Cores, em 1810, era a teoria de Newton que 

era cientificamente válida. Entretanto, Goethe vem opor-se a Newton, desde logo, no seu 

ponto de partida e objetivo investigativo: enquanto Goethe quer descrever as 

manifestações das cores, interrogando-se pelo seu sentido; Newton quer analisar a luz e 

interroga-se pelas suas causas. Goethe opõe-se essencialmente à unilateralidade de 

Newton, pois para ele a cor são atos de luz com modificações ativas e passivas e devem ser 

pensadas como pertencentes à Natureza, até porque a manifestação da cor acontece 

através de uma relação íntima, a que se estabelece com o sentido da nossa vista. 

Nesta obra o autor realiza uma classificação da forma de aparecimento da cor, tendo em 

conta três aspetos, tendo concretizado, respetivamente, três capítulos (estes constam da 

Parte Didática da Teoria das Cores, correspondendo a três das seis partes que a constituem): 

Cores Fisiológicas, Cores Físicas e Cores Químicas. Trataremos aqui de forma muito sucinta 

cada uma delas. 

Ora a dimensão fisiológica da cor tem em consideração a cor que o olho saudável recebe, 

de uma determinada maneira, ou seja, obedecendo a certas regras e princípios. Trata a cor 

enquanto perceção que se manifesta através de um orgão sensível, que são os olhos. Goethe 

parte da relação entre dois polos, que são a luz e a escuridão e que, através dos olhos, 
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definem os limites das manifestações das ações e paixões da luz; a cor é o ponto de união 

entre luz e escuridão. Pode reiterar-se aquela que pode ser a maior diferença entre Goethe 

e Newton: o acontecimento da cor é pensado a partir da maneira como a experimentamos, 

numa relação de luz-sombra percetível a partir dos objetos do quotidiano, em vez do que é 

observado por um prisma - eis o porquê da sua retórica denominada por si de abstrata. Ao 

pensar a cor como uma substância que não é imóvel, perspetivas abrem-se no âmbito da 

cor manifestada enquanto movimento e ação. É um todo que aparece na relação entre a luz 

e os olhos.  

Goethe quer, a partir da observação de alterações, ir de encontro a princípios que 

explicitem as alterações do fenómeno da luz. É importante, ensina-nos Goethe, perceber 

que muitas condicionantes podem alterar a perceção da cor e que é importante termos tal 

em consideração; que a cor que vemos pertence a um objeto e este está presente num 

determinado contexto, que comporta, nomeadamente, a presença de outros objetos e que 

todos eles estão a ser percecionados em condições climatéricas específicas. Claro que tais 

evidências comportam uma grande complexidade na sua investigação, e Goethe tinha essa 

noção. Assim como tinha de que o seu trabalho exigiria outras investigações posteriores em 

várias áreas e disciplinas. 

Para Goethe investigar a cor é relacionar afinidades e contrastes entre as mesmas, assim 

como relacionar as cores enquanto elementos da física e da química. 

Entre muitas reflexões e exemplos, saliento que Goethe pensa o preto e o branco em 

função um do outro, na sequência da relação entre luz-sombra; pensa o cinzento - que pode 

ser um branco sob o efeito da sombra: este é um princípio vital sempre presente em Goethe, 

o da constante oposição entre dois elementos - como o do movimento da obscuridade e 

claridade - na relação com os nossos olhos. 

A dimensão física da cor considera a cor quando vista através de algum meio intermédio 

(transparente, semi-transparente ou opaco). Para se revelar a física da cor há que assumir, 

com igual importância, o seu aspeto objetivo e subjetivo, porque a cor é um fenómeno em 

contínua mutabilidade e desenvolvimento. Nesta parte Goethe trata das cores atmosfericas, 
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do arco-íris, de fenómenos prismáticos, entre outros. É nesta parte que chega a uma ideia 

do seu círculo de cores. 

As cores químicas caracterizam-se pela sua permanência, característica oposta das cores 

físicas, que são eminentemente transitórias (pois a cor tem uma duração limitada no 

tempo). Muitos princípios do comportamento químico das cores presente na Teoria das 

Cores de Goethe ainda hoje são válidos, não obstante desta ser a dimensão do 

conhecimento da cor que conheceu maiores avanços. 

Ainda na Parte Didática, Goethe dedica-se, pioneiramente, ao estudo dos efeitos 

sensíveis-morais das cores, afirmando o caráter próprio único das mesmas que atuam no 

psíquico humano causando estados anímicos, reações e sensações distintas. 

 

A teoria das cores de Goethe é um mundo… cuja exploração aprofundada exigiria tempo 

e dedicação de que não disponho para este trabalho. 

Resta-me, em suma, referir que a Teoria das Cores quer revelar a cor enquanto lei da 

natureza na relação com o sentido da visão. Todo o estudo da cor, segundo Goethe, tem de 

primeiro entender a relação dos olhos com a cor - na sua forma do aparecimento da luz e 

da escuridão - e das cores entre si e como estas aparecem aos olhos e só posteriormente 

constituir relações quantitativas. Esta obra de Goethe tem a grande capacidade de renovar 

a qualidade do olhar para o mundo do fenómeno da cor, qual fenomenologia do visível. E 

tamanha inspiração na capacidade de olhar as obras de Ângelo, em particular a cor das obras 

de Ângelo, é um contributo valioso e entusiasmante. 

 

wittgenstein 

 

Wittgenstein estuda Goethe e cita os seus estudos inúmeros vezes. Ambos têm a 

perspetiva de pensar a cor a partir do contexto: no contexto da observação do 

acontecimento da cor, temos Goethe; em Wittgenstein, a investigação da cor ocorre através 

dos conceitos de contexto e jogos de linguagem (o que permite o reconhecimento da cor, a 

sua nomeação e um entendimento comum). 
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É Wittgenstein que refere relativamente à Teoria das Cores de Goethe: “Temos aqui uma 

espécie de matemática da cor” (1996, p. 49). Frase aparentemente e eventualmente 

equívoca, mas que clama a tal relação entre a cor e o seu contexto, porque Goethe parte da 

observação e releva a importância das leis da natureza na investigação da cor. É no âmbito 

da ação dessas leis que constatamos as variações de luz e escuridão e que nos apercebemos 

que é através de uma determinada proporção entre a luz e a escuridão que cada cor se exibe 

(tal como os números em que uns são pares, outros ímpares, alguns primos; distinto cada 

número, mas que combina de diversas formas com outros, podendo gerar ainda outros 

números, inúmeras operações, enfim, uma diversidade de aplicações e combinações). 

Consequentemente, o que nós chamamos cor trata de cerca de 10 milhões de cores, o que 

mostra a complexidade do pensamento acerca dos nomes das cores. Não só os nomes das 

cores, mas o modo como estabelecemos uma conceptualização da cor através da linguagem 

falada permitem reconhecer relação do olho com a cor. Ou seja, em Wittgenstein, as 

observações incidem na forma como, no dia a dia, reconhecemos as cores e como falamos 

delas. E é exatamente a forma como falamos das cores que espelha o nosso ponto de vista, 

que é o mesmo que a nossa perceção da cor. Como Goethe, Wittgenstein procura um 

conhecimento da cor pelo uso, mas ao invés de uma investigação da natureza, o segundo 

investiga a cor que parece no uso da linguagem. Em Anotações sobre a Cor, Wittgenstein 

investiga o sentido da pergunta como conceptualizamos a cor? 

O autor, ao aperceber-se que, apesar da quantidade imensa de cores, as palavras que as 

designam são extraordinariamente em menor quantidade e que, visualmente conseguimos 

identificar num ponto um número muito maior de cores no círculo de cores, conclui que 

embora não haja um reconhecimento da cor através da linguagem verbal este acontece 

numa compreensão de uma linguagem da cor (porque a conseguimos reconhecer entre 

muitas outras). É a partir desta premissa que Wittgenstein supõe que a forma como 

reconhecemos a cor é já uma forma de abstração - notemos a diferença do uso que fazemos 

de uma cor e a forma como falamos acerca dela. Ou seja, o como nos referimos a uma cor 

é insuficiente para demonstrar o entendimento que temos da mesma. Com isto, 
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Wittgenstein argumenta que a própria cor comunica: “Os conceitos de cor devem tratar-se 

de uma forma idêntica aos conceitos de sensações” (1996). 

Em relação às cores puras, que Ângelo tanto usava, Wittgenstein reflete que “o conceito 

de cor pura não existe” (1996, p. 69). Partindo do princípio de que “os nomes de cores 

caracterizam a impressão de uma superfície sobre a qual vagueia o nosso olhar” (1996, p. 

65), a verdade é que não usamos os nomes específicos das verdadeiras cores puras.  

Em Wittgenstein reverbera sempre esta ideia do sentido da cor como linguagem. E este 

sentido, fundamental para pensar a identidade de uma cor, é-nos dado pelo contexto. Por 

isso a identidade de cada cor terá de ser encontrada através das outras cores, porque cada 

cor só é percecionada em relação com outras cores 

 

Diz Wittgenstein: “Quem não puder jogar este jogo não possui este conceito” (1996). 

Nas obras de Ângelo de Sousa, o jogo de linguagem - conceito fulcral no pensamento de 

Wittgenstein, é feito entre vários elementos, dos quais a cor é um deles. 

O jogo de linguagem, para Wittgenstein, não consiste na afirmação de uma palavra que 

denota um objeto e que é entendida por outro como sendo esse objeto; um nome atribui 

significação e não uma denotação. O jogo de linguagem constrói uma relação entre uso e 

linguagem, em que esta aparece encadeada com um contexto, com uma atividade 

específica, que elucida o jogo de linguagem. Ou seja, “chamarei também ao todo formado 

pela linguagem com as actividades com as quais ela está entrelaçada o jogo de linguagem” 

(Wittgenstein, 1987, p. 19).  

“A expressão jogo de linguagem deve aqui realçar o facto de que falar uma língua é uma 

parte de uma actividade ou de uma forma de vida”32 (Wittgenstein, 1987, p. 26). Os estilos 

                                       
32 O conceito ‘forma de vida’, em Wittgenstein, corresponde a uma mudança de aspecto, isto é, ao aparecimento de facetas novas no 

jogo que estamos a jogar. 
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em pintura, criados a partir de diferentes relações entre desenho e cor, nomeadamente, 

constituem uma linguagem própria que os caracteriza. 

Sendo a produção plástica uma linguagem, aquela construída por Ângelo de Sousa é 

sólida no sentido em que mostra ter uma sintaxe de elementos, formas e cores. A cor é um 

dos elementos essenciais do jogo de linguagem que é construído por Ângelo, com as suas 

indizíveis regras. A forma como a superfície e o espaço são dados a conhecer, pelo modo 

que possibilita ao serem percorridos pelo olhar, é a forma pela qual é revelado o jogo de 

linguagem. 

Com Wittgenstein assimilamos a cor que comunica, que é afetada pela envolvente e que 

se altera segundo o contexto. A compreensão do que é a cor e o entendimento da sua 

designação, depende essencialmente de um reconhecimento comum que advém da forma 

como a cor comunica connosco e menos da forma como comunicamos entre nós acerca da 

cor. Ou seja, a cor é um jogo de linguagem e uma forma de vida. 

Uma sugestão é deixarmos que a cor de cada obra de Ângelo nos conte a sua história, a 

cada dia a sua história… 
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C3. ATLAS LÚDICO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

é o jogo que mantém o jogador a caminho, que o enreda no jogo, e que o mantém em jogo 

eu penso sempre presente que se faz de contrários 

18 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

e assim como a copa da árvore se expande no tempo e no espaço em várias direcções, o mesmo acontece com a obra  

 

o movimento nomeia novas possibilidades. A imaginação é a 
curiosidade: queremos ver todos os tempos 
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o belo e a liberdade são produzidos através da contemplação, 
que se constitui como o âmago e o culminar de toda a didática 

de jogo 

23 

24 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 | PRESENÇA 

A4. MANIFESTAÇÕES 

a4.1. do subconsciente 

Muitas vezes, eu tenho um “automatismo” que me leva a encontrar as soluções, sem estar a pensar 

nelas. Eu sei que existe um problema, mas não vale a pena estar a marrar nele; não vale a pena estar 

a gastar folhas de papel, quando se sabe que não sai nada. Às vezes, sabe-se que vai sair e é preciso 

insistir, mas outras vezes isso não acontece (e.O). 

 

As manifestações do subconsciente no trabalho de Ângelo de Sousa são assestadas 

inúmeras vezes nas entrevistas, para darem resposta a questões várias de procura 

justificativa de determinada ação artística. É recorrente a curiosidade alheia perante o 

artista e a sua obra; queremos saber o porquê daquele material, o porquê daquela cor, o 

como surgiu aquela ideia, enfim, queremos (não poucas vezes) acalmar a nossa manifesta 

surpresa e encantamento por algo e penetrar no universo da compreensão (o muitas vezes 

denominado racional). 

Ângelo racionaliza da seguinte maneira: “Eu costumo dizer que tenho um bom 

subconsciente, mas o subconsciente só funciona bem quando está alimentado de 

informação” (e.J). 

É essa informação, todo esse manancial adquirido ao longo do tempo, que permite e 

justifica ações que muitas vezes podemos designar de intuitivas. E sim, é intuição, mas 

porque a razão já está informada antes, diria Ângelo; já existe uma série de informações e 
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conhecimentos que permitem agir no momento e, nomeadamente, intuir. Não se trata de 

uma dicotomia entre o racional e o intuitivo, é mais o segundo que se alimenta do primeiro 

e faz o subconsciente agir, ou seja: 

(…) é uma questão de subconsciente. Isso acontece desde pequenino. Na altura, era o anjo da guarda, 

quando eu era pequenino e a minha avó era viva. Há subconsciente; mas tem de se ter informações 

na máquina, e depois a máquina resolve e apresenta a solução (e.O). 

 

Com o subconsciente liberto e o consciente ocupado, ao mesmo tempo a prestar e a não 

prestar atenção ao trabalho plástico que o ocupava, este acontecia muitas vezes 

frutuosamente; em particular o desenho [como já abordado em a3.1]: 

Eu tento manter uma atenção subconsciente ao que estou a desenhar, embora preste atenção, 

simultânea e conscientemente, a outra tarefa a que possa estar cometido na altura. Aqui em casa, 

como não tinha ninguém que me distraísse, às tantas era mais difícil. Quando começava a trabalhar 

era extremamente difícil começar, porque estava tão consciente, tão focado na tarefa, que era 

extremamente difícil arrancar. Pensava: “Agora vou ver qualquer coisa”, e tinha a ilusão, à força de 

querer ver, tinha a ilusão de que via qualquer marca que ia servir; e não era, quer dizer, era eu a 

desejar que aparecessem marcas que não tinham qualquer fundamento, que não tinham qualquer 

origem. 

Quando era obrigado a uma ocupação consciente, as coisas resultavam. O que interessava, de facto, 

era que estava a prestar atenção àquilo, mas não uma atenção consciente, logo crítica, logo a dizer 

mal, logo a destruir, não. Ia sendo espectador do que ia aparecendo. É o que acontece quando eu já 

estou em velocidade de cruzeiro, as coisas acontecem e eu digo: “Olha que interessante, aconteceu 

isto, o que é que irá acontecer a seguir?”. Dava-me uma enorme paz de espírito, até dava mais gozo 

que pintar quadros… (e.K) 

 A ausência de ênfase manual e a diminuta qualidade artesanal do desenho, 

concomitantemente com a dimensão de descoberta instantânea e momentânea do 

desenho justifica a designação de action drawing que Ângelo usara e tornava bastante 

favorável a ação do subconsciente. 

Prossigamos para o desenho. 
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a4.2. do desenho 

Como é que Ângelo identificava os seus desenhos enquanto tal? O que é que, para si, os 

tornava desenhos? Esta questão foi descrita pelo artista, que identificava dois casos para os 

seus desenhos. 

Havia o caso de uma série, “em que os desenhos foram feitos com o mínimo de recursos, só a preto 

e branco e exclusivamente com a ideia de serem embriões para eventual desenvolvimento. Portanto, 

coibi-me de criar texturas ou acidentes, de entrar pela cor, qualquer coisa que fosse. Quer dizer, são 

manchas pretas, riscos pretos. Preto e branco. O branco da superfície; o preto a tinta-da-china, o 

marcador, o que fosse. Estes desenhos estão para ali para, eventualmente, servirem de trampolim 

para outro tipo de trabalho, seja escultura, sejam outros desenhos maiores, seja pintura. Não quer 

dizer que os vá fazer todos, provavelmente não os vou fazer, são demasiados. Era impossível explorar 

todos.” Estes eram desenhos embriões, geradores de algo mais a posteriori e que continham logo o 

propósito inicial de parar antes do fim, ou seja, a ação de desenvolvimento e exploração não 

acontecia. Eram desenhos rápidos que o artista carimbava com um número para ter uma ordem 

cronológica, mas que não tinham qualquer destino pré-definido. Podiam “ser desenvolvidos com cor, 

em volume, ou com fitas metálicas, ou outras formas de escultura que até não cheguei a fazer, ou 

outras formas e técnicas de pintura que nunca usei (e.K). 

Ângelo considerou os cerca de onze mil desenhos produzidos até à data (2004) - e 

importa assinalar que estes cerca de onze mil desenhos correspondem, de forma estimativa, 

a dezenas de milhares de desenhos realizados (mas não aproveitados) - como um 

empreendimento. Também o caráter humilde dos materiais usados nestes desenhos havia 

sido pensado e considerado com o intuito “de cercear os devaneios, o trabalho de 

cinzelador, o trabalho de requinte” (e.K). Enfim, estes foram os desenhos realizados como 

modelo para as suas transcrições e orquestrações, em modo que anuiu possuírem uma 

qualidade diarística. 

 

A atitude psicológica, a maneira de estar, era completamente diferente, dissera Ângelo, 

num caso ou noutro dos desenhos. Vejamos agora o segundo caso.  
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Os outros são auto-suficientes, têm uma intenção diferente. Nesse caso, temos uma superfície 

branca, temos qualquer coisa que faz riscos ou que faz manchas, seja a cor, seja a preto e branco, 

seja a lápis, seja mole, seja duro, seja líquido, e normalmente o processo é: temos uma folha à frente, 

temos um instrumento qualquer que produz manchas ou riscos, que de qualquer maneira altera a 

superfície do papel. Eu vejo, e acredito que isso acontece à generalidade dos meus colegas, qualquer 

forma no papel que procuro repetir ou a que procuro sobrepor uma mancha ou um risco ou o que 

quer que seja com o instrumento que tenho na mão, no momento, e que até posso mudar a meio, 

para outra cor, para outra técnica, para lápis, para tinta-da-china, qualquer coisa desse género. Quer 

dizer, vou vendo, sucessivamente, indicações do que poderia existir naquele papel e tento, mais ou 

menos, ir seguindo essas formas com a possível fidelidade (e.K). 

E, como já referimos, termina quando já não vê mais nada. Também a cor vai 

acontecendo, porque, sem ideia prévia definida e apenas com alguma nebulosidade, vai 

aparecendo e é tomada pelo artista. 

É a especificidade do material e a sua vertente artesanal que assinalam o desenho como 

descoberta e o trabalho inerente é considerado como uma reação às imagens ou aos 

acidentes que surgem, até porque o papel é apenas um suporte; poderia ser ardósia, mas é 

papel por “uma questão de tradição e de comodidade” (e.K). 

Apesar da sua aparente facilidade de execução, e da simplicidade muitas vezes presente 

na relação forte que os desenhos têm com o quotidiano, Ângelo nomeia os desenhos como 

repositórios de problemas e soluções. E acrescenta:  

(…) não é propriamente o prazer de desenhar. Aquilo é uma actividade, é uma coisa muito activa. 

Acho que precisa um bocado de luta. Mas não vamos transformar num drama de cortar orelhas. Mas 

penso que é uma actividade conflitual, um bocado agónica (para falar à neogrego); embora, no fim, 

as pessoas possam ficar com a impressão que é muito visible, muito agradável, muito pastoral, 

arcádico, paradisíaco. Mas, evidentemente, penso que é uma actividade agónica (e.O). 

Não obstante todo o confronto que a atividade do desenho consubstanciava para Ângelo 

de Sousa, estes também possuíam outros atributos: 

(…) não me preocupo nada com o que alguém vai dizer, ou com quem está fora de mim. Acredito que 

o desenho se relaciona com o meu eu; ou aquilo tem que ver com uma coisa que se chama 

ergoterapia, que é terapêutica ocupacional. Não é que eu me sinta mais feliz; mas talvez tenha uma 
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faceta de ergoterapia, incluída nessa componente. Uma pessoa sente-se mas aliviada quando está a 

fazer um desenho. Ou se faz muitos desenhos e chega ao fim e fica a sensação de… “hoje ganhei o 

meu dia; só deitei fora vinte, aproveitei cinco em vinte, foi um dia tremendo”. Neste sentido, funciona 

assim como doping para levantar um bocado a moral (e.O). 

A prática do desenho foi quase uma constante ao longo do seu tempo de produção, tendo 

partido sempre da vontade. A presença do desenho é uma das características insignes da 

obra de Ângelo de Sousa. Muitos dos seus quadros, nomeadamente com a presença da linha 

- linha que muitas vezes delimita, que separa -, eram quase desenhos, como atesta o artista: 

“Sim. Aquilo é um desenho, no fim de contas. Simplesmente é um desenho que decorre 

da maneira de pintar, da maneira como o quadro é pintado.” (e.G) 

 

São maneiras, as maneiras de Ângelo, e são os seus desenhos e as marcas da sua presença 

que aqui assomam. 

a4.3. da família 

A presença de uma linhagem familiar é também algo distintivo da obra de Ângelo de 

Sousa, que nos elucida acerca do seu empenho na sua existência: 

Às vezes aquilo tem que ter um certo entrosamento. Tem que ter uma certa linhagem familiar, o que, 

se não existir, torna-se um bocado inexplicável para as pessoas. Eu vejo que mesmo com uma família 

de 12 ou 15 as pessoas acham esquisito, como é que não hão-de achar se for uma só, sem família, 

uma orfã e abandonada que eu adoptei? É ilegível para as pessoas. Em certa medida há a necessidade 

de criar uma micro-tradição para que aquilo se entrose numa coisa qualquer, se integre numa 

familiaridade qualquer. É um bocado uma necessidade de tornar a coisa explícita, é como “les meules 

de foin” de Monet, ou as catedrais de Monet, a partir da catedral de Rouen, é o exemplo habitual das 

primeiras séries que apareceram (e.L). 

É uma maneira de fazer as coisas, que surge como uma necessidade da própria obra, esta 

criação de uma microtradição que evite a inexplicabilidade.  
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De cada família, Ângelo mostrava interesse em ir guardando um exemplar para si, para o 

espólio, e ia tentando não vender esse espólio. É um sinal de apreço e de corporização 

dessas mesmas famílias. 

Essa familiaridade é-nos muitas vezes sugerida na retoma de Ângelo a alguns motivos, 

como por exemplo as plantas e as árvores, das pinturas da década de 60, nos filmes e nas 

fotografias. A capacidade de utilização desses elementos com grande liberdade e as 

variações formais passíveis de serem realizadas, são causas apontadas pelo artista pela 

afeição a essas composições. 

 

Foi em 1958 que começou a fazer os desenhos que se assemelhavam a árvores na forma 

como se viam, “embora graficamente fosse só uma linha assim um bocado angulosa e depois 

umas evocações de umas folhas” (e.K). Quando Ângelo fazia estes desenhos, não se estava 

a lembrar de nada que tivesse visto, “era uma forma que brotava de baixo, que estava mais 

ou menos central, pesava mais em baixo e em cima era leve. Por isso, continuei a chamar 

àquilo “árvores”, mas não era propriamente um nome, eu costumo dizer que era uma 

alcunha” (e.K). Sem qualquer simbolismo associado premeditadamente, só mais tarde 

Ângelo veio a descobrir que essas formas equivaliam a um teste de personalidade ou de vida 

emocional, de cariz jungiano, que era usado com crianças ou com pessoas com problemas 

e cujo valor simbólico advinha da análise da existência ou não de partes como as raízes, as 

copas, os ramos, etc. 

E, já com este conhecimento, “eu continuei a chamar-lhes “árvores” e a associá-las sempre. Essa 

família já funcionava como uma série, como um processo cronológico de experimentar formas, de 

praticar ginástica para ver a forma, ir lá e conseguir segui-la, conseguir explorá-la, conseguir inventar. 

Foi uma ginástica para a cabeça e para a mão, em termos de concepção, e foi também para mim, na 

altura, uma paródia aos clichés que se usavam, ou que se tinham usado ou que se iriam usar, não sei. 

Foi uma espécie de volta à arena, ou de vista do panorama vigente na altura (e.K). 

Foram muitos os desenhos feitos nesta série das árvores, que Ângelo chegou a considerar 

como parodoxal, porque ninguém viu ou verá essa série de desenhos completa para verificar 

uma qualquer teoria ou mensagem subjacente. Aliás, adita o artista: 
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Eram coisas que eu fazia para meu uso, que existiam no momento em que eram feitas, e que 

constituíam uma estrutura que nunca será apreendida por ninguém. É assim uma tarefa, um bocado 

vã e absurda, muito divertida enquanto a fiz. Desde as árvores até essa série dos onze mil e tal 

desenhos, que ninguém vai ver na totalidade (e.K). 

Não vemos a totalidade, é certo, mas o que vimos ou vamos vendo é suficiente para 

atestar esta presença de uma estirpe familiar, em modo de ginástica de concepção, como 

revela expressivamente o artista. 

a4.4. de relações 

As relações entre as diversas tipologias de produção artística de Ângelo de Sousa foram 

sendo um assunto recorrente nas entrevistas a si realizadas. Exploramos o tema com a 

referência a uma ação familiar em Ângelo, a de voltar atrás, para espreitar o que nos diz 

sobre relações entre a pintura, a escultura e o desenho: 

Tenho a impressão que, em termos formais, de “inspiração”, as esculturas estiveram sempre em 

relação com os meus restantes trabalhos. Por vezes, até, com pinturas ou desenhos feitos na mesma 

ocasião. Contudo, nenhum destes trajectos - na pintura, na escultura, no desenho, etc. - segue um 

percurso linear. Estou, constantemente, a voltar atrás, a ideias já de alguns anos, a retomá-las, numa 

espécie de reciclagem. O que quer dizer que, nos resultados, poderei estar aparentemente muito 

longe já do ponto de partida - e o parentesco não ser imediatamente evidente (e.B). 

Ressalvemos algumas relações citadas: em muitos desenhos e muitas pinturas avultam 

as enormes superfícies brancas e a vocação figurativa; a visão icónica presente na fotografia 

e na pintura, em que qualquer coisa é centrada e selecionado um pormenor; os exercícios 

de composição elaborados com a câmara de filmar nos seus filmes do chão da garagem da 

casa de Esmoriz prefiguraram os esquemas compositivos de alguns quadros, os 

aparentemente monocromáticos, como confirma Ângelo ao responder que “todas as 

composições de linhas que aparecem nesses filmes acabaram por aparecer, nos anos 

seguintes, em quadros”(e.J).  



187 

 

 

Podemos então enfatizar a relação do cinema com a pintura (talvez pela prática de pintor) 

e vice-versa, ambos com um forte cariz experimental, nomeadamente ao nível da técnica 

no caso dos filmes: muitas vezes a imagem toma a aparência da pintura, tendo até sido 

referido a sugestão dos movimentos da câmara com o manuseamento de um pincel em que 

podemos pressentir a imagem a formar-se como que por pinceladas. Eis um outro exemplo 

dado por Ângelo:  

(…) as linhas da mão, quer nos filmes quer nas fotografias, também não são muito diferentes das 

linhas dos quadros aparentemente monocromáticos. Para mim, esses filmes e fotografias funcionam 

como os quadros. Não é por acaso que os projectava numa tela branca com uma dimensão 

aproximada à dos quadros (e.J). 

Também vemos referido outro tipo de relação, a que se pode perscrutar numa mesma 

tipologia de produção ao longo do tempo. De entre os quadros de Ângelo das várias décadas 

sobressai uma mesma forma de fazer, de construção, de formas afins. Se pensarmos nos 

quadros nos nos 60 e dos anos 80, por exemplo, destaca-se a relação entre as formas no 

interior do quadro e os seus limites,  

a uma aparência de autocontenção ou auto-suficiência… Isto é, cada pintura termina nos seus limites 

físicos e não se sente que poderia ter continuado para fora deles, apesar de, frequentemente, as 

formas e linhas serem violentamente truncadas pelas margens do quadro. Julgo que estas pinturas - 

e outras que tenho feito -, se poderiam dividir em rigorosamente simétricas ou violentamente 

assimétricas. Assim como as dos anos 70 e 80 (e.C). 

E já que falamos de construção, e pensando em toda a obra do artista, avulta uma espécie 

de fundamento absolutamente transversal  - ao desenho, pintura escultura e mesmo filmes  

- um pouco difícil de definir, mas que tem que ver com a forma de trabalhar linhas (que 

dividem o espaço, como meios para delimitar) e superfícies (lado a lado, umas atrás das 

outras…) no espaço. Como se fossem as mesmas questões as que assomam nos vários 

media, qual imagem una das suas múltiplas facetas, muito embora não premeditadamente, 

como afirma Ângelo: “Constato que é parecido! É uma constatação a posteriori ou feita 
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quando muito durante: “olha que engraçado, até parece que é parecido, que tem imenso a 

ver com!”” (e.E) 

Sem qualquer preocupação de criar uma linguagem, uma sintaxe própria, distingue-se no 

entanto uma pesquisa integrada e geral de natureza pictórica - a cor, a luz e a composição - 

e do traço, da linha. Temos planos e planos:  que se dobram, que se recortam e destaca-se 

evidente a relação entre a pintura e a escultura. 

Sem qualquer hierarquia, relação de consequência ou qualidade priorizável entre as duas 

expressões artísticas, até porque “(…) o central é eu estar vivo, mais nada; o resto, é 

epifenómeno; são coisas que acontecem, em dada altura, se for a escultura, é isso que é 

importante, se for outra coisa, é a outra coisa que é importante.” (e.I) 

 

E claro, qual relação de otimização, já nos cruzámos muitas vezes com esta saliência, 

temos a economia de meios que perpassa todo o trabalho de Ângelo de Sousa. 

a4.5. de indícios e influências 

Várias identificações e inserções contextuais em movimentos artísticos foram sendo 

concretizadas ao longo do tempo de produção de Ângelo de Sousa. A integração nacional 

ou internacional nunca foi motivo da sua preocupação nem assentiu fazer parte de nenhum 

movimento. A este tipo de questões, expunha este tipo de respostas: “Nunca estive 

preocupado em situar-me ou em não me situar, em relação a coisa nenhuma. Imagino que 

possa ser situado” (e.I). 

Consentira que a arte se forja numa relação com a tradição, com a arte do passado, 

embora não toda. Cada um escolhe a tradição em que se insere, não obstante de esta 

escolha ser constatável apenas a posteriori. O seu ramo de influências não fora o da 

Renascença, confessara:  
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Quer dizer, acho que não tem muito que ver com a tradição do Renascimento, acho que não eram 

propriamente essas coisas que me interessavam - gosto muito, acho bestial, tudo isso, mas de facto 

não tenho muito que ver com a arte do Renascimento.” E acrescentara: “Havia aquela piada do outro 

dia… do expressionismo sublimado, não é? É capaz de não ser tão disparate quanto isso (e.G). 

Quanto a influências, Ângelo foi sempre designando as de eleição: 

Quando vim de Moçambique em 1955 viver para o Porto, interessava-me por gravuras japonesas, 

para aprender a ocupar uma superfície; por formas de arte primitiva, africana e da Oceania, 

miniaturas pintadas, medievais, asiáticas. Pela pintura de Paul Klee, também. Depois de umas leituras 

no campo da psicologia (sabe que foi um assunto que sempre me interessou?), aí pelos fins dos anos 

50, comecei a interessar-me pela chamada “arte dos alienados” e “arte infantil”, embora sem 

qualquer intuito de me tornar um perito ou estudioso do assunto. Acho que nunca pretendi tornar-

me perito nem estudioso em qualquer campo. Acho que no campo das influências aceites enquanto 

artista fui pouco tradicionalista atendendo à época e às influências dominantes - Paris, etc… (e.C) 

Preteria facilmente os artistas da época (comentara a esse propósito: “((…) e não digo 

isto para ser pretensioso” (e.E)) àqueles que o próprio dissera constituírem o seu interesse 

de forma constante: Klee, arte primitiva, arte e pensamento oriental, chinês e japonês. 

Preferia também discutir cinema a discutir arte e fora mais vezes ao Museu do Homem, em 

Paris, que ao Museu do Louvre. 

 

E para findar com um travo de ironia e sentido de humor: 

P - Que personalidades públicas mais o marcaram ou continuam a marcar? 

R - Como toda a gente, imagino que o doutor Salazar, ou a mulher do futuro D. João IV, que insistiu 

com ele para que se arriscasse a tentar ser rei e a deixar de ser espanhol - e todos nós em 

consequência. É um nunca acabar. Actualmente, também, continuo a ser influenciado (e.F). 
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a.4.5. da presença 

Nas suas obras mais juvenis, entre 61 e 67, Ângelo de Sousa aplicou contrastes vibrantes 

de cores. Anteriormente fizera as pinturas a encáustica, que eram quase monocromáticas, 

por questões técnicas. Também foram questões técnicas e circunstanciais que 

determinaram que essas obras coloridas e contrastivas se concretizassem: estava na então 

cidade de Lourenço Marques e usara tintas de óleo e papel emprestados; pela estranheza 

do material trabalhou sem preconceitos. De volta ao Porto experimentou pintar com 

polivinilo misturado com guache, porque era o que havia e depois com tintas de impressão. 

E foi por comodidade, dissera, que fora reduzindo a paleta cada vez mais, até se limitar às 

cores primárias. Estas eram misturas berrantes e Ângelo queria aproveitar ao máximo a sua 

intensidade e também explorar situações que implicassem uma certa ambiguidade 

perceptiva,  

(…) em que uma certa cor significava uma forma numa zona do quadro e, noutra zona, tinha um papel 

contraditório. Como ainda hoje me acontece fazer, respeitava a superfície do quadro, sem que desses 

conflitos perceptivos se fosse levado a ter uma terceira dimensão. Contudo, existiam, por vezes, 

certas “referências” a modelos - figuras humanas, cavalos, etc. - alusões que já não se encontram, 

aparententemente, nas pinturas dos últimos doze anos (e.B). 

Até que deixara de usar conflitos de cor, dispersos pela superfície do quadro e esses 

conflitos generalizaram-se a toda a superfície, mas de modo menos evidente, mais subtil e 

em surdina, dissera também Ângelo: “no fim de contas - “o máximo de presença com o 

mínimo de gritos”“ (e.B). 

 

Espreitemos o conceito de presença através da resposta a uma questão sobre o que 

considerava ser arte. 

Parece-me que se tornou a falar de arte, muito explicitamente, no Ocidente, desde o Renascimento. 

De uma certa concepção de arte, como produção autónoma, ligada a factores de etnocentrismo que 

perduraram até ao nosso século. Ao tentar-se ampliar a definição, as fronteiras vão desaparecendo, 

até que se pode pretender que tudo possa ser arte, na medida em que se sai desse 
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autoconvencimento e auto-satisfação. De certa forma a arte deste século fez-se no diluir dessa 

definição - e a indulgência para com outras formas de expressão e a sua aceitação aconteceu nesse 

mesmo processo. No entanto, e para uso pessoal, penso que há um determinado critério, que à falta 

de outra palavra chamaria “a presença”, e que não tem a ver com a escala nem com os atrativos de 

aparência. Essa “presença” sente-se ou não (ainda que estejamos, em grande medida, sempre 

condicionados por códigos culturais) (e.A). 

 

Essa força de presença era o que Ângelo desejava que o seu trabalho tivesse. Também 

dissera que gostaria que os que olhassem o seu trabalho o fizessem sem preconceitos de 

ordem pessoal ou estética, mesmo admitindo a extrema dificuldade de tal poder acontecer, 

e também porque, exprimira, “o que me serve a mim não sei se serve ou não aos outros. O 

facto de alguém pegar nas coisas que eu faço e dizer que são boas não prova sequer que as 

minhas hipóteses me serviram ou não” (e.A). 

A presença como conceito definidor da força de uma obra. Apontara-a n’ “O Grande 

Vidro” (”La mariée mise à nu par ses célibataires mêmes”) de Marcel Duchamp, uma grande 

obra de arte deste século, na arte egípcia (que vira no Museu do Louvre), na Mona Lisa e na 

Vitória da Samotrácia, a propósito do Louvre. Pelo contrário, em muitas das pinturas 

expressionistas clássicas alemãs, comentara existirem uma série de coisas de caráter não 

plástico que retiravam a presença, porque começavam a ser risíveis, o que lhes retirava a 

eficácia e a presença. Haveria que eliminar tudo o que pudesse inviabilizar o conseguimento 

da presença. 

 A presença sente-se; há casos em que existe e casos em que não existe. Por isso 

lamentara que a maioria das pessoas a não sentissem ou nem a procurassem sentir, apenas 

olhassem para essas obras porque lhes haviam dito para olhar: 

Um tipo passa o museu todo, bla, bla, bla olha ali um! depois bla, bla, bla, olha ali um! mas isso em 

qualquer museu, contemporâneo, antigo, egípcio! Há coisas que têm presença e outras que não têm. 

Não é preciso falar naquela coisa que se diz dos políticos, carisma, etc, que ninguém sabe o que é. 

Mas há casos disso (e.L). 
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Ângelo explanara, tecendo um paralelismo, o como os carismáticos também perdiam o 

carisma: “Olha o De Gaule perdeu as últimas eleições, olha o Mário Soares, o Curchill... O 

carisma falha. Falha nos artistas e falha nas obras de arte.” (e.L) 

a.4.6. da cor 

Falámos de presença; falámos de gritos. Poucos gritos e muita presença através da cor, 

eis um bom mote para expandir o tema da cor, até porque, e conforme Ângelo se 

manifestara: “Apesar de tudo eu preferia uma coisa mais dominada e pensada, do que ter 

assim uns espasmos genésicos para fazer essas coisas. Não me interessava dar muitos gritos. 

De maneira que fiquei por aquelas cores” (e.L). 

Desde cedo (1963) que, por uma questão de simplificação, disciplina e/ou comodidade 

usara apenas três cores: vermelho, azul e amarelo; e eventualmente, o preto. Tanto nos 

trabalhos a acrílico, a lápis de cor, tintas de serigrafia, etc. Conforme explicara, tratava-se de 

as fazer trabalhar, em proporções variáveis. 

Usava essas três cores extraindo as características específicas de cada material usado, 

por isso quando pintou com tintas de off-set ou guache, misturado com polivinil, que tinham 

uma enorme presença física enquanto cor, aproveitou ao máximo as possibilidades de 

afirmação dessas cores, “quase como se se tratasse de cartazes, tornando os quadros 

violentos, berrantes até” (e.C). 

Nos quadros dos anos 70 e 80, pintados a acrílico, também em cores primárias, em 

camadas diluídas e muito finas e sobrepostas, o resultado já era diferente, exatamente por 

serem diferentes o material e a forma de o usar. Ou seja, potenciando sempre as 

características dos materiais, em comum tinham o uso de apenas três cores e preto e, 

conforme Ângelo, “existe o mesmo tipo de ambiguidade de leitura que os torna, espero, 

menos simples do que possam parecer à primeira vista” (e.C). 
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A cor ditada pelo caráter de potência da mesma, pela especificidade do material e, ao 

longo do tempo, mais branco, menos coisas, a subtração. 

E como ocorreu essa ideia de usar apenas estas três cores?  

Não sei, talvez quando olhei para uma reprodução a cores. Daqueles livros da Skira - “como é isto 

feito?” Afinal tem quatro tramas: amarelo, azul-ciano, magenta e preto. Mas dá para fazer quase 

tudo. E era só. Penso que a coisa ocorreu assim mas, de facto, é difícil porque é que foi. Tentei 

funcionar com essas três cores. Porque queria que secassem depressa, por exemplo. Era uma coisa 

que me interessava: não estava nada interessado em estar à espera que o óleo secasse (e.G). 

Achou graça a essa ideia de usar apenas as três cores, era cómodo e, adicionalmente, as 

tintas que usava secavam rápido. Estava interessado em coisas que fossem imediatas, para 

ver logo aparecer a coisa e saber logo, desde o início, o que é que se ia revelar. 

 

As cores não eram premeditadas, conforme afirma: “Isso é na tela, ao pintar. Às vezes 

começo a pensar em amarelo e acabo em azul ou verde. No caso das esculturas, a única 

solução é também determinar as regras de desenvolvimento de cada peça” (e.H). 

Tanto que, como já vimos, nos desenhos que serviam como embriões para posterior 

desenvolvimento, não havia cor, nem texturas; eram apenas manchas e riscos pretos e o 

branco da superfície. Nos desenhos auto-suficientes e nas pinturas, como não havia uma 

ideia prévia da cor, por vezes apenas algo anuviado em mente, Ângelo começava a ver as 

cores e elas iam acontecendo. 

Ângelo de Sousa qualificou a cor como o adjetivo. Enquanto o desenho era o substantivo, 

a cor era o adjetivo, ou seja: 

(…) quer dizer, o mesmo desenho pode ter, se for feito com cores frias, com cores quentes, com uma 

textura assim, com uma textura assado, uma leitura completamente diferente, quando à partida tem 

o mesmo esqueleto, a mesma estrutura, o mesmo substantivo. O adjectivo depois será dado pela cor, 

o que também acontece durante os desenhos, ao escolher as cores com que vou encher essas 

manchas e riscos que faço (e.K). 

Eis a adjetivação de Ângelo pela cor! 
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a.4.7. do figurativo e do evocativo 

 

Mas nunca eram referidos à realidade! É que, repara: nenhum desses quadros – nem “cavalos”, 

nem “pontes”, nem o que fosse – era referido a uma realidade concreta. Era referido a processos de 

representação dessa coisa. Quer dizer, nunca partiu do cavalo que eu tinha visto… 

Entrevista a Ângelo de Sousa – e.G  

 

Ângelo de Sousa afirmara que a sua pintura não era sobre a realidade, mas sim sobre a 

maneira de pintar a realidade da pintura; uma pintura feita conscientemente sobre a própria 

pintura. O figurativo eram apenas evocações. Por exemplo as Árvores, “não eram árvores 

nenhumas. Ninguém olhava para lá e via um sobreiro ou uma oliveira! Fiz muito poucas 

árvores que lembrassem árvores concretas. Era uma coisa que lembrava vagamente uma 

árvore, mas que não representava nenhuma” (e.G). Nem eram pontes, nem cavalos que 

tinha visto, partia apenas de processos de representação dessas coisas. Explicara que os 

cavalos, eram meramente esquemas, fácil porque tem quatro patas, um rabo comprido e 

um pescoço característico e claro, nutria uma simpatia que vem da tradição na história da 

pintura que vem desde Lascaux. Em suma, os elementos figurativos eram plasticamente 

muito essencializados e surgiam de processos de representação, portanto “era um jogo com 

esses processos, era um jogo com esses jogos. Quer dizer, não era propriamente a 

representação de um objecto ou até de uma classe de objectos concreta” (e.G). 

Não há referências ou o objetivo de representar nada em concreto. Houvera um tempo 

distante, nos primórdios da sua formação enquanto artista, por volta de 1956-57, em que 

Ângelo manteve, por oito ou nove meses, a preocupação de representar a realidade através 

do desenho. Dissera que foi uma fase paradoxal, mas que passou e deixou definitivamente 

de ser um problema: “foi a última vez que me preocupei com representações, com o partir 

da realidade, quer para representar uma fatia grande dela, digamos uma paisagem, quer 

para reproduzir fatiinhas pequeninas, pormenorzinhos, uma parede. Nunca mais!” (e.G) 
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Mas foi também por esta altura que Ângelo, que morava nas imediações da Rua de S. 

Vítor, dissera andar obcecado com a reprodução das cores das pinturas das tascas e 

restaurantes das redondezas, que eram feitas com pigmentos de drogaria e óleo de linhaça; 

as camadas eram sucessivas, sem nunca rasparem a anterior, era um acumulado de cores e 

de tempos. 

Estas eram (também) as preocupações de Ângelo e não aquelas relativas a 

representações, em que o representado lembra algo, evoca alguma coisa. Não,  

não tinha nada que lembrar, não tinha nada que evocar outra coisa. Era assim, apenas, tal e qual. 

Quer dizer, uma coisa que fosse auto-suficiente, que não tivesse que evocar a Montagne Sainte-

Victoire ou que não tivesse que evocar o Menino-Jesus-nas-palhinhas ou o que quer que fosse (e.G).  

A posteriori poder-se-ia encontrar referências à natureza, por exemplo. Mas a priori não 

partia de nenhuma referência da natureza, o que, de acordo com Bernardo Pinto de Almeida 

(na entrevista G), pode justificar uma lembrança icónica na pintura de Ângelo, quer uma 

lembrança heráldica, dando como exemplo a utilização de três cores.  

Nem representações da realidade nem representações de sentimentos ou conflitos, qual 

expressionista sublimado, como atesta o artista: 

Se a gente pensar nos expressionistas, normalmente aquilo que há nos expressionistas é uma 

tentativa de representar conflitos… Normalmente os alemães (Kirchner, etc.), aquilo são tudo 

conflitos, conflitos que o senhor tem lá dentro, aquilo tem que vir à superfície. Evidentemente, para 

além do facto de ter esses conflitos, de os sentir ou não, acho, por outro lado, ridículo estar a pô-los 

à mostra. Pessoalmente, penso que a coisa terá de ser muito filtrada e muito mais mediatizada e 

muito mais… disfarçada até, do que pô-los cá fora assim, com um ar de doença de pele, como 

acontece nas pinturas do Munch, como acontece no Kirchner…” (e.G) 

Apesar de alguns terem imagens fortes, o processo de exteriorização das suas mágoas 

não atrai de todo Ângelo de Sousa. 

 

Terminando com referências a evocações, podemos, no seu trabalho, perceber que 

muito da sua essência/existência/qualidade estava já contida no início da sua obra (como 

acontece com tantos artistas). Desde os primórdios, como sejam um quadro pequeno com 
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uma fábrica que fez aos quinze anos, em que detetamos uma casinha como as que depois 

veio a fazer, assim como as entradas e os planos de então que aparecem depois em várias 

obras. 

E por fim, evocam-se tradições, desta feita pelo próprio: 

Cada uma das três disciplinas se refere, no meu trabalho, a uma determinada tradição. O desenho e 

a pintura, milenária e universal, perfeitamente contínua, no caso da pintura, por vezes com 

descontinuidades, no caso do desenho, desde a origem, pode dizer-se, com uma preocupação de 

mostrar um “mundo”. O que a partir de certa altura passou a ter cada vez menos importância. A 

fotografia, muito mais recente, foi entendida desde o começo como uma representação de um 

“mundo” ou, mesmo, do Mundo. O que, creio, ainda hoje se mantém. A pintura, na continuação do 

que foi dito atrás, de uma certa encenação implícita, já será uma “aparição”, uma “besta”, um 

“emblema”. No caso do desenho, a imagem é muito pouco importante, é uma “pequena aparição”, 

talvez, apenas mais um elemento do tal “vocabulário”. É algo que não chega propriamente a ser. 

Claro, também existe um problema de escala e de tamanho físico (e.K). 
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B4. EPIFANIAS ATMOSFÉRICAS 

b4.1. do elementar e da essencialidade do branco 

a preparação da dança 

Esta longa história contada ainda por Almada Negreiros sobre Picasso expressa bem a 

necessidade de uma longa preparação para executar qualquer movimento: “Um dia, perguntaram a 

Picasso qual era a primeira coisa que era necessário para ser pintor. Picasso respondeu: Sentar-se. 

Ah! O mestre pinta sentado? - disse o outro, julgando estar senhor de uma confidência íntima do 

artista. Não. Eu pinto sempre de pé - disse Picasso. 

E é isto mesmo: Antes que as cores deixem de ser tintas é necessário que se tenha formado 

primeiro o pintor; é necessário muito tempo antes do início; é necessário sentar-se. Esse movimento 

é essencial: o sentar-se é indispensável; essa longa reflexão, essa aprendizagem de tudo, essa 

curiosidade máxima; curiosidade prévia a qualquer movimento que se queira distinto. O sentar-se é 

pois o símbolo do aprender, do ver e ver e ver, do estar disponível, do absorver. Sento-me 

longamente para depois poder dançar. 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

O conjunto da obra de Ângelo poderá ser perspetivado como um grande desafio a uma 

compreensão do elementar como matriz do complexo. Temos uma extensa produção visual 

como lugar de reflexão sobre, entre muitos outros fatores já abordados, o media através do 

media. É consensual a inteligência, muitas vezes surpreendente e brilhante, do artista, cujos 

pensamentos eram intensos e inquietos. Levanta-se aqui a questão, assinalada por Bernardo 

Pinto de Almeida, que poderá ter preocupado Ângelo de Sousa, muito embora não a tivesse 

verbalizado e que consiste exatamente em interrogações que relacionam o pensamento 

com o media, ou seja:  

Como ter uma ideia de pintura? Como ter uma ideia de escultura? Isto é, como pensar através da 

escultura, como pensar através da pintura, como pensar através do desenho? Porque na obra do 
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Ângelo tudo é perceção, mas também tudo ao mesmo tempo é pensamento. Por exemplo, a perceção 

da relação forma/fundo, da lógica percetiva forma/fundo assenta também sobre O que é que isso faz 

ao pensamento? (…) O Ângelo poderia colocar-se a seguinte questão, que eu acho que é uma questão 

de qualquer grande artista: como passar isto para a pintura a partir da própria pintura? Isto é, como 

comunicar ao espectador uma perceção análoga na pintura, à perceção que ele tem no real sem, 

todavia, ser representativo? (conversa com BPA)  

E dá-nos o exemplo de uma ideia de pintura, que seja como pintar uma coisa que mostre 

o microscópico como macroscópico e vice-versa? É algo que Ângelo fazia, numa relação com 

a distância que permitia a visão macroscópica ir ao encontro da visão microscópica. 

Também Carlos França considera que é o detalhe de Ângelo que se apresenta como um 

grande campo visual de ação, em que conseguimos detetar uma espécie de pele do 

pensamento:  

O Ângelo tem um trabalho mais próximo da existência das coisas, de uma existência inteligível, de um 

pensamento sobre o acto de existir da pintura. O pensamento da linha, o pensamento da forma, o 

pensamento da cor e da estrutura, são reflexões extremamente importantes. Porque essas coisas 

pensam, têm pensamento, a própria sensação é uma forma de pensar o mundo das coisas.  (conversa 

com CF) 

Aparecem-nos como coisas simples. Mas sabemos da complexidade dessa simplicidade. 

João Pinharanda comenta: 

Os sentimentos que as suas imagens nos provocam não tornam unívoca e simples a nossa vida. Cada 

linha é um corpo espesso ou estirado que volteia e estala no ar e cada cor uma paleta que se expande 

no céu e cada plano um infinito estratificado. (Ângelo de Sousa 64-FE-66, 2014, p. 11) 

Paul Klee, tratando a simplicidade de um assunto complexo, examina a dimensão do 

figurativo em si mesmo, de um ponto de vista singular, e afirma o como o artista chega 

recorrentemente a uma deformação aparentemente arbitrária das manifestações naturais. 

Defende o artista que não está preso à realidade “porque não vê, nas formas finais, a 

essência do processo criador natural. Pois importam-lhe mais as forças geradoras de formas 

do que as formas finais” (2003, p. 33). 
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Este artista é aquele que contempla, de forma perspicaz, as coisas da natureza com a sua 

forma própria e que interioriza, “no lugar de uma imagem pronta da natureza, a imagem 

essencial da criação como génese” (Klee, 2003, p. 33). E assim vai mais longe na criação de 

formas, porque consegue alcançar a liberdade de evolução dos seus próprios caminhos. 

“Um tal dinamismo nos caminhos naturais da criação é uma boa escola da forma” (Klee, 

2003), parece anuir Ângelo. E parece regozijar-se com esta sugestão: “E não é verdade que 

já o pequeno passo de olhar através de um microscópio nos dá a ver imagens que 

consideraríamos todas fantásticas e exageradas se as encontrássemos por acaso nalgum 

lugar, sem entender o que se está a passar?” (Klee, 2003, p. 33). 

Klee clama a aproximação ao terreno secreto onde a lei das origens alimenta toda a 

evolução, como o caminho dos verdadeiros artistas, qual movimento que, chamado sonho, 

ideia, imaginação, só poderá ser materializado quando há uma associação completa aos 

meios plásticos apropriados à obra. 

Não serão todas estas reflexões inspiradoras de compatibilidades com a obra de Ângelo? 

Parece haver confluências e tangências de ideias. 

 

 

O mais antigo dos conflitos (o ser e o nada) 

A primeira função de qualquer forma é ocupar espaço, impedir o vazio. 

A primeira função do vazio é ocupar o espaço impedindo a forma. 

 

Gonçalo M. Tavares | Investigações geométricas 

 

O branco reforça o caráter de essencialidade e simplificação das formas na obra de 

Ângelo. É recorrente a atenção à presença do branco, entendido como sinal exemplar de 

uma simplificação, com sentido de redução ao essencial, ao mínimo. Ou o branco como o 

espaço de respiração das formas, lugar de luz e de todas as cores. Ou ainda como blocos de 
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onde Ângelo arranca desenhos e pinturas. Também podemos relacionar a presença do 

branco com a presença do desenho, nomeadamente na indistinção entre desenho e pintura. 

Também determinante foi a presença crescente, nos quadros, de zonas pintadas de branco, ou 

simplesmente deixadas por pintar, o que veio a tornar-se motivo de experimentação ilimitada. A 

presença da não-cor (ou da síntese de todas elas) tornou-se marca distintiva da sua obra: num estilo. 

Empreendendo-se nelas significativa investigação sobre as questões ligadas à psicologia da 

percepção, a partir de Rudolf Arnheim, e mormente sobre a questão (preponderantemente moderna) 

da indistinção entre forma e fundo, que encontrou o momento mais alto nas obras posteriores (1975-

90)” (Almeida, 2016a, p. 35) . 

Mais uma vez Ângelo foge das convenções, e da corrente europeia do preenchimento de 

todo o espaço da pintura - recorre, ao invés, à arte do Oriente -, ampliando essa presença a 

um espaço, que poderemos eventualmente nomear de vazio, qual “deserto cheio do que 

há-de aparecer; as coisas já lá estão; só é preciso quem as ordene em ecrã” (Nazaré, 2005, 

p. 11). 

Tanto Bernardo Pinto de Almeida como José Gil remetem a presença do vazio em Ângelo 

a Malevich e à história modernista do valor do informe, da não-forma como propiciadora de 

novas formas, e do esvaziamento da forma restabelecido através da abstração.  

Com efeito, essa abertura ao branco assinalou, desde cedo, o desejo de um vazio essencial, caótico, 

fundador de toda a forma - ao mesmo tempo pré-verbal, pré-linguístico e pré-formal - que alude 

historicamente ao grau zero do quadrado branco malevicheano, cujo plano desordenado de forças 

originárias refere (Almeida, 2016a, p. 35). 

José Gil relaciona também os jogos percetivos fundo/ forma com a prática de Malevich 

em que a forma se desliga do fundo. Mas mais:  

Pegando na herança malévitchiana, Ângelo trata novos problemas: não acabar (mais uma vez) com a 

representação mimética ou com o espaço objetivo, mas explorar o potencial pictórico da imagem 

livre. (…) O tratamento do branco é decisivo nesta composição. O de Malevich significava, entre outras 

coisas, a ausência de objecto. Para Ângelo, o branco deixa de ser ausência de sensível e apelo a uma 

ideia, para se tornar um elemento sensível puro, ao mesmo tempo imagem e fundo. Ou seja, passa a 

ser o “elemento” (no sentido grego), a textura específica com que se constrói o espaço (Ângelo: 1993 

uma antológica, 1993, p. 16). 
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Considerando o branco como vazio podemos articulá-lo com a dialética entre cheios e 

vazios presentes, também, nas suas esculturas de aço. Estas são, e reunindo e relacionando 

características,  

obras de um sentido experimental extremo, e em que a questão do espaço é pensada com imensa 

novidade. Não só aludem a figurações mínimas semelhantes às que antes se viam na pintura 

(estilizadas sugestões de dedos, pássaros ou formas vegetais), como igualmente transportam a ideia 

de uma simplificação total. Um processo que, em suma, reduz as formas à sua maior simplicidade e 

que, ao mesmo tempo, potencia imensamente a sua plasticidade, redefinindo as possibilidades de 

novas relações espaciais (Almeida, 2016a, p. 50). 

b4.2. da liberdade e do pormenor 

Ângelo 

 

Aparentemente o vazio. 

Mais atentamente, o rigor, a dialéctica, o espaço. 

À terceira leitura tornamo-nos livres. 

A dimensão sensível do mundo é um tacto subtil 

do nosso de dentro com o que lhe é exterior. 

Aí encontra-se um vértice que é duplo, 

ou uma linha, 

que exprimem no tempo a constituição das coisas 

e as aproximam do alcance da mão. 

Há um visível, há uma verdade, 

tanto na pulsação das coisas simples 

como no ritmo das mais solenes. 

Por isso o espaço que pertence a cada um 

tem de ser, 

uma liberdade que se oferece. 

 

Fernando de Azevedo 
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Já falámos de como a previsibilidade33 desmotivava Ângelo. O artista prezava a liberdade. 

Usava-a para, inclusivamente, enveredar pelo exercício de trabalhar vários media. Por 

exemplo, a  

sua prática do filme experimental gere o planeamento e a reação momentânea com o visível prazer 

de quase poder prescindir do primeiro. Para Ângelo de Sousa há um controlo de exigência, mas não 

dos resultados, a priori; gosta de desconfiar do óbvio e de se manter curioso pelo que passa 

despercebido. Os filmes de chão, de caminhada são, na realidade, fartos monumentos ao imprevisto 

(Nazaré, 2005, p. 15). 

O imprevisto casa com a liberdade. O artista usava-a para, nomeadamente, fazer 

escultura agitada pela instabilidade. Instabilidade de categorização disciplinar e 

instabilidade espacial. Pensemos nas suas fitas metálicas que erigiam um espaço 

tridimensional em que o espectador adentrava. Perfeita coincidência da ideia, forma e 

matéria, este material agitado pela instabilidade proporcionava distintas e renovadas 

perceções ao espectador. 

A liberdade do gesto nos seus desenhos, naquela aparente simplicidade, parece 

transportar-nos para uma dimensão de amplitude e desassombro. Parece que vemos e 

ouvimos a vida, a vida das pequenas coisas, da alegria das pequenas coisas. Sim, essa 

liberdade também se relaciona com o caráter lúdico que remete para a infância, segundo 

Bernardo Pinto de Almeida: 

Essa liberdade será então reencontro perpetuado da infância ou da criança que no interior do artista 

sobrevive como instância primeira de todo o processo criativo. Como se nesse encontro com o ser 

primeiro mais plenamente, mais intensa e totalmente se pudesse realizar o sentimento e o sentido 

profundo do estar. Sendo que esse estar é, em qualquer circunstância, modo e meio de relação, 

dimensão comunicante, dança, leveza e perpétuo reencontro do mundo (Almeida, 1985). 

                                       
33 [mais sobre previsibilidade e Ângelo >>> b3.2. experimentação como meio]. 
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Parafraseando Sérgio Mah (2014) acerca de uma expressão escrita por Ângelo num 

caixilho de um dispositivo, a liberdade do artista emana um mundo elegante. Sentimos o 

gesto livre, pressentimos a imaginação livre, pressagiamos os seus movimentos tateantes 

na descoberta da natureza das formas e penetramos num domínio percetivo. Nas obras de 

Ângelo, afigura-se uma liberdade geradora que nos abraça e faz experimentar. 

Também por prezar a liberdade é que dissera “nunca estive preocupado em situar-me ou 

em não me situar, em relação a coisa nenhuma. Imagino que possa ser situado (e.I)”. 

Bernardo Pinto de Almeida comenta que a sua atitude de se expressar por diversos media 

também “eram formas de não se situar. É aí que ele significava o não se situar.  Quer dizer, 

era um homem que procurava sempre experimentar. Desde logo e sempre um artista, 

também, que procurava nunca ficar preso numa definição daquilo que fazia” (conversa com 

BPA). 

 

A liberdade também se relaciona com a curiosidade. Foi essa grande curiosidade em 

relação aos materiais que o fazia abraçar os acidentes e os imprevistos: 

(…) pois investigou até aos limites os meios da pintura, materiais, cor, textura, escala e suporte. 

Tratava-se provavelmente de ver a pintura como um objecto e de avaliar a sua própria natureza para, 

mais tarde, se emancipar na direção da decisão ou do pensamento como produto. No seu caso, todo 

esse procedimento não implicou a dissolução do objecto de arte, mas sim uma concepção do trabalho 

artístico que reavalia em permanência o próprio objecto e o processo de trabalho artísticos. Esse 

questionamento, por detrás do qual estava o imperativo da liberdade e da abertura (…) (Serra, 2004, 

p. 298). 

 

pormenor 

 

Rorty (1994) chama-nos a atenção, relativamente ao estudo que fez do escritor Nabokob, 

para a supremacia do pormenor sobre o geral. A sua tese é a de que 

esta capacidade de nos maravilharmos com pequenas coisas - seja qual for o perigo que esteja 

iminente - estes apartes do espírito, estas notas de pé-de-página do livro da vida são as formas mais 
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elevadas de consciência, e é neste estado de espírito infantilmente especulativo, tão diferente do 

senso comum e da sua lógica, que sabemos que o mundo é bom (1994). 

Ângelo, com o seu espírito de criança, passava imenso tempo a olhar para as suas mãos. 

Numa economia absoluta de meios, desenvolveu todo um trabalho de pormenor em torno 

da perceção.  

Por exemplo, eu há bocado falei-lhe das esculturas que são mãos, nós não percebemos 

imediatamente que elas são mãos, no entanto, elas têm uma lógica percetiva extraordinária. Foi a 

olhar para as mãos que ele reparou que era possível fazer aquelas formas. E com essas, ele também 

fez, por exemplo, fotografias aproximativas que parecem coisas da natureza ou formas sexuais, que 

são extremamente eróticas, quase obscenas, e depois são só bocadinhos de pele. Ele divertia-se 

muito com isso, que pudessem pensar que aquilo era outra coisa, divertia-o muito (…)” (conversa com 

BPA). 

O artista tendia para o esgotamento das possibilidades que um objeto lhe oferecia, por 

isso há tantas obras suas de mãos, em que estão presentes “o microscópico da pele, o 

movimento dos dedos, as formas trompe l'oeil, que certos contornos da pele ou da carne 

podem sugerir, como formas sexualizadas, enfim, toda uma panóplia de obras, fotografia, 

escultura, pintura... “ (conversa com BPA). 

Para Beatriz Albuquerque, o pormenor não só é uma das mais distintivas características 

na obra de Ângelo, como é aquela que podemos ver partilhada nas várias expressões 

artísticas. 

De facto, podemos verificar o interesse pela visão do tipo macroscópico em Ângelo, nas 

distintas tipologias artísticas que trabalhou, pois é fácil lembrarmo-nos do muito que o 

artista pintou, desenhou, fotografou ou filmou, em que as formas aparentemente abstratas, 

eram apenas figuras ampliadas, vistas de perto.34 

Tudo o que se exige para agir bem é fazer aquilo em que os artistas são bons - reparar em coisas 

que a maior parte das outras pessoas não notam, ter curiosidade por aquilo que outros não põem 

em causa, ver a iridescência momentânea e não apenas a estrutura formal subjacente. 

                                       
34 [mais sobre o pormenor e a abstração >>> b.5.2. enigmas estéticos e a contemplação]. 
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Ricahard Rorty | Contingência, ironia e solidariedade 

b4.3. do fundo e da forma  

No meu caso (e devo sublinhar que estive por muito tempo interessado nos mecanismos da 

perceção) ocorreu-me tentar fazer com que a superfície preparada, o branco, pudesse ser, ou 

significar, alternadamente, o fundo ou a forma.  

 

Ângelo de Sousa |Ângelo de Sousa (1985) 

 

As relações entre forma e fundo, nomeadamente a sua indistinção, é mais um dos  limites 

da perceção explorado por Ângelo, constituindo-se também como uma questão 

fundamental na sua obra e que começa a desenhar-se claramente com os quadros abstratos 

da série negra, onde vemos os  

vivos contrastes entre as zonas" negras" - que o não eram de facto - e o vivo branco que inundava a 

superfície do quadro, em memória de uma pouca necessidade de preencher toda a superfície do 

quadro que já se demonstrara nas obras pintadas nos anos 60 (Almeida, 1992, p. 3).  

Na pintura e no desenho, tudo acontece à superfície, pois constatamos a resistência de 

abandono do plano bidimensional. Sim, existem efeitos de profundidade, mas não deixam 

de ser efeitos. 

 

Houve sempre, em Ângelo, uma adequação da forma à matéria, de modo a que a primeira 

atingisse a plenitude da sua expressão. O alcance não era o da ideia, mas sim o da forma. 

Bernardo Pinto de Almeida considera assim que na sua obra  

toda a ideia é já a forma de uma forma que, como tal, se realiza na matéria e que depois se pode 

tocar. E sendo grande, nítida, e até mesmo exacta, a fluência do que liga entre si ideia-forma-matéria, 

dir-se-ia em consequência que, ao tocar a matéria de que se faz, é já quase possível tocar, 

literalmente, a própria ideia. A ideia torna-se, assim, ela própria, não apenas forma de uma forma 
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como, também, matéria sensível, dando-se a ver na sua plasticidade específica (Almeida, 2016a, p. 

75). 

Matéria sensível, experiência emocional do espaço, convocação da superficialidade… 

Há um traço característico nas esculturas de Ângelo que tem a ver com o tratamento da 

superfície. Esta superfície, um plano de acrílico, de ferro ou de aço, é torcido, dobrado, 

cortado e virado e assim transformado numa escultura: o plano encerra virtualmente o 

volume, qual propriedade enigmática pictural. 

 

Uma das particularidades da obra de Ângelo de Sousa, e também muito devido à sua 

postura e atitude de escassez de análise da sua própria obra, como podemos constatar nas 

entrevistas, é a impossibilidade de a cerrarmos em interpretações únicas. E depois há todo 

uma série de jogos de perceção, referências de trompe-l’oeil, figuras que parecem 

abstrações geométricas, linhas e figuras no ar, cores que indiciam volumes, fundos brancos 

que se confundem com formas, enfim… todo um vocabulário que, apesar de restrito, é 

constitutivo de uma posição contra a interpretação. 

Ainda acerca de volumes e superfícies, Bernardo Pinto de Almeida comenta que os 

seus quadros voltaram a ser objeto de um trabalho estendido por toda a superfície, nesse (já) referido 

quase monocromatismo, intervindo por subtilíssimas linhas numa rigorosa geometria, sugerindo  - no 

que ainda se poderá detetar a preocupação em esbater as fronteiras entre forma e fundo - em trompe 

l’oeil, ora a projecção de volumes, ora o regresso à superfície ((Eds.), 1988). 

Eis uma evocação sugestiva de Bernardo Pinto de Almeida acerca da problemática nos 

quadros ditos monocromáticos: 

Mas tudo isto se dá a ver, sob subtilezas de humor e de jogo de esconder os seus processos (por isso 

se queixam os que têm de tratar os seus quadros feridos) sob a aparência da lisura e da superfície 

plena, plana, pura, prolongando nos seus enigmas de indistinção entre formas e fundo as aventuras 

iniciadas por Manet na história da arte ocidental, ou nas obras de memória barroca mais visíveis nas 

esculturas, como que uma vontade solar de tudo deixar na superfície, no domínio do exterior, onde 

habita quem vê e quem depois se perde nas variações de cor e de luz que cada quadro oferece, como 

uma promessa de felicidade na própria raíz do contemplar. 
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Eis, pois, Ângelo, pintor de enigma e de inocência, de sabedoria informada e de angelismo, sublime 

impressionista do seu sublime expressionismo, por ele mesmo e através de uma pintura que, como a 

do outro, nos traz ao mesmo tempo a evocação, eternamente renovada na arte, da grande tradição 

e da obra a vir: angelus novus…” (Ângelo: 1993 uma antológica, 1993, p. 12) 

b4.4. da memória do desenho 

 

Richard Serra: “O desenho é sempre indicativo do modo como os artistas pensam. Não consigo 

referir imediatamente nenhuma obra digna desse nome, na qual o desenho não seja um elemento 

chave. Quando falo em desenho, não me refiro ao desenho como uma disciplina diferente da pintura 

ou da escultura. Há o desenho do desenho e há desenho na pintura, assim como há desenho na 

escultura”.  

[Entrevista conduzida por Nicholas Serota e David Sylvester, publicada em Richard Serra: Weight 

and Mesure, London, Tate Gallery, 1992]35 

 

 

Já que falámos do vazio, podemos começar pela relação deste com o desenho. O desenho 

articula-se com esse vazio, com essa ausência que está à sua volta, mas também com toda 

a alteração produzida, seja de cor, de direção, de plano, de movimento, etc. 

Parece haver um vocabulário muito próprio nos desenhos que Ângelo inventou, mas um 

vocabulário imerso em possibilidades e potência, sublimadores da própria imagem… que 

foram árvores, flores, cavalos, pontes, mas também linhas, manchas, movimentos e 

texturas. Encerrando um imenso saber acumulado, e em conformidade com o seu trabalho 

desenvolvido na pintura e escultura, a maioria dos desenhos surgem de combinações e 

variações de elementos simples - linhas, formas e cores - e consubstanciam-se em séries (as 

                                       

35 Como citado em (Ministério da Cultura (Ed.), 1999). 
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ditas famílias). Podemos assentir que Ângelo nos fala “do desenho como abertura, como 

lugar onde se dá a ver. São banais os motivos, são reconhecíveis as formas, mas, ao surgirem, 

o que revelam não são eles mesmos ou o acto de desenhar, o que tornam visível é o 

movimento do próprio surgimento, da origem, como nos indica José Gil” (como escrito por 

Nuno Faria na introdução da entrevista K). Ou seja, não se tratam de manifestações 

simbólicas, as dos seus desenhos, mas daquilo que se vê enquanto se desenha, daquilo que 

emerge do pensamento e do gesto à superfície e que “dá a ver mais do que se dá a ver” 

(e.K). E assim o desenho contém algo original, fundador, “que parece não ter tradução na 

esfera do visível, do inteligível ou do sensível” (e.K). 

 

Desenhar foi uma atividade quase constante desde o início do seu percurso artístico na 

década de 50. Foram milhares os desenhos que Ângelo concretizou, de execução rápida, 

nunca pensados para serem expostos, a maioria de pequeno formato. Editou três livros de 

desenhos e fez algumas exposições só de desenho. Para o artista, diz-nos Nuno Faria,  

desenhar sempre foi um meio privilegiado para investigar problemas com que se confronta na sua 

actividade artística; um exercício de criatividade fundamental para manter aberta e estimulante a 

conversa que vai tendo consigo no desenrolar da sua actividade. Há períodos, que podem durar 

meses, em que desenha com maior intensidade. Quando decide retomar o desenho, geralmente não 

tem nenhuma ideia preconcebida (Ministério da Cultura (Ed.), 1999, p. 46). 

Se Ângelo procurou o máximo de eficácia com o mínimo de esforço, tal também se 

manifestou na memória simplificadora e essencializante do desenho, contendo uma 

referência icónica à realidade e à ideia da sua representação, transversal à sua obra. “O 

desenho está profundamente ligado a este princípio de economia. Na realidade, o desenho 

põe em jogo um princípio construtivo primordial na sua obra, que consiste em partir do mais 

simples (uma linha) para abordar o que é complexo (as formas)” (Ministério da Cultura (Ed.), 

1999, p. 49), refere Nuno Faria.  

Pensemos nas suas esculturas em aço ou acrílico que contêm sempre essa referência à 

noção do desenho, com a preponderância da linha (e ao mesmo tempo constituindo-se 

como volumes elementares, carregados de vazios). 
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Na pintura, caracterizada por uma crescente afeição à simplificação, 

coincidindo o gosto por um sentido de paisagem, em que se destacam os notáveis quadros pensados 

a partir de representações esquemáticas de janelas. Porque neles se percebe determinante a 

presença do desenho, funcionando como estrutura interior, estruturante e interna à própria invenção 

e composição plástica das obras (Almeida, 2016a, p. 35). 

Também nas suas fotografias se realçam relações entre linhas e planos, em conformidade 

com as esculturas que já traduziam desenhos espaciais. Isto para não falar das linhas das 

mãos, que seguiu e fotografou. Sempre a linha, persistente e progressivamente 

complexificada, pois permaneceu nas suas obras como memória (pensemos nos quadros 

ditos monocromáticos), mas também como elemento pragmático de questionamento da 

perceção na relação entre forma e fundo. Comenta José Gil: 

De resto, a obra do pintor pode ser considerada como uma imensa proliferação rizomática: os 

desenhos conectam-se uns com os outros, e com as esculturas, com as pinturas, por acção e sugestão 

de rizomas, de apêndices, de linhas de fuga actuais com pontos virtuais. Neste conjunto em 

movimento incessante - a obra de Ângelo é um sistema imparável de movimentos de toda a espécie, 

lineares, não-lineares, de cor, espaço, traço, ponto, plano - (…) as imagens remetem para uma 

multiplicidade sempre subterraneamente aberta, de árvores-sugestões, de árvores-transformações, 

de árvores em conexões com infinitas outras formas” (Transcrições e orquestrações: desenhos de 

Ângelo de Sousa, 2004, p. 34) 

O desenho foi, efetivamente, um elemento estruturante e gerador, que foi sendo 

desenvolvido e explorado, em toda a sua simplicidade, “enquanto conceito e experiência 

das formas, enquanto presença matricial e equilibrante em qualquer processo de percepção 

e representação. Neste sentido, pode-se entender que muitas destas fotografias 

representam planos onde o desenho é descoberto e dado a ver” (Mah, 2017, p. 7).  

Sérgio Mah, ainda acerca do desenho como conceito e experiência das formas e como 

presença matricial dos processos de perceção e representação de Ângelo, realça o célebre 

desenho Catálogo de formas ao alcance de qualquer um, em que o artista explora de uma 

forma tão peculiar a espontaneidade, a experimentação e a erudição do desenho.  
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Nesse desenho exemplar, Ângelo parece demonstrar a sua vontade de se aproximar e 

pensar sobre a todas as cores e formas possíveis. Fazendo depender sempre a 

experimentação das qualidades e potencialidades específicas dos materiais, também no 

desenho a experimentação radica essencialmente sobre as possibilidades da linha e da cor 

enquanto elementos expressivos que valem por si - na sua invenção e descoberta da forma. 

José Gil escreveu: 

Esboçar, delinear, sugerir: a ideia persiste de que desenhar é experimentar. O desenho como 

multiplicidade de tentativas. 

Os desenhos de Ângelo tomam à letra a velha ideia de tentativa, e, sobretudo, a de experimentação 

que ela recobre. Mas transforma-a completamente: experimentar não é tentar atingir um objetivo 

diferente do acto de desenhar. Este constitui o seu próprio fim, e a experimentação erige toda uma 

construção que vale por si (Transcrições e orquestrações: desenhos de Ângelo de Sousa, 2004, p. 30). 

Vale a pena terminar este texto com a referência à escultura Ascenção duas faces, de 

escala monumental e também de peso considerável, mas que, vista de longe, 

percecionamos com extrema leveza e graça, e isto porque, precisamente nela “habita um 

desenho, um desenho extremamente simples, delineado por esses cubos que, levemente, 

se justapõem, quase toscos, como se no jogo de qualquer criança” (Almeida, 2016a, p. 179).  

b4.5. da potência e das relações 

o pensamento dos instintos 

“A consciência é a última fase da evolução do sistema orgânico, por consequência também é 

aquilo que há de menos acabado e de menos formado neste sistema”; não é melhor porque 

apareceu primeiro, não é pior porque apareceu depois; trata-se, sim, de uma questão de tempo 

para, de possibilidade de amadurecimento. Trata-se da ideia de que o que é importante é 

aperfeiçoado, não aparece de repente. Do consciente, escreve, “provêm uma multidão de enganos”. 

Os instintos do corpo tornam-se, sob este ponto de vista, o centro da inteligência humana. Os 

instintos pensam melhor que a consciência. 
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Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

 

Voltamos às esculturas, as de acrílico ou de aço, aquelas que parecem advir de formas já 

testadas no desenho e na pintura e que ganham outro espaço, tridimensionalidade, nas suas 

diversas possibilidades de montagem. Tratam-se, indubitavelmente, de formas com 

potência tendencialmente infinita para outras formas. Para além do sentido experimental e 

de simplificação maior, a que já aludimos, estas peças contêm em si uma potência geradora 

notável. É como se a obra estivesse ainda inacabada (de certa forma, todas as obras de arte 

estão, porque, tal como Ângelo de Sousa cedo percebeu, carece da animação resultante do 

espectador), que a qualquer altura se pode espalhar distintamente por um novo espaço, 

criando outros, projetando-se infinitamente de si e suscitando novas emoções, qual 

potência em potência. 

 

A potência das obras de Ângelo também se justifica pelas prolíferas relações que as 

diferentes disciplinas e suportes explorados - a pintura, o desenho, o filme, a escultura e a 

fotografia - estabelecem entre si. Estamos perante um universo transversal de referências 

que potencia produtivas leituras. Podemos, inclusivamente, segundo Nuno Faria, 

reconhecer motivos, maneiras de fazer, princípios construtivos e estruturantes. E, neste caso, admitir 

a importância que tem a forma enquanto elemento primordial no reconhecimento e na definição de 

uma linhagem, para não dizer família, a que pertencem estes objectos. Falamos, em todo o caso, da 

obra enquanto exterioridade, reconhecível enquanto forma, por parentesco, por contiguidade. Em 

segundo lugar, convocar o experimentalismo enquanto elemento predominante no modus faciendi 

do artista remete para a produção que se engendra a si própria a partir de princípios internos, a partir 

da experiência de fazer, sem distância (Ângelo de Sousa: escultura, 2006, p. 159). 

A potência aparece como qualidade crítica das obras de Ângelo porque garante também 

o trabalho criativo do nosso consciente, garante uma fuga para outras esferas de 

pensamento e perceção, de apreensões sensíveis e intelectuais. As obras contêm uma força 

germinal e pujante que alastra numa aparente impossibilidade de contenção. 
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Essa potência pode ser constatada na  

imensa proliferação rizomática, feita de imagens que se reenviam umas às outras, enquanto pontos 

de origem ou de chegada, que reafirmam linhagens, parentescos e relações; em suma, um sistema 

conexo de variações e combinações de elementos simples (linha, ponto, plano, forma, cor, luz, 

espaço) que transitam por diferentes modalidades de expressão, não para afirmar as suas diferenças 

mas fundamentalmente para estabelecer um campo mais abrangente de potencialidades, processos 

e pensamentos criativos (Mah, 2014, p. 21). 

Um dos exemplos emblemáticos da variedade que essa potência rizomática pode 

assumir, pode constatar-se nas linhas dos retângulos do filme Chão, que representam os 

esquemas compositivos usados posteriormente nos quadros monocromáticos. 

 

Bernardo Pinto de Almeida defende a tese geral de que Ângelo  

transporta de media em media o mesmo processo, a mesma ideia da arte. Portanto, isso leva-me a 

pensar ao contrário, é que a ideia de arte dele não é, como diz o José Ernesto de Sousa, uma arte ao 

alcance de todas as mãos, mas uma arte ao alcance de todos os media (conversa com BPA). 

Ou seja, no Ângelo, é o princípio plástico que se sobrepõe ao media, transferindo de um 

para outro as mesmas preocupações que vai ensaiando em cada um deles. E claro que estas 

preocupações têm muito a ver com os mecanismos da perceção, que por sua vez estão 

relacionados com o aproximado, o microscópico. 

Mecanismos de perceção que, como já vimos, expandem possibilidades. É também à 

potência que Carlos França alude, quando nos fala da experiência do (in)visível: 

O invisível aqui não significa falarmos do que não existe, pelo contrário, é falarmos da possibilidade, 

de um momento, de uma potencialidade, de potencializar, precisamente, essa invisibilidade. 

Potencializar não a forma, mas a força, a expressão que a força tem. E a força aqui significa 

precisamente um conjunto de elementos impossíveis de captar numa forma, e por isso se transforma 

numa força. Uma força caótica, que naturalmente no caso do Ângelo de Sousa, para não fugirmos à 

sua pergunta, irá depois, não digo normalizar, mas que irá recriar todo um cenário, a partir, penso eu, 

da cor. A cor é um elemento chave; a cor e o traço (conversa com CF). 
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Perscrutemos por fim a noção de potência que Giorgio Agamben explora, que se 

relaciona também com um sentido de liberdade de que tanto Ângelo fruiu: 

Mas há também, inclusive para Aristóteles, outra importante compreensão de potência: um pianista 

no ato de executar Chopin não acaba com a sua potência de pianista. Pelo contrário, quanto mais 

executar as sonatas do compositor, mais terá conservada e aumentada a potência de artista. Ao 

mesmo tempo, ter a potência de pianista equivale a poder executar e poder não executar as obras.” 

Ou seja, "se uma potência de não ser pertence originalmente a toda a potência, será realmente 

potente só quem, no momento da passagem ao ato, não anular simplesmente a própria potência de 

não, nem a deixar para trás com respeito ao ato, mas a fizer passar integralmente a ele como tal, ou 

seja, puder não-não passar ao ato (2006). 

É também na liberdade que Ângelo assumia, nomeadamente nas distintas tipologias 

artísticas com que se envolveu, e em tudo o que deliberadamente não quis fazer, que se 

situa alguma da intensidade da sua potência. Esta potência podemos pressenti-la, também, 

na qualidade de presença das suas obras.  

Termina-se este capítulo - presença - com aproximações ao entendimento de Ângelo 

sobre esse conceito. Bernardo Pinto de Almeida, seu amigo, muitas vezes presenciou o 

artista a elogiar uma obra justificando-a com a qualidade de presença que, julga,  

é da mesma ordem do efeito mágico. O Ângelo tinha um conhecimento profundo da arte africana: 

um, nasceu em Moçambique e conheceu a arte africana desde muito cedo; dois, quando veio para a 

Europa, para Portugal, viajou bastante e eu sei, por exemplo, que quando foi a Paris, as primeiras 

vezes, passava mais tempo no Museu do Homem a ver a arte africana que nos museus de arte 

moderna (conversa com BPA). 

Sempre com uma imensa curiosidade relativamente à arte primitiva, interessava-o muito 

em particular a máscara: 

Ora, a essência da máscara, a essência da comunicação da máscara, é de ordem muito misteriosa. A 

máscara comunica pela sua presença, a máscara é uma forma de trazer à presença, de trazer à 

presença o que é: o animal, o espírito, a tribo, a anima... essas forças e formas não visíveis que a 

perceção capta, mas para as quais não há exatamente palavras nem linguagem. A presença em Ângelo 

era desta ordem. Isto é, uma obra estava certa quando, na sua presença, isto é, na sua apresentação 

mais imediata, fixava e captava completamente a experiência do espectador para dentro da 
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experiência da obra de arte. Não porque era bem feita, não porque era muito bem realizada, não 

porque tinha uma particularidade técnica qualquer ou porque era anedótica (era por isso que ele 

detestava as obras que reportavam à vida íntima - ele achava isso tudo anedótico e literário), mas era 

uma coisa que se impunha por si própria e para a qual não conseguíamos deixar de olhar (conversa 

com BPA). 
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C4. ATLAS ELEMENTAR 
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e não é verdade que já o 
pequeno passo de olhar 
através de um microscópio 
nos dá a ver imagens que 
consideraríamos todas 
fantásticas e exageradas se as 
encontrássemos por acaso 
nalgum lugar, sem entender o 
que se está a passar? 

sempre a linha, persistente e progressivamente complexificada 
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a própria sensação é uma forma de pensar o mundo das coisas 

aparentemente o vazio. 

Mais atentamente, o rigor, a dialéctica, o espaço. 

À terceira leitura tornamo-nos livres 

33  35 34 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5 | O GOSTO E O JUÍZO 

A5. MANIFESTAÇÕES TENDENCIOSAS 

a5.1. autonomia 

“Hum…Difícil….difícil.”  

Esta foi uma resposta de Ângelo a uma questão acerca de afinidades entre o seu trabalho 

e o de outros artistas. Mas depois vai mais longe, e com mais rigor, afirma que não, não 

existem. E acrescenta:  

Não gosto de pintura nesse sentido. Há quadros de que eu gosto…. Acontece-me gostar de muitas 

obras de um mesmo artista, raras vezes de toda a produção. Definir afinidades é difícil. Gosto muito, 

por exemplo, do jovem Kokoschka, gosto muito de Soutine, mas isso passa-se no plano do gosto. Não 

se me dava ter quadros deles em casa, mas também nunca fiz nada parecido (e.A). 

Não fez nada parecido, porque, como vimos, se já estava feito, não teria qualquer 

interesse em fazer novamente. Além do mais, Ângelo defendia que devíamos ser um pouco 

autistas em tudo o que fazemos. E dissera algumas vezes que “o verdadeiro artista é autista” 

(e.G), porque considerava não ser salutar estar constantemente a pedir impressões aos 

outros sobre o que se deve fazer ou sobre o que já estava feito.  

Contou que estivera algum tempo em ateliers e que as pessoas passavam a vida a 

perguntar a opinião; até que um dia alguém lhe dissera “Tu nunca pedes opinião”. 

Porquê? 

Eu não queria explicar! Eu não queria que me dessem opinião! É-me perfeitamente alheio, se me 

entendem ou não. A coisa que mais me chateava era um: “E se você pusesse aqui uma cor picante, 

um carmesim, ou um ocre dourado...”. Como era um gajo bem educado, fazia de conta... Não fazia 
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aquele ar de dignidade ofendida – não preciso. Não tinha que fazer uma cena histriónica de 

incompreensão nem nada (e.M). 

Autossuficiência é um atributo afim a Ângelo de Sousa. Não tinha grande necessidade 

que lhe dissessem se achavam algum trabalho seu bom ou mau, porque ele próprio estar 

satisfeito era um motivo suficiente. Por isso mesmo, a propósito da aparente contradição 

da pouca difusão que deu às fotografias e aos filmes, Ângelo comentara: 

E eu ficava satisfeito, achava que as fotografias e os filmes correspondiam, mais ou menos, ao que 

tinha pensado e, por conseguinte, o trabalho estava arrumado, arquivado. Entretinha-me 

simplesmente a fazer para minha satisfação e isso é válido não só para os filmes ou as fotografias, 

mas para qualquer coisa que faça ou tenha feito. Não se pode dizer que fazia para a gaveta; pura e 

simplesmente ia fazendo. Eventualmente, voltava a pegar em alguns filmes e fotografias mais tarde, 

por qualquer razão - a história volta sempre atrás, está sempre a dar três passos para trás e sete para 

a frente” (e.J). 

Assim como nunca se preocupou em criar ou procurar uma estrutura para expor o seu 

trabalho. Autossuficiência, autonomia, ceticismo, autismo ou outro qualquer substantivo 

para evidenciar um espírito livre, que não se arreigava a tendências ou modas. Vejamos: 

Já tenho cinquenta anos de carreira artística. Havia certas alturas em que todos devíamos ler livros 

filosóficos de grande sucesso, e vinte anos mais tarde ninguém queria saber deles, já ninguém hoje 

vai assistir a uma peça de Jean-Paul Sartre… Lembro-me de que um dia o José Ernesto de Sousa veio 

anunciar-me que ia fazer uma conferência e uma exposição na Escola de Belas-Artes de Lisboa sobre 

a morte da pintura. Disse que o único lugar onde ainda se fazia pintura era Portugal, porque tinha 

mão-de-obra barata. Fez-me rir (e.P). 

Não apreciava a ideia de algo estar morto e via com especial contingência a memória e a 

sentença histórica. Também por isso, fazia o que interessava fazer na altura e não cedia a 

inclinações de mudança exteriores, como esta, para dar um exemplo: 

“No final dos anos 70, já era possível entender que a moda seria a de um neo-

expressionismo. Constatei isso na exposição Paris-Berlim, por exemplo. Mas foi-me 

indiferente. Vou atrelar cavalos? Eu continuo a andar a pé…” (e.D) 

E em modo quase conclusivo, qual convite a uma certa ou qualquer autonomia: 
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P - Tem noção de que se criou uma imagem dominante da sua obra, redutora, confinada às 

pinturas, às esculturas e aos desenhos, que não corresponde à globalidade da sua actividade artística? 

R - Isso é evidente. Mas também não me preocupa grandemente. Dentro do mesmo espírito de 

auto-suficiência, ou de autismo, como quiserem chamar, não é uma coisa que me preocupe por aí 

além. Há sempre uma dose de mal-entendido na opinião das pessoas (e.J). 

a5.2. inclinações 

Cruzamos as inclinações com as manifestações de presença de indícios e influências e 

afirmamos o gosto de Ângelo de Sousa pela dita arte primitiva, disposta muitas vezes nesta 

asserção:  

(…) interessava-me muito mais o Museu do Homem do que o Museu do Louvre. Apesar de o Museu 

do Homem ser um museu poeirento e estar assim desde 1936 ou 37 (creio que nunca mais lhe 

limparam o pó depois disso) e de o Museu do Louvre ter mais coisas. Interessava-me mais esse tipo 

de obras de arte. De arte chamada primitiva (e.G). 

Esta possui uma característica que o artista apreciava deveras, a ausência de estilo. Até 

porque o estilo, segundo Ângelo é  

(…) a maior parte das vezes, uma série de tiques, é uma série de comportamentos “habituais”. Se 

calhar, as coisas que eu faço hoje em dia são um conjunto de tiques, é capaz de ser; espero que não 

sejam, mas, se calhar, um ror de gente pensará que é só isso, não é? Eu acho que é extremamente 

fácil arranjar um estilo (e.G). 

Uma estima especial por Paul Klee foi sendo sempre confessada por Ângelo. Interessava-

o essa ausência de estilo,  

(…) o facto de ele jogar com tudo. Tudo o que vem à rede é peixe, todo o tipo de recursos gráficos. 

Isso interessava-me, de facto. No Klee há uma enorme variedade; a obra de Klee parece, de facto, 

feita por cinco ou seis ou dez autores diferentes (e.G). 
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A ausência de estilo também se verificava na Art Brut e na arte psico-patológica. Uma 

exposição de arte de meninos oligofrénicos na Escola de Belas Artes, por volta de 62/63 

atraiu bastante Ângelo: 

E eu achei muita graça - se podemos dizer graça - de maneira que na altura andei com imenso trabalho 

a tentar arranjar um livro sobre a arte psico-patológica, de um senhor chamado Robert Volmat - 

enfim, demorou seis meses a conseguir arranjar na Livraria Figueirinhas. Era a única coisa que se 

arranjava; tinha umas reproduções a preto e branco, muito más, cheias de grão. Acabei por oferecê-

lo a um amigo psiquiatra. Portanto, na altura eu estava muito interessado nessas coisas. Entretanto, 

começaram a aparecer esses cadernos da Art Brut do Dubuffet (e.G). 

A ausência de estilo, assim como a falta de preocupação na representação da realidade 

eram motivos coincidentes no artista e nas artes mencionadas, até porque  

(…) ambos partiam de outra coisa, partiam de uma criação, partiam de uma ideia qualquer, e não do 

problema de filtrar uma realidade, como se tinha feito na pintura tradicional durante séculos e 

séculos… filtrar a realidade e convencer as pessoas de que aquela filtragem era a melhor. E naquele 

caso não havia nada disso. Como na arte negra. A arte da Oceânia interessava-me muito mais, por 

exemplo. Interessavam-me muito mais essas coisas, que não partiam do retrato da mulher, nem do 

retrato do marido, nem da paisagem…” (e.G) 

Um confesso interesse na arte que tentava propor ou justapor à realidade alguma coisa 

que não estava na realidade, sem representar nada. 

Nomes internacionais importantes? 

O Friedrich, o Picasso, o Matisse, o Klee que eu acho extremamente importante e que é sempre pouco 

valorizado, pouco olhado e pouco referido explicitamente. Os gajos andam a mamar no Klee, a 

explorá-lo, a saqueá-lo há 70 anos! Nas artes gráficas, por exemplo. Brancusi na escultura, Arp não 

está na moda. Todos os expressionistas, Soutine, Kokoschka, o Beckmann (e.H). 

Não obstante de considerar a maioria dos pintores expressionistas (excepto os 

austríacos) relativamente fracos enquanto pintores; mas reiterara Soutine (e Kokoschka) 

como mago(s). A sua paixão pelo expressionismo era vasta, não se limitava à pintura; era 

também amante da literatura, poesia e cinema expressionista. 
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Para além dos nomes mencionados, Ângelo gostava também de Bonard, Van Gogh e, 

entre os mais antigos, do Bosch, Bruegel e da Piet´de Avignon. 

Na sua biblioteca, o maior número de livros eram sobre o expressionismo, especialmente 

sobre os artistas expressionistas citados, e sobre obras de arte oriental, chinesa e japonesa. 

Curiosamente dissera que o “curioso é que não me posso acusar (nem costumam acusar-

me) de práticas expressionistas; talvez signifique que os assimile tão bem que não precise 

de os seguir, imitar ou citar. Ou, pelo contrário, que, de todo, não os tenho entendido” (e.B). 

 

Por isso e muito mais se situara enquanto expressionista sublimado… 

Eis algo do mais:  

“Quero saber é dos outros, quero conhecer diferente” (e.H). 

a5.3. juízo final 

“Eu acho que não há juízo final. Aí é que é a graça toda. Acho que não há juízo final para 

coisa nenhuma!” (e.G) 

Não havia, para Ângelo, uma forma de se fazer o juízo da História. Esta simplesmente vai-

se fazendo, vai acontecendo, vai-se inventando. 

Portanto, se lhe pediam uma opinião crítica acerca de correntes artísticas ou 

especificamente de alguns artistas, nomeadamente internacionais, respondia segundo um 

pano de fundo de clarividência judicioso, algo como: 

Penso que conheço o suficiente para poder utilizar as coisas, mas não tenho experiência visual directa 

para me preocupar até ao ponto de estabelecer um critério valorativo, judicativo, sobre elas. Em 

geral, não me preocupo assim muito em pensar se gosto ou se não gosto. Quer dizer, não me 

preocupo muito em julgar as coisas. Preocupo-me em usar as coisas, o que é um bocado diferente…” 

(e.G) 
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Justificava que não tinha o conhecimento devido, visual e de facto, com contacto e 

experiência imediatos, para ajuizar. Não obstante, gostava de ver e ir acompanhando, 

artistas ou amadores que se inserissem na esfera do seu ofício, mas sem preocupações de 

saber ou pensar se era bom ou mau. Até porque, como refletira e já tinha assistido na sua 

contemporaneidade, havia artistas que de um momento para o outro ficavam na moda:  

De repente descobrem: “Ah! É um artista bestial. Andava a fazer não sei o quê… Olha que engraçado!” 

e tal. Passamos a vida a avalizar coisas novas com os tais antepassados ainda vivos ou recentemente 

falecidos.” Portanto, também não se preocupava em relação a si mesmo enquanto artista no seu 

contexto, porque “se a coisa acontecer, acontece” (e.G). 

Aconteceu, contudo, considerar que fazia melhor do que já fizera, porque se conhecia 

melhor, apesar de tudo. E perguntaram se chegava mais rápido. E Ângelo respondeu: 

“Não, não chego mais rápido. Deixei de me preocupar com coisas que me preocupavam 

antes. Chego a outras coisas” (e.L). 

 

Quando questionado acerca do seu discurso auto-irónico, de aparente desvalorização, 

em contradição com a sua seriedade na pesquisa pictórica, respondeu: 

Se nos estivermos sempre a ver e a cumprimentar ao espelho é horroroso. Não me compete celebrar-

me com discursos sérios. É preciso alienar a obra, evitar ficar preso a ela. A obra já foi respirada, não 

é como quem respira, não é indispensável” (e.D). 

E sem qualquer juízo final, coroamos este assunto com o seu gosto acerca do podem ter 

sido as suas influências na sua pesquisa de originalidade: 

No meu caso pessoal, talvez por ter tido uma informação e formação mais diversificada (e menos 

afuniladas para as bandas de Paris), interessei-me, desde muito cedo, por gente exterior à “Escola de 

Paris” - Klee, artes ditas primitivas, pintura romântica, miniaturas indianas, escultura medieval; além 

de problemas que têm a ver com a psicologia - como se funciona, como agem as pessoas, porque se 

vê um quadro de uma determinada maneira. Mas, ainda no campo restrito das artes - logo que aqui 

cheguei, tive um interesse, grande e demorado, pela gravura japonesa; o que, não tendo nada de 

original, me ensinou imenso sobre quanto se pode passar numa superfície e me curou de 
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preocupações com volumes, trompe-l’oeil, etc. Além disto, costumava ler um bocado e ia muito ao 

cinema (e.B). 
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B5. EPIFANIAS  

b5.2. estética da indiferença36 

desligação e sensações 

Esta sensação de definitiva solidão, sensação como que irremediável, sem cura, tem como ponto 

de partida as sensações, os acontecimentos interiores, privados e absolutamente impartilháveis: 

“sinto-me envergonhado por dizer a uma pessoa que a minha experiência é a única experiência real”, 

escreve Wittgenstein, “e sei que ela me replicará que poderia dizer o mesmo sobre a sua 

experiência”. [Wittgenstein, O livro azul] 

 

Gonçalo M. Tavares | Atlas do corpo e da imaginação 

 

Ângelo de Sousa, na sua extrema singularidade, foi indiferente a tendências, estilos e 

modas, mas fez a diferença na construção de uma obra que também reflete características 

de uma personalidade muito particular. 

O Ângelo dava aulas de história da arte às quartas feiras. Ele levava slides, colocava na máquina e ia 

falando. Ele mostrava slides de coisas que tinha visto em Londres, imagens que ele tinha tirado de 

fotografias em museus e galerias, coisas que tinha tirado de livros e tudo a preto e branco. A primeira 

obra que ele mostrou foi a Valise, de Duchamp. Através do Ângelo, eu vi a história da arte durante 

um ano a preto e banco. Ele mostrava-nos trabalhos de uns colegas que conheceu lá em Saint Martins, 

Gilbert & George, que depois tinham feito uma dupla, e ele mostrava slides dos trabalhos que eles 

faziam, separados e depois juntos. Era muito engraçado porque nem eles eram ainda conhecidos, 

como mostrou trabalhos de outros alunos que já não me recordo do nome. E é muito incrível isso, o 

Ângelo dava história da arte por alusões e por associações. Mostrava pintura rupestre e depois os 

expressionistas alemães. Depois era capaz de mostrar Caravaggio e depois Dada. Eram saltos no 

tempo. O tempo não existia, o que nos dava uma elasticidade muito engraçada. E mostrou-nos dois 

                                       
36 Subtítulo do Livro de Desassossego, de Bernardo Soares. 
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filmes, o Couraçado Potemkine e uma animação de Norman McLaren, um fulano do Canadá que faz 

poesia visual e coisas incríveis (conversa com AM). 

A convivência entre imagens de tempos e espaços distintos, alude a espacializações, 

intervalos, cruzamentos e relações também distintos. Porque sobressaem assim as 

profundas manifestações expressivas individualizadas, com as suas diferentes conceções de 

arte, de vida e de cultura, em vez de um sentido fixo de simbolismos em forma de estilo e 

época artísticos. Ângelo, ao mostrar os slides sem qualquer organização cronológica ou 

temática, pretendendo mostrar a arte como expressão de forças humanas, demonstra um 

método de pensamento denso e vasto, para lá das deduções causais e lineares, mas assentes 

em processos de montagem, de inferências e de relações. 

 

Há uma identificação de diferentes influências que se supõe que artistas e obras exercem 

uns sobre os outros. Estas vão-se revelando, muitas vezes, em pequenos gestos, ou até em 

forças e energias que se movimentam nas obras. É o próprio artista que recorre a esferas 

culturais e geográficas bem diferentes para a sua análise e concretização das formas: 

Ele, de repente, podia resolver isso com uma fórmula grega ou com uma fórmula romana, ou com 

uma fórmula egípcia, ou com uma fórmula etrusca ou com uma fórmula africana. Isto é, ele tinha um 

conhecimento suficientemente grande da tradição, para num determinado momento e diante de 

uma determinada intuição, encontrar uma solução que ia buscar na grande tradição sem, no entanto, 

fazer disso uma coisa importante. Não havia nele esse desejo, nem por sombras, usando, no entanto, 

uma solução erudita. O Ângelo é um erudito, é um homem que conhece profundamente a história da 

arte e da pintura, que estudou muitíssimo, e que, em cada momento, entende poder usar qualquer 

solução que já tenha sido usada para resolver um problema formal que tem de resolver (conversa 

com BPA). 

É também este um dos motivos para a diferença da sua estética, para a sua presença. 

Diferença porque a sua obra complexa, aparentemente tão simples, dialoga com muitas 

coisas e com muitos tempos. Torna-se universal, porque também é parca em registos. 

Ângelo sempre prezou que os atos de interpretação e identificação ficassem para o 
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espectador, apreciando o verso de Goethe “cria, artista, não fales” (como citado em Klee, 

2003, p. 19).  Logo, a estética de Ângelo não se esgota, tende para o infinito.  

Há toda uma lógica na postura do Ângelo que está exposta, também, nas afirmações que 

foi tecendo nas entrevistas e que os que privaram com ele e o estudaram comprovam: 

É como lhe digo, o Ângelo de Sousa era um artista coerente e eu acho coerentes essas afirmações 

que ele faz sobre o seu trabalho. Não é para se defender, não é que ele não soubesse escrever, falar 

ou pensar, pelo contrário. É a sua obra que fala por ele. Neste caso a sua obra é a tal presença. Ele 

está presente na sua obra, a sua obra é ele e ele é a sua obra. A sua pintura constitui-se fora de 

qualquer discurso diletante ou de qualquer estilo mercantil. Não, o Ângelo é de facto ele na sua 

modesta elementaridade, no seu elemento mínimo, quase “insignificante”, no sentido singular de 

uma “insignificância” fundamental. (conversa com CF). 

Novamente o mínimo, sempre presente. Também na contenção do discurso e também 

na sua personalidade contida. Ângelo não gostava de se exibir, era resguardado e não 

procurava agradar. Garante sempre a sua individualidade e a sua liberdade e independência, 

afasta-se do adquirido e entende-se consigo próprio nos meandros da sua arte. 

Interessavam-lhe outras esferas e outras camadas, como aquelas profundas e finas da 

perceção,  

porque o Ângelo trabalha muito esse nível percetivo microscópico em que um rosto se volta e capta 

outra coisa, um pequeno movimento se estabelece, um corpo se move ou destaca. Quer dizer, nunca 

são grandes movimentos, nunca são momentos espetaculares do real, são momentos finos e muito 

singularizados. Ora bem, e nesse sentido, ele capta isso através, precisamente, de uma intuição muito 

grande (conversa com BPA). 

Intuição e rigor, sempre aliadas em Ângelo, numa atitude de honestidade consigo 

próprio. É uma perspetiva de Albuquerque Mendes acerca de Ângelo, seu amigo, e de quem 

fora aluno no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (onde se conheceram e não mais 

deixaram de estar presentes na vida um do outro): 

É honesto consigo próprio e é honesto com o que faz. Porque ele faz a obra que, no fundo, é aquela 

na qual ele se sente bem. O Ângelo não faz a obra dele porque é moda, não. Ele faz aquilo porque é 

ele. E isso é incrível. O Ângelo é um artista incrível a esse nível. Há uma coerência no trabalho, sim, 
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mas há uma coerência de pensamento. Ou seja, o pensamento que ele vai desenvolvendo tem uma 

razão de ser. Nada é por acaso, no Ângelo. E o rigor e a intuição fazem com que isso aconteça 

(conversa com AM). 

Aconteceram imagens, aconteceram obras e uma obra, total e singular. Como disse 

Carlos França, “não havia uma mensagem, mas havia uma imagem visual intensa. Uma 

imagem que por vezes escapa ao discurso e às palavras; por isso é que essa imagem se 

tornou imprópria, no sentido de ser essencial e destinada a ser olhada como uma atmosfera 

cromática. Em resumo: a sua pintura é uma imagem nua” (conversa com CF). 

Termino com uma singularidade das obras de Ângelo apontada por Albuquerque 

Mendes: 

O que me chama a atenção nas obras do Ângelo é o seu aspeto táctil. Quando se põe a mão num 

quadro do Ângelo e se fecha os olhos é impressionante, é mesmo impressionante, porque é uma 

espécie de pele. Os quadros do Ângelo deviam ser palpados. Porquê? Porque ele pinta pondo 

sucessivamente camadas. É uma obsessão de chegar à cor através das sucessões de camadas. Quando 

se põe a mão, sente-se um aveludado da pintura que não é dado por uma camada, sente-se que há 

uma transmissão de coisas, quando se fecha os olhos... O lado táctil que a obra do Ângelo tem é 

impressionante. Quando se fecha os olhos e se mexe parece que tocamos em algo humano ou animal. 

Tem um toque que não é normal, é mesmo uma espécie de pele (conversa com AM). 

Se o objetivo da arte passa pelo suscitar de sensações, há todo um método do artista que 

o possibilita e concretiza numa composição, qual estética: 

“Composição, composição, é a única definição de arte. A composição é estética, e o que 

não é composto não é uma obra de arte. Composição estética é o trabalho da sensação 

(Deleuze & Guattari, 1992)”. Os autores sugerem que pensemos por sensações ou por 

conceitos ou por funções. Com Ângelo e com a sua obra, a arte ergue-se repleta de 

possibilidades estéticas. 

 

 

Não espere pelo Julgamento Final. Ele acontece todos os dias. 

Albert Camus 
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b5.3. enigmas estéticos e a contemplação 

Enigmas estéticos - enigmas decorrentes dos efeitos que as artes têm sobre nós. 

Se pretendemos descrever sensações, a melhor maneira de o fazer é descrever reações. 

Pronto, aí têm. É tudo uma questão de atitude. 

As associações importam também. 

 

Wittgenstein | Aulas e conversas sobre estética, psicologia e fé religiosa 

 

 

“Era uma coisa levada a um extremo de simplificação como eu nunca tinha visto. E as 

cores eram absolutamente extraordinárias, eram de uma alegria solar e profunda e de uma 

liberdade... “(entrevista a BPA, acerca da primeira exposição que vira de Ângelo de Sousa). 

São descrições como esta que consumam esses enigmas, a que Wittgenstein designou 

de estéticos, e que elucidam o efeito que a arte pode ter sobre nós. 

 

O trabalho de Ângelo contém uma espécie de provocação, no sentido de que capta o 

nosso olhar, despoleta sensações, engendra pensamentos e cativa-nos para demorarmos 

todas estas ações (e tanto mais, quanto mais virmos e conhecermos a sua obra) em busca 

de algo. Há algo na obra de Ângelo da qual parece que nos aproximamos, mas que 

verdadeiramente nunca alcançamos. Que enigmas estéticos subjazem a esta dimensão 

tendencialmente irredutível? 

Perscrutando o pensamento plástico de Ângelo de Sousa essencialmente através da sua 

obra, e em conformidade com o que já foi explorado ao longo do estudo, podemos reforçar 

que muitos trabalhos se constituem como evocações de outros, qual transposição 

(rizomática) de imagens de um media para outro. 

É bastante expressivo o título de uma exposição de desenhos de Ângelo de Sousa 

realizada em 2004 - Transcrições e Orquestrações - pois dá-nos pistas acerca deste enigma 

estético que compõe a sua obra. Convém salientar que, conforme elucida Jorge Moder, 

“transcrever refere o ato de escrever para um instrumento algo que havia sido antes escrito 
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para um outro. Orquestrar refere a distribuição das notas ou partes de uma música pelos 

vários instrumentos que compõem uma orquestra” (Transcrições e orquestrações: 

desenhos de Ângelo de Sousa, 2004, p. 11). Uma obra de território tão diversificado quanto 

a de Ângelo, que cobre a pintura, a escultura, o cinema, a fotografia, o vídeo e a instalação, 

parece acontecer sob essas premissas de transcrição e orquestração, numa circulação e 

interligação de forças, formas, linhas e ideias. Visto assim, é uma obra configurada numa 

totalidade, mas repleta de movimentos. 

Portanto, ele transfere-se de media para media com um conjunto de preocupações que depois ensaia 

e que têm, por exemplo, a ver com o ver muito aproximado, o microscópico, com os troubles of 

perception, a ideia de que o olho está sempre a ser enganado com as alusões às pinturas abstratas” 

(conversa com BPA). 

Nessa totalidade, muitos resultados aparecem-nos, de facto, como abstratos, muitas 

vezes são formas geométricas, mas há uma série de condições a priori que definem o 

resultado. Os pormenores e as constantes alusões à realidade são transversais e por vezes 

impercetíveis: 

É muito engraçado, o Ângelo era muito figurativo, mais do que parece. A imagem final pode ser 

abstrata, mas o pressuposto dele era figurativo. Aquilo tudo são microcosmos, são microexperiências, 

são coisas microscópicas. Tirado do contexto e ampliado, aquilo fica completamente abstrato. Mas 

se o metermos no meio certo, aquilo faz parte de algo maior. É isso que ele gosta. E é muito 

engraçado. Ele dizia muitas vezes que não era pintor abstrato. Ah, dizem que eu sou abstrato, não sou 

abstrato nenhum. Não, ele não era um pintor abstrato. Mas também não se pode chamar figurativo 

(conversa com AM). 

Há toda uma essencialidade plástica no seu pensamento que é fundadora e afirmativa, 

que se constitui como qualidade essencial das suas ideias visuais; há a experimentação pura, 

no ensejo de conhecer e verificar as possibilidades dos materiais; há a contenção, que 

parece esconder algo, de intenso e pulsante, como o mais simples da vida; há movimentos 

no seu projeto: constante reinvenção, constantes regressos; há uma cartografia de 

sensações. Eis todo um sistema que Ângelo geria, sem estar interessado em sair do quarto 

de jogo. 
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Mas, acima de tudo, há uma obra disponível à contemplação do espectador, participante 

de uma outra visibilidade, viável e potente no alcance de cada um. Carlos França sugere o 

jogo que Ângelo faz mover com a força:  

força de uma certa invisibilidade, de algo que ele nunca consegue dar a ver na sua totalidade. Há 

sempre qualquer coisa que nos escapa, há sempre qualquer coisa que fica... a tal presença não chega 

a ser completa, essa plenitude não se chega a constituir, o copo nunca se enche, o que é interessante 

no seu trabalho. (…) No trabalho do Ângelo há sempre, precisamente, essa falta no sentido primordial, 

a falta ontológica das coisas, que ele procura cuidar, resguardar (conversa com CF). 

Sendo a contemplação um criar de sensação, Ângelo parece oferecer-nos também com 

a sua obra uma espécie de sentido de não plenitude. Até aqui se pressente a contenção, que 

desagua numa condição algo enigmática e que advém também de uma contenção 

explicativa, até porque  

aquilo que ele pensa é muito mais do que aquilo que ele vê ou diz, por exemplo. O pensamento 

contém uma ordem de representação, também, muito aquém daquilo que vemos. A tal presença de 

que falava há pouco. Ela nunca é plena. Nunca há essa plenitude. (…) Na pintura do Ângelo fica mais 

uma aura daquilo que é longínquo, daquilo que nela não volta mais a acontecer; a tal presença que 

nunca se chegou a viabilizar; essa ideia de totalidade aberta, plenitude, completude, perfeição... Mas 

há harmonia (conversa com CF). 

Há uma fascinação nas obras de Ângelo que talvez possa decorrer de uma incompletude, 

de uma qualquer impossibilidade. E a repetição, a afinidade distribuída e constantemente 

(re)encontrada na obra, que se manifesta numa espécie de síntese de uma existência, qual 

fragmento sublime entre o sensível e o inteligível. 

Voltamos ao ininteligível: há algo na obra de Ângelo, em particular talvez na sua pintura, 

em que parece que se transcende a nossa capacidade de linguagem. É como um mistério, o 

acontecimento da contemplação que provoca a experimentação de sensibilidades e 

apreensões intelectuais. 

É qualquer coisa que simplesmente não é suscetível de transferir para o plano discursivo. Eu que não 

tenho feito outra coisa que não escrever sobre arte, ao longo dos últimos trinta e tal anos, devo a 

poucas pessoas o pouco que sei. A maior parte daqueles a quem devo são artistas. O Ângelo é com 
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certeza um desses mestres, é com certeza das pessoas com quem eu mais aprendi sobre arte. E, 

portanto, embora não tenha sido pintor, em certa medida sou um discípulo dele. Mas, há limites... E 

isso eu aprendi com ele. Há limites introduzidos pela forma plástica que são irredutíveis, de facto, ao 

discurso (conversa com BPA). 

Ou seja, e lembrando a porta aberta para o infinito ao nível do espectador:  

(…) desse modo, e a ser assim, toda a linguagem se suspenderia. Abrindo-se então ao seu espectador 

o campo - de algum modo imaterial, mesmo se traduzido pelas matérias - do que seria a pura 

experiência da luz, da cor, do gesto, da densidade, da vibração perceptiva e, mais em geral, de tudo 

aquilo a que chamamos a contemplação. E uma vez que contemplar significa, do étimo, fixar com o 

olhar, e sobretudo com o pensamento, aquilo que suscita a admiração, o estupor, a maravilha 

(Almeida, 2016a, p. 91). 

 

Ângelo disse não haver juízos finais. E, de facto, a essência da arte e todo o escrito sobre 

a arte, não contemplam juízos definitivos. A arte, e em particular para Ângelo de Sousa, que 

agencia a qualidade de presença como parâmetro definidor de arte e que prezava e 

conhecia o pensamento oriental, parece dirigir-se primeiramente ao mundo do sensível e 

das emoções e tem o desígnio, através da evocação, da exploração percetiva e da 

imaginação, de nos inspirar. Inspirar a pensar e a sentir. 

“Esse é o olhar que decorre das formas de Ângelo, a sua lição de intensa alegria e a irónica 

mas bondosa distância que assumem para com as coisas: simples contemplar sem juízo e 

sem imposição moral” (Almeida, 1985). 

 

Através do aprofundamento do conhecimento daquilo que poderíamos designar como 

enigmas estéticos do pensamento plástico de Ângelo de Sousa, e da sua obra, cada objeto 

expande-se muito para além da sua aparência, do seu exterior. Na contemplação, somos 

estimulados a divagar por conclusões também de natureza afetiva, há uma humanização do 

objeto, num recorrente processo de complexificação e de simplificação. Como o infinito que 

a linha sugere, complexa e simples, como Ângelo. 
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A personalidade do Ângelo, muitas vezes, não era de fácil acesso; não dava espaço. O Ângelo exigia 

sobre a sua própria obra um respeito que muitas vezes as pessoas não tinham; e ele exigia às pessoas 

esse respeito. E eu entendo o Ângelo, percebo perfeitamente. Há toda uma carga dele muito forte, é 

um trabalho muito energético. O Ângelo não deixa nada por acaso, nada. Nada no Ângelo era por 

acaso. Nada. Tudo aquilo tinha o seu sentido. Era de um rigor impressionante, a pesquisa que fazia; 

havia um mundo ali, um mundo enorme onde as coisas rodavam umas com as outras (conversa com 

Albuquerque Mendes). 
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A5. ATLAS CONSPIRATIVO DE POSSIBILIDADES 
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POST SCRIPTUM 

Mas a noite chegou. É a hora estranha e ambígua em que se fecham as cortinas do 

céu e se iluminam as cidades. Os revérberos sobressaem sobre a púrpura do poente. 

Honestos ou desonestos, sensatos ou insanos, os homens dizem consigo: ‘Enfim, acabou-

se o dia!’, 

Baudelaire | O pintor da vida moderna 

 

Ao longo desta investigação foi possível averiguar compreensões sobre a 

complexidade e subjetividade inerente a questões do foro da crítica e interpretação 

da obra de arte, que se manifestaram no estudo do pensamento plástico de Ângelo 

de Sousa. 

Eis porque o título desta tese - O pensamento plástico de Ângelo de Sousa a 

partir da sua palavra: uma tessitura do possível -, evoca uma certa ambiguidade, 

que está assente nos pressupostos teóricos que foram sendo desenvolvidos e 

entendidos como bases e condições do estudo de algo como o pensamento plástico 

do artista (e em particular tendo assumido como charneira a palavra de Ângelo). O 

título pode ser entendido como uma metáfora das nossas possibilidades, aqui 

convocada enquanto convite a uma trama que parte da palavra de Ângelo e tenta 

insinuar o seu pensamento plástico. Indiciando caminhos, organizações, 

aproximações e possibilidades, tenta-se a titulação do trabalho como expansão, da 

mesma forma que o artista fez com muitas das suas obras.  

Ângelo disse que as coisas que fazia se situavam entre o desejado e o possível, 

entre o imaginado e o exequível. Também eu, numa qualquer tentativa de 

concretização de um estudo pejado de afinidades e de refigurações, desejo ter 
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concretizado sucessivas recontextualizações (através, nomeadamente, do 

desenvolvimento de ideias em subcapítulos distintos e cuja nomeação adveio de 

uma amenização subjetiva e simpática para com o discurso de Ângelo) e sucessivos 

mapeamentos teóricos com intuitos produtores de compreensões e reflexões, sem 

sínteses finalizantes. Porque os grandes artistas, em si, sugerem soluções possíveis, 

não são simples exteriorizações redutíveis e determináveis. O objeto de estudo 

desta investigação é percecionado como um jogo sem fim, sempre questionável, 

até porque o discurso crítico deve ser palco de uma convivência de múltiplas 

perspetivas e de tempos multíplices. 

 

Por tudo o que Ângelo transmitiu nas entrevistas, é bem provável que não 

apreciasse que fosse definido/concluído algo estruturado que poderíamos 

considerar como o seu pensamento plástico. Ângelo, com o seu discurso, 

demonstrou não querer cercear interpretações (não obstante poder antipatizar 

com algumas), nunca explicou a sua obra de forma a que tal fosse possível e sempre 

recusou fixar verdades. Ângelo não definiu sequer o que era expectável numa obra 

de arte ou que ideias queria ele transmitir na sua obra. Esta atitude discursiva está 

alinhada com a imensa liberdade de expressividade plástica que gozou na produção 

da sua obra, sem qualquer seguimento de tendências (embora estivesse alinhado 

com muitas delas). O artista não pretendia esclarecer ou tornar legível a sua prática 

artística através do seu discurso e é também por isso que a análise do mesmo nos 

fornece tantas pistas acerca de como nos podemos posicionar, sugestivamente, 

perante uma obra sua. Idealmente, segundo Ângelo, deveríamos contemplar uma 

obra sem grandes filtros arraigados de ideias e noções preconcebidas e sentir a 

presença da obra. O discurso de Ângelo atesta um entendimento de que as suas 

explicações orais manifestam o limite a partir do qual a resolução dos seus 

problemas estéticos pertencem à esfera da produção plástica. E isto pode ser 
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enquadrado no que é o seu discurso autoral, próprio, singular e forte. Discurso que 

problematiza valores de verdade e que impele a um pensamento que atravessa a 

área do conhecimento sensível, atravessa o domínio do percetivo, mas que se 

revela não conclusivo. O discurso de Ângelo faz questionar acerca das 

possibilidades do conhecer através do ver. Conhecer uma obra plástica através de 

uma constituição de visibilidades concretizadas e constituídas pelo desenho, pela 

cor, pela superfície, pela forma, pela linha... Porque todos estes elementos 

sensíveis dão que pensar e cada um deles se pode constituir como um jogo de 

linguagem: o jogo de linguagem da cor em Ângelo, o jogo de linguagem da linha em 

Ângelo, etc. O discurso autoral de Ângelo reforça essa vontade de assinalar a 

complexidade das relações que podem ser fundadas entre a obra e o pensamento; 

lembra uma poética de infinitas possibilidades. O seu discurso, tal como a sua obra, 

também se revela detalhista (aprecia uma explicação técnica, exprime-se através 

de aforismos, tem um discurso direto) e é também esse olhar para o detalhe que 

nos encaminha para o resgate e descoberta de outras possibilidades e intimidades, 

tal como as percetivas. O que se relaciona também com a sedução pelo fragmento, 

partilhada por Benjamin e Warburg, e nesta tese por mim, não só na estrutura do 

trabalho, como nas epígrafes constantes e na diversidade de aceções, quais 

fragmentos de descobertas e de pertenças. As repetições e insistências, que 

igualmente singularizam o trabalho de Ângelo, refletem-se também na 

circularidade estrutural desta tese (temos as Manifestações, as Epifanias e o Atlas 

em círculo de repetição pelos vários capítulos) e os assuntos repetem-se por entre 

as Manifestações e Epifanias, apesar das distintas abordagens de cada (quais 

oscilações das formas de Ângelo), mas repetem-se também, porque se 
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intercruzam, por entre subcapítulos, e porque carecem e se enriquecem sob 

inúmeras abordagens37. 

Em suma, indubitavelmente, Ângelo apresenta um discurso autoral. Mas é um 

discurso como condição de possibilidades de outros discursos e perceções (e neste 

sentido não entra em contradição com os discursos críticos efetuados, porque os 

aceita). Ângelo transmite no seu discurso e na sua obra, e em conformidade com 

Merleau-Ponty, que são as realidades que experienciamos que constituiem a 

perceção como momentos vivos. Ângelo fazia constantes remissões para a 

materialidade do seu próprio trabalho; este sim, é que poderia ter as respostas às 

questões dos outros. Respostas essas que seriam dadas pelo espectador; remetia 

assim para o espectador, portanto. As suas palavras reforçam esta perspetiva, ao 

mesmo tempo que reforçam essa vontade.   

Ou seja, se há algo que podemos colher das suas palavras é um convite ao 

usufruto pleno do poder e do gozo do espectador; um convite a desconfiar do que 

foi dito e do que está feito. Ângelo oferece ao espectador um campo de experiência 

da luz, da cor, da forma, da perceção e da contemplação. Esta é a sugestão maior 

do artista, transcendendo muitas vezes a possibilidade de linguagem; contemplar, 

observar, inclusive com o pensamento.  

 

Na aproximação ao pensamento plástico de Ângelo de Sousa, houve uma 

dinâmica constante, qual invocação da presença de Ângelo: na perseguição do seu 

pensamento, na tentativa da sua estruturação, quanto mais me aproximava mais 

esse fugia, como uma personalidade esquiva e indiferente ao meu apelo. Tal 

constatação verificava-se fascinante porque, de facto, interessa o que encontramos 

por entre, o que pensamos através de. E por outro lado, é essa presença enigmática 

                                       
37 [mais sobre a metodologia >>> introdução | à volta das epifanias]. 
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que nos escapa que constitui a maior força da obra e do pensamento plástico de 

Ângelo de Sousa. É a constatação da impossível apropriação e da tal origem invisível 

que nos remete para a impossibilidade de redução a uma verdade que, de acordo 

com Derrida, confere o fascínio maior de uma obra de arte. 

 

Um dos maiores objetivos deste trabalho consistiu na reunião e constituição da 

palavra de Ângelo como parte do corpo de uma obra; sistematizando e renovando 

a visão totalizante da obra de Ângelo, que não conta, assim como a maioria dos 

artistas, com a análise das suas palavras e/ou dos seus escritos. Há, portanto, esse 

desejo de poder contribuir para manter a memória da sua palavra presente, 

enquanto parte integrante de uma obra atuante, viva, pujante, que age sobre quem 

a possa ver e ler. É um pouco como a analogia de Didi-Huberman relativamente a 

Wargurb: podemos dizer que o discurso de Ângelo, patente nas suas entrevistas, 

desvela um pouco da armadura textual do seu pensamento, enquanto que a sua 

obra revela a armadura visual do seu pensamento plástico. Voltando à memória: 

esta é importante, pois mantém viva a incompletude da história. É a inconclusão 

como forma de abertura, porque não há um desfecho e as avaliações nunca são 

decisivas nem únicas. E esta camada da palavra do artista, mais uma, vem 

exatamente neste sentido. É mais uma porção de informação que podemos 

incorporar e que demonstra, tal como disse Benjamin, que “os julgamentos e 

vereditos são sempre abertos à renovação” (como citado em Rochlitz, 2003).  

 

Inspirada em Paul Ricoeur, posso extrapolar que a análise do discurso de Ângelo, 

como a filosofia hermenêutica, permite recuperar à sua função simbólica a 

dimensão da descoberta e da estruturação e criação da realidade que promove um 

projeto de intervenção crítica e de transformação, o que permite atingir o sistema 

simbólico que funda a cultura. É deveras pertinente pensarmos que a análise da 
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palavra, do discurso de Ângelo, permite um movimento centrífugo, de expansão, 

que assoma ao conhecimento sobre os processos plásticos, sobre orientações 

estéticas, enquadramentos teóricos, mas também sobre o seu contexto de 

produção, e logo, sobre o seu tempo e sobre a sua cultura. Pois como refere 

Catarina Rosendo, “a relação entre as obras e os textos esclarece o lugar a partir 

do qual o artista escreve” (2016, p. 209). 

Foi também meu intuito fazer sobressair aquilo que possa ser um pouco da 

personalidade do artista, em toda a sua singularidade, pelo menos tanto quanto 

aquela parte que ele queria mostrar. No seu discurso salienta-se também o seu 

gosto de cariz identitário por autoproclamações em modo de hetero provocações. 

Tal como a sua obra, o seu discurso faz-nos pensar. Entre esse misto de ironia e 

secura, há uma incitação a assumirmos uma atitude também irónica em relação às 

nossas opiniões e crenças, até porque, como disse Rorty, “a verdade é algo criado 

e não descoberto” (1994). 

Tal como a sociedade liberal ideal de Rorty, a construção deste estudo tem como 

finalidade maior a liberdade, cujo objetivo se converte numa vontade de ver como 

se dão encontros. Encontros como este que pretendi proporcionar entre a palavra 

de Ângelo, a singularidade da sua personalidade, o mapeamento de conceitos e de 

reflexões críticas que nos façam vislumbrar possíveis argumentos e consciências. 

 

É no cruzamento da palavra e da obra de Ângelo, simultaneamente com os 

mundos abertos pelos autores de eleição e a análise crítica já estabelecida sobre 

Ângelo, que se consubstancia um constante convite a uma inquirição acerca das 

palavras e das imagens e a deixarmo-nos afetar pelo dizível e pelo visível, 

estabelecendo também uma relação com a condição humana (qual evocação de 

uma narrativa que nasce da leitura das entrevistas). Porque essa junção pode 

traduzir a simplicidade e a complexidade da vida. E isto porque a arte que Ângelo 
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mostra, concomitantemente com o seu discurso, manifesta um modo singular de 

viver, um tanto ou quanto respigador, mas que quer dar a mostrar, a sentir e a 

pensar. Dado que esta colisão que proponho pode também assumir, como para 

mim assumiu, não só uma reflexão sobre as obras de arte, como uma reflexão da 

vida através da arte, em que conceitos vários como imagem, simplicidade, 

elementaridade, economia, imaginação, liberdade, alegria, rigor, ganham uma 

nova vida e fecundam o mundo da arte e o seu discurso. Há na experiência da arte, 

e de tudo o que esta comporta (como o discurso autoral e os consequentes jogos 

de linguagem oferecidos), uma experiência produtora que nos torna conscientes 

para melhor compreendermos os sentidos que vêm até nós. A interpretação 

excede a ação do meramente saber, mas pode e deve comprometer-nos connosco, 

pondo-nos em causa na nossa condição temporal (pensando também com 

Gadamer).  

O olhar de quem imagina não pretende chegar a um fim, a uma síntese, 

pretende construir sempre novos pretextos para continuar a olhar. Depreendi tal 

das palavras de Ângelo; uma observação objetiva olha até ao ponto em que já 

percebeu, logo, não olha mais. 

 

investigar a partir de pontos conhecidos 

Todo o investigador investiga porque está perdido e será sensato não ter a ilusão de 

que deixará de o estar. Deve, sim, no final da sua investigação, estar mais forte. Continua 

perdido, mas está perdido com mais armas, com mais argumentos. Llansol: “tentar dizer o 

que uma coisa é, é viver” [Contos do mal errante]. 

 

Este talvez seja o local certo para refletir acerca daquilo que são as 

características de uma tese de mestrado, ação habitual decorrente da continuação 

de uma licenciatura, em que os conhecimentos aprofundados sobre um assunto, 
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assim como as suas exigências prévias, são diminutas. É no desenrolar do trabalho 

que se desenvolvem e adquirem competências específicas, não só da temática, 

como até da forma de investigar, estruturar e escrever.  Isto para expressar que 

esta dissertação é  apenas peças de um puzzle, e que, chegando agora ao fim deste 

percurso, é com otimismo que constato o tanto que esta tese podia ser e que não 

é, o como mudaria tanto se as referências autorais tivessem sido outras ou se 

tivesse conseguido ler tudo que me tinha proposto ou que me tinha sido proposto, 

para não falar do tanto que não pensei e não associei e articulei. A realidade, neste 

caso de estudo do pensamento plástico de Ângelo de Sousa, não é redutível nem 

controlável, pelo que pensar sobre ele através de um caminho é ter consciência 

que se está a deixar de pensar por outros. Não obstante estas vicissitudes, é com 

confiança, sentido de realização e alegria que sinto que não esgotei o tema, muito 

pelo contrário, e que a dedicação e paixão que dediquei está intimamente 

relacionada com a constatação de que o meu artista, Ângelo de Sousa, tem uma 

obra e um pensamento plástico tão complexo quanto prolífero. Até porque uma 

das marcas de sermos contemporâneos prende-se exatamente com a possibilidade 

de definir começos, ou seja, de conhecer. E conhecer é tornar presente. 

 

Para finalizar sem finalizar, ou seja, para transportar a pretensa conclusão 

logocêntrica da palavra final, inaugurando o porvir dos temas suscitados por esta 

tese, gostaria de aludir ao assunto dos significados que vivem numa e a partir de 

uma obra de arte e naquilo que nele inscreve a impossibilidade de um fim. 

Reconhecendo este percurso apenas como uma continuação, como sobrevivência 

nos tempos de algo, como a obra de um artista, a sua palavra e palavras que de 

ambos decorrem, e em justeza de Ângelo, abro um pequeno espaço de provocação, 

prometendo outros pensamentos, e confirmando que estes aqui relatados não são 

mais do que inquietações, sem pretensão de encontrar uma resposta. Como diz 
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Gadamer “todo o encontro com a linguagem da arte é um encontro com um 

acontecimento não acabado” (1999, p. 171). 

Assim, esta conclusão impossível, mais do que uma despedida, pretende 

demarcar-se como uma saudação e abertura de possibilidades de pensamento e 

de outras relações. Aqui pretendo marcar a afirmatividade da infinita obra de 

Ângelo, sempre aberta, na esperança de que outros resgates e redescrições da sua 

obra se concretizem. A metáfora desta aceção está patente na sua obra 

emblemática Catálogo de algumas formas ao alcance de todas as mãos, em que 

Ângelo demonstra querer aproximar-se e pensar sobre todas as formas e cores 

possíveis. Assim, incitando um movimento de retorno, convido à (re)observação de 

imagens da obra, numa ousadia de detalhe, no Atlas conspirativo das 

possibilidades.  
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