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RESUMO 

Este trabalho se dedica a refletir sobre a relação espaço-temporal nas obras da pintora 

Maria Helena Vieira da Silva e da escritora Agustina Bessa-Luís. O diálogo entre as duas, 

pintora e escritora, que tem como argumento inicial a maneira como ambas evidenciam a 

necessidade de uma investigação da relação espaço-temporal na pintura e na literatura, se 

confirma por meio de temas que foram desenvolvidos no decorrer da produção de ambas. 

O primeiro, é a biblioteca. Apesar de não estar descrita de maneira expressiva nas 

narrativas agustinianas, a forma como Vieira da Silva compreende e pinta quadros cujos 

temas são as bibliotecas dialoga com uma visão peculiar construída pela escrita de 

Agustina Bessa-Luís, sobretudo por meio da ideia de livros que contêm outros livros. O 

segundo, o jogo, insistentemente um tema que fora inserido na obra de Vieira da Silva, 

também está presente nos romances agustinianos. O último se refere à casa e ao ateliê. 

Assim, a biblioteca, o jogo e a casa/ateliê são mais do que temas que aproximam pintora 

e escritora, são maneiras de entendimento e de uma construção de visões sobre a relação 

espaço-temporal contidas na pintura e na literatura.  

PALAVRAS-CHAVE: Agustina Bessa-Luís; Maria Helena Viera da Silva; diálogo 

interartes; tempo; espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to reflect on the relationship between space and time in the works 

of the painter Maria Helena Vieira da Silva, and the writer Agustina Bessa-Luis. The 

dialog between the painter and writer, which first argument is to discuss how both of them 

highlight the need of an investigation of the mentioned relationship, confirms itself trough 

themes which were developed along both artists production. The first one is the library. 

In spite of not being clearly described in Agustina's narratives, the way Vieira da Silva 

understands and creates library-themed paintings dialogs with a peculiar view, built by 

Bessa-Luis' writing, especially through the idea that books contain other books. The 

game, second elected theme, has been persistently included in Vieira da Silva's work and 

also in Agustinian novels. At last, the third theme refers to the house and the art studio. 

Therefore, the library, the game and the house/ art studio are not only relating themes 

between the painter and the writer, but also ways of understanding and of 

interpreting  possibilities for the space-time relationship that painting and literature 

contain. 

 

Keywords: Agustina Bessa-Luís; Maria Helena Viera da Silva; interart dialogue; time; 

space. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RIASSUNTO 

 

 

 

Questo lavoro è dedicato a riflettere sul rapporto spazio-tempo nelle opere della pittrice 

Maria Helena Vieira da Silva e Agustina Bessa-Luís scrittrice. Il dialogo tra i due, pittrice 

e scrittrice, il cui primo argomento il modo in cui sia sottolineare la necessità di una 

indagine del rapporto spazio-temporale in pittura e letteratura, si conferma attraverso i 

temi che sono stati sviluppati nel corso della produzione entrambe. La prima è la libreria. 

Anche se non è descritto in modo più significativo a agustinianas narrazioni, come Vieira 

da Silva capisce e dipinge immagini i cui soggetti sono le librerie dialoghi con una visione 

particolare costruita scrivendo Agustina Bessa-Luis, in particolare attraverso l'idea di libri 

che contengono altri libri. Il secondo, il gioco, più volte un tema che è stato inserito nel 

lavoro di Vieira da Silva, è presente nei romanzi agustinianos anche. Quest'ultima si 

riferisce alla casa e lo studio. Così, la biblioteca, il gioco e la casa / studio sono più di 

temi che portano pittrice e scrittrice, sono modi di comprensione e di una vista di 

costruzione sulla relazione spazio-temporale contenuto nella pittura e letteratura. 

 

Parole chiave: Agustina Bessa-Luís; Maria Helena Viera da Silva; dialogo inteartes; 

tempo; spazio. 
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É porque cada instante em mim foi vivo 

Na busca de um bem definitivo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

(...) o que começo quando a tela está vazia está aqui diante de mim sobre 

o cavalete, começou muito antes, foi muito antes o mar, uma praia, uma 
cidade onde caminhei, o silêncio de um objecto, a vida, a minha vida 

que passa e esta necessidade de dizer o que é o mar, a praia, essa cidade, 

e esse objecto, a vida, que o pincel inscreve sobre a tela delineando um 

espectáculo que logo me desdobra: a ideia que tenho e a forma que 
persigo num espaço que não é o meu, que chamo a mim, e quer-se 

sempre ir mais longe, fatigamo-nos, procuramos o outro lado do 

espelho: a minha profundidade, e revolta-me que não possamos ver as 
duas faces da lua; o invisível e o visível, há que fazê-los reentrar um no 

outro, uni-los nessa luz exterior que pelo trabalho se interioriza, defini-

la seria poder definir a criação, mas é ela que em dado momento me diz 

para parar: diante de mim, sobre o cavalete, está o quadro. 

Arpad Szenes1 

 

 A motivação para o desenvolvimento da tese de doutorado sobre a relação entre a 

obra da pintora Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) e da escritora Agustina Bessa-

Luís (1922) surgiu um pouco depois da defesa da dissertação de mestrado, em 2010. 

Naquela altura, após alguns anos de investigação e de leituras da obra de Agustina Bessa-

Luís, era evidente o diálogo que a obra da autora estabelecia com as outras artes. Ainda 

na dissertação – Para além da moldura: configurações do barroco em A Ronda da Noite 

–, em que a análise focalizou o último romance publicado pela escritora, em 2006, e a 

escrita barroca que parecia acompanhar a técnica pictórica presente no quadro A Ronda 

da Noite ou A Ronda Noturna, do pintor holandês barroco Rembrandt (1606-1669), foi 

possível perceber que a escrita agustiniana não apresentava a pintura somente como um 

tema. No livro, havia a inserção de procedimentos que lembravam os da pintura, o que 

                                                             
1 Escrita Íntima: Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes. Correspondência 1932-1961, 2014, p.34. 

Arpad Szenes (1897-1985) foi um importante pintor húngaro de origem judaica, marido de Vieira da Silva.  
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faz com que a narrativa se confunda com o próprio quadro de Rembrandt, em um 

movimento duplo.  

A relação com as artes plásticas, especialmente com a pintura, figura em várias 

obras de Agustina Bessa-Luís, desde em livros em que o tema surge de maneira mais 

evidente, como em A Ronda da Noite, de 2006, e em O Concerto dos Flamengos, de 1994, 

até em textos ensaísticos, como em Apocalipse de Albrecht Dürer, de 1986 – em que 

escreve sobre a Revelação de São João, obra ilustrada e gravada no ano de 1498 –, ou em 

Van Gogh escritor, de 1993, artigo publicado na revista da Academia das Ciências de 

Lisboa. A relação entre a literatura e as outras artes parece ser questão central na obra de 

Agustina Bessa-Luís. Em muitos dos seus livros, seja por meio da descrição das 

personagens que se relacionam com as artes (são, por exemplo, colecionadores de quadros 

ou amantes da música ou do teatro), seja através da apropriação biográfica de artistas 

portugueses, encontram-se registros de situações em que o fazer literário recorre a outras 

linguagens. 

Tornam-se evidentes essas ocorrências mesmo em livros cujos temas não 

dialogam de forma tão manifesta com a arte, como é o caso de Um Bicho da Terra, de 

1984, em que a autora escreve um romance “biográfico”, como ela própria o apresenta, 

sobre a vida de Uriel da Costa, um filósofo judeu de nacionalidade portuguesa que adota 

o nome de Gabriel da Costa depois de se converter ao catolicismo por imposição do rei 

D. Manuel I. No romance, o narrador aproxima a figura retratada por Rembrandt, em O 

Filósofo em Meditação (1632), à personagem histórica principal, sobretudo na passagem 

em que detalha o momento existencial mais conturbado da vida do cristão-novo.  

As impressões percebidas em muitas obras de Agustina Bessa-Luís acerca do 

diálogo interartes parecem ser particularmente desenvolvidas e aprofundadas em alguns 

de seus ensaios e nas biografias que escreveu, dentre as quais se destacam aquelas 
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dedicadas às vidas de pintores. Isso ocorre porque nesses livros a autora parece servir-se 

do gênero literário, a biografia, como um pretexto para debater e problematizar questões 

pertinentes à linguagem, ao artista, à composição de um quadro ou de um livro. A 

biografia, portanto, é um exercício de manobra, de artimanha, que parece pretender a um 

caminho muito mais árduo, que é o de pensar a linguagem artística como uma 

possibilidade nunca acabada e possível de se realizar através de outros diálogos.  

Da tese de doutoramento O cisco e a ostra: Agustina Bessa-Luís biógrafa, de 

2000, da professora e pesquisadora Anamaria Filizola, em que são analisadas cinco 

biografias escritas pela romancista portuguesa – Santo António (1973), Florbela Espanca 

- a vida e a obra (1979), Sebastião José (1981), Longos dias têm cem anos - presença de 

Vieira da Silva (1982) e Martha Telles - o castelo que irás e não voltarás (1986)  –,  

retiramos algumas considerações pertinentes ao que diz respeito aos últimos livros, que, 

ao contrário dos demais, não foram projetos pessoais da escritora, mas obras realizadas 

por encomenda e publicados na coleção “Arte e artistas”. Como observa Filizola, dois 

livros pretendiam apresentar as obras das duas artistas plásticas portuguesas, Martha 

Telles e Maria Helena Vieira da Silva, aos leitores, mas, ao mesmo tempo, não são 

essencialmente biografias, mas ensaios biográficos, como insiste a professora. Acerca do 

ensaio sobre Maria Helena Vieira da Silva, escreve Filizola:   

 

A. Bessa-Luís busca um motivo a partir do qual possa falar de Maria 
Helena, que não se comunica com facilidade, não se revela. O desafio 

de escrever sobre a pintora passa pela tarefa de autoconhecer-se como 

artista. No caso de Longos dias têm anos a identificação reveste-se de 
especial interesse porque se constitui na narrativa: ao construir o retrato 

da pintora, ela também se coloca no texto como artista. O texto sobre 

Martha Telles, por sua vez, escrito em forma de diário, revela 
sutilmente o processo inverso: deixa vislumbrar incertezas quanto a 

escrever sobre a pintora, que vão sendo pouco a pouco vencidas pelo 

texto que avança dia após dia. (FILIZOLA, 2000, p.107) 
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Nas biografias nas quais Bessa-Luís se dedicou a analisar as obras de pintoras 

portuguesas ou, ainda, no livro dedicado à obra As Meninas (2001), de Paula Rego, que 

críticos, como a professora Ana Maria Filizola, consideram também como uma escrita 

com elementos biográficos, encontramos reflexões importantes sobre alguns dos temas 

que frequentemente aparecem na obra de Agustina Bessa-Luís, principalmente sobre a 

arte e a literatura. Apesar de surgirem de um mesmo projeto, a biografia, há diferenças 

importantes na elaboração dos livros sobre Vieira da Silva, Martha Telles e Paula Rego. 

Filizola, na sua tese de doutoramento, afirma que na biografia de Vieira da Silva 

os fatos são "apenas secundários como panos de fundo, como biografemas2 que formam 

o cenário onde atua o sujeito (...). Interessa o mistério do ser na sua manifestação de ser 

no mundo, neste caso, de Maria Helena Vieira da Silva como pintora” (FILIZOLA, 2000, 

p.248).  

 No livro sobre Vieira da Silva, em várias passagens, a escritora dialogará com 

Proust, Bachelard, René Char, Platão, e deste, em especial, analisa O Banquete para 

afirmar:  

A imortalidade, único meio de o homem conservar “tudo que é mortal” 

permanecendo sempre o mesmo, é o objectivo de Sócrates. Maria 
Helena debruça-se sobre o tema de Sócrates, a pedagogia amorosa, mas 

detém-se perante a noção de imortalidade. (BESSA-LUÍS, 2009, 

p.32).  

 

Após essa citação, acrescenta no final do parágrafo: “A ação inesgotável é o desejo 

de imortalidade”3. Reparamos que a inquietude sobre o processo criativo do pintor 

                                                             
2 O termo utilizado foi cunhado por Roland Barthes. É uma diferença em relação à abordagem somente 

historiográfica da vida biografada, dando a ela uma nova leitura baseada no detalhe, nos signos que 

pareciam insignificantes. Com isso, a biografia torna-se uma criação e não somente uma representação de 

uma realidade vivida. Tanto o sujeito quando o leitor são, de algum modo, criadores, pois a vida nessa 

estratégia de escrita da vida é sempre passível de adquirir novos sentidos. 
3  Tentamos discutir para a pesquisa deste projeto acerca do diálogo da escritora com a pintura das três 

artistas, Paula Rego, Martha Telles e Vieira da Silva em artigos distintos, como em “Em toda obra de arte, 

se ela é excelente, existe essa perplexidade”: dicções afetivas de Agustina Bessa-Luís sobre Vieira da Silva 
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também aparece nas reflexões presentes na antologia Contemplação carinhosa da 

angústia (2000) e nos remente, segundo Agustina, a um sentido arcaico, o qual o artista 

ou o escritor persegue para tentar responder a questões como por que pinta? ou por que 

escreve? (BESSA-LUÍS, 2009, p.22).  

 As referências literárias e filosóficas das quais a escritora se utiliza para tentar 

compreender a arte de Vieira da Silva aparecem de outra maneira quando analisa os 

quadros de Martha Telles. Segundo Filizola, as estratégias em relação a Martha Telles 

fogem à estrutura biográfica tradicional, como a utilização de uma linguagem mais 

simbólica, mostrando a associação da pintora com o diário, ou seja, revelando como 

acontece “a aproximação da Martha com o objeto de escrita” (FILIZOLA, 2000, p.263).  

Na biografia de Martha Telles, por exemplo, há uma lembrança de um encontro 

das duas, escritora e pintora, no estúdio em que Manoel de Oliveira filmava Le soulier de 

Satin (1985). Todo o clima que envolve o espaço do estúdio é descrito para reforçar o 

papel da ilusão criada pelo movimento. Em seguida, o que ocorre na narrativa é uma 

descrição da ação cinematográfica: "Quem é Martha?"- penso. Vejo-a subir a colina em 

direcção da Quinta do Monte, e o nevoeiro vai tirando aos poucos o pequeno corpo da 

criança desse tempo" (BESSA-LUÍS, 1985, p.9).  

Já em As Meninas (2008), a escritora relata na primeira página: “Ouvi Paula Rego 

ao telefone e a voz dela não me agradou. Tinha o mesmo tom enervante e desprendido da 

                                                             
e Paula Rego”, apresentado no Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de 

Literatura Portuguesa, realizado de 11 a 16 de setembro de 2011, no Maranhão. E, ainda, em artigo anterior 

“Todo o grande artista é um exterminador”: uma leitura de As Meninas, de Agustina Bessa-Luís & Paula 

Rego, publicado VI Seminário de Literatura de Língua Portuguesa: Portugal e África'/'III Seminário 

Internacional Literatura, Guerra e Paz', realizado em novembro de 2010 na Universidade Federal 

Fluminense e no artigo Em que momento nosso olhar se desvia para pôr em evidência a desarmonia? 

Breves pausas para ler Agustina Bessa-Luís, apresentado e publicado nos anais do XII Congresso 

Internacional da ABRALIC, realizado de 18 a 22 de julho de 2011, na UFPR, em Curitiba. 
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Vieira da Silva quando falava das coisas de Portugal” (BESSA-LUÍS, 2008, p.9). Aos 

poucos, observando as obras da pintora, confessa:  

Lentamente, desdobro as pregas dessa vida de menina e em muitos 
detalhes estou lá. Na solidão da quinta, na fantástica e humilde marcha 

doméstica a que não faltam clarins de vozes, bater de portas, tambores 

de chuvas e fervuras, sangue e água nas pias, os olhos moribundos das 

galinhas depenadas com água quente. (BESSA-LUÍS, 2008, p.11) 

 

A casa, o espaço doméstico construído por peças postas em contradição, como a 

família, o papel matriarcal e de poder das figuras femininas e a crença no real, surgem 

como maneiras de se dar conta do absurdo que se manifesta no cotidiano e aproximam a 

experiência do mundo dessa pintura.  

 Certamente, podemos perceber que Agustina Bessa-Luís quando aborda 

especificamente as obras de três pintoras da primeira metade do século XX: Vieira da 

Silva (1908-1902), Martha Telles (1930-2001) e Paula Rego (1935), escreve para além 

de suas vidas, pois cria uma construção teórica-discursiva que se forma enquanto escreve 

as biografias. Inicialmente, o projeto da tese contemplava as três pintoras, porém o 

processo de identificação entre Agustina Bessa-Luís e Maria Helena Vieira da Silva, não 

apenas pela aproximação de amizade das duas, como também pela busca de respostas 

para as motivações do fazer artístico, parece acontecer de maneira mais veemente, e é daí 

que parte a hipótese central da proposta deste trabalho. Ao falar da pintora, parece 

Agustina Bessa-Luís falar da sua própria composição e dos questionamentos existentes 

na pintura e na literatura. Em uma via de mão dupla, a obra de Vieira da Silva parece 

permitir um modo de compreensão da obra agustiniana e, pela análise minuciosa que a 

escritora realiza de alguns quadros e pela forma como reflete sobre o próprio fazer 

artístico e, principalmente pela própria maneira como escreve, a obra de Agustina abre, 

igualmente, caminhos para o entendimento dos quadros de Vieira da Silva. Tais 
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constatações são mais claras em declarações como: “Ninguém no mundo podia interpretá-

lo [o seu olhar] e, no entanto, eu ousei isso porque pensei: “Só posso conhecê-la se me 

conhecer” (BESSA-LUÍS, 1982, p. 69).  

Em Longos dias têm cem anos, os elementos biográficos4 não são tão evidentes, 

levando a escritora a procurar e eleger fatos considerados por ela como relevantes na 

formação da biografia da Vieira da Silva. Se consideramos os temas frequentemente 

abordados na obra de Vieira da Silva, como o jogo de xadrez, as cenas em que retrata seu 

próprio ateliê e o seu trabalho, revelando uma preocupação com a perspectiva e com a 

autoria da obra, poderíamos pensar em muitos romances da escritora Agustina Bessa-

Luís. Alguns desses temas, como o jogo e o labirinto, já foram apontados nos dois últimos 

capítulos do livro da professora Silvina Rodrigues Lopes (1992), em que a autora propõe 

uma teoria do romance em Agustina Bessa-Luís, visando interrogar o pensamento de um 

mundo que é construído singularmente, segundo a pesquisadora, na obra da escritora. 

Entretanto, o intuito deste trabalho não considera apenas esses dois temas, mas propõe 

como eles são desenvolvidos de forma semelhante nas obras da pintora e da escritora. 

Se o caminho é aberto pelas considerações agustinianas sobre a obra de Vieira da 

Silva, feitas na biografia, que é o nosso primeiro passo para a aproximação entre as duas 

e reflexão presente no primeiro capítulo, as semelhanças entre os temas direcionam a um 

outro movimento, que é o de pensar como a obra de Vieira da Silva pode permitir uma 

leitura da obra de Agustina, ou melhor, como essas duas formas de manifestação artística, 

a pintura e a literatura, se aproximam no caso das duas, seja do ponto de vista temático, 

seja do ponto de vista do procedimento. 

                                                             
4 Em pesquisa realizada na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa, que abriga um centro de 

documentação importantíssimo para o desenvolvimento da pesquisa, a autora deste trabalho teve acesso às 

cartas, artigos, livros e outros materiais que confirmam a observação.  
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 No caso das estratégias e temas presentes na obra de Vieira da Silva, alguns 

críticos parecem estabelecer algumas definições importantes. Maria Helena Vieira da 

Silva compartilhou da pretensão da pintura moderna em representar a duração no espaço 

pictórico. Não será por acaso que grande parte das pinturas faça referência à temática da 

passagem. Duas ideias, indissociáveis e bem amplas, parecem definir a obra de Vieira da 

Silva: o tempo e o espaço.   

A obra de Vieira da Silva figura na pintura ocidental desde a segunda metade do 

século XX. Importantes estudos, como é o caso do realizado pelo crítico e jornalista 

francês Pierre Descargues5 e pelo poeta René de Solier6, impulsionaram a crítica sobre a 

obra da pintora, que até a década de 70 havia tido seu trabalho analisado pelos teóricos 

franceses, situação que muda após o importante estudo de Nelson Aguilar, além dos textos 

de historiadores, como José-Augusto França, e de escritores portugueses, como Agustina 

Bessa-Luís e Mário Cesariny, e filósofos, como Eduardo Lourenço. A carreira da pintora 

portuguesa, naturalizada francesa em 1956, começa em 1940 e acaba em 1992, ano em 

que a artista morre, em Paris. Vieira da Silva participou das maiores exposições 

internacionais, sendo um valor referencial não só para os artistas da sua época, como 

também para a crítica sucessiva que foi desenvolvida após o término da sua vida 

profissional. Conforme afirma José-Augusto França: 

(...) essa pintura enquanto tal, isto é, em comparação com outras 
pinturas, quadros a quadros, não sofreu desinteresse – quer crítico (e 

museológico) quer comercial, (que museológico seria também, por 

razões desconhecidas dependências de mercado); e concomitantemente 

crítico, por razões parecidas. (FRANÇA, 2009, p.16) 

                                                             
5 Publicou o primeiro trabalho crítico sobre a pintora em 1950. 
6 Publicou a segunda monografia sobre Vieira da Silva, em 1956. As informações estão disponíveis no site 

da Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva. Recorrerei também a outras biografias importantes, como “Au 

fil du temps. Percurso fotobiográfico de Maria Helena Vieira da Silva”, editada pela Fundação Arpad 

Szenes-Vieira da Silva, em 2008, e “Vieira da Silva. Monographie”.   
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Ainda de acordo com França (2009), na pintura da artista cada leitura da obra é 

realizada de modo diferente e variável no decorrer da carreira. O que ele considera como 

um problema da “perenidade” da obra de Vieira da Silva também é um problema da 

perenidade da própria obra artística. A diferença é que ao esgotamento de certos sentidos 

e significados de algumas escolas, dentre as quais o próprio Cubismo, que inspirou Vieira 

da Silva em um momento de sua obra, se opõe uma criação que insiste em si própria, 

apesar de todas as características de escolas e períodos. A pintura, como afirma, “relativa 

a si própria, referente e referido, consubstancializados (...), uma presença capaz de por 

sensibilidade e reflexão, assegurar uma “poesis”, radical à própria condição humana”. 

(FRANÇA, 2009, p.21). Ao persistir na ideia de uma obra que insiste em si própria, em 

uma metapintura, o crítico chama a atenção para um percurso particular criado pela 

pintora, que é o de insistir em uma reflexão sobre o tempo, realizada por meio de 

diferentes técnicas, e que será percebida ao longo da obra da pintora nos temas que se 

repetem e que desafiam a relação tempo-espaço, hipótese que lançamos sobre a obra de 

Agustina Bessa-Luís em diálogo com a de Vieira da Silva. 

 Outros críticos, como Eduardo Lourenço, insistem na afirmativa de que a criação 

de Maria Helena parte de uma ideia central e, a partir desta, se desdobra em temas que 

oferecem respostas a este tema central maior e mais evidente. Segundo Lourenço (1981), 

este tema tem a ver com a ideia de um quadro-labirinto, aproximando a pintura de Vieira 

da Silva a uma pintura de estrutura musical. O problema surge, que é a ideia de tempo e 

de espaço, e vai ganhando soluções no seu itinerário por meio das tentativas técnicas (as 

primeiras pinceladas que tentam acelerar a perspectiva, os quadros que procuram a 

multiplicação dos planos, a busca constante em representar o movimento através, por 

exemplo, das linhas livres que se abrem) e das temáticas (o jogo, as redes criadas pelas 

bibliotecas, a semântica da passagem, o labirinto, por exemplo). Toda essa articulação, 
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que começa no título dos quadros e se estende na composição das obras, gera uma ideia 

de instabilidade, incerteza e, ao mesmo tempo, de uma aparente mobilidade e segurança, 

palavras recorrentes nas entrevistas de Vieira da Silva.7  

Com isso, atestam alguns estudiosos, a obra de Maria Helena Vieira da Silva se 

inclui na experiência moderna de representar o movimento e de buscar uma 

espacialização de um tempo, criando tanto o silêncio, como também um tempo particular, 

de um percurso que parte do observador, e também, ambiguamente, o de várias vozes 

comunicantes.  

O que alguns críticos irão assinalar é um tempo motivado pela reflexão sobre o 

espaço8. Em outras palavras, segundo Isabel Matos Dias (2003), é o espaço que incita a 

existência de um tempo na pintura que irá se afastar de uma visão ordenada do mundo. O 

tempo na pintura, portanto, será uma espécie de “sem tempo”, mesmo que em alguns 

quadros estejam explícitos os motivos, como a guerra e a cidade, por exemplo. Não é o 

tempo na pintura de Vieira da Silva um a priori, uma categoria do entendimento, mas 

uma abertura permanente para o movimento que, para ilustrar com as palavras de José-

Augusto França, “nos lembram o nosso poder de construir nossas cidades e nossas casas” 

(2009, p.22). Se pensarmos nos temas, é a preferência pelos espaços do ateliê, ou a 

representação contínua do exercício da pintura, do jogo, por exemplo, que indicam 

                                                             
7 Refiro-me às entrevistas publicadas em jornal, como o Diário de Notícias, de janeiro de 1990, e a 
programas e documentários, como o Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), que compõe a série 

Masterwods transmitida pelo canal TVA de assinaturas no Brasil, dirigido por Reiner Moritz; e a entrevistas 

para a televisão francesa, como a disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Hf6_UixQTGE. 
8 Eduardo Lourenço (1981, p.97) afirma que a pintura de Vieira da Silva tem estrutura musical e, para isso, 

recorre ao universo de Leibniz e à ideia monadológica de espaço. Se podemos falar da Fuga de Bach, como 

nota Lourenço, é porque há espaços de reverberações, de ecos, de movimentos, que nos devolvem a 

responsabilidade da resposta. É uma potência de luz e cor sem fim, como afirma Lourenço, que dialoga 

com o tempo da música, observação que não será descartada no projeto como uma das hipóteses para pensar 

na possibilidade de definição de um mesmo espaço-tempo na obra de Agustina. 
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relações topológicas que se metamorfoseiam nas relações aparentemente ambíguas: o 

dentro e o fora, o vazio e o cheio, a superfície e a profundidade9.  

A partir dessas considerações, são muitas as explicações que são dadas e que 

oferecem respostas para a criação de um tempo-espaço na obra de Vieira da Silva. Uma 

delas, segundo as observações de Eduardo Lourenço, supõe que o quadro tem uma 

virtualidade espacial mais potente que o espaço real e que, numa espécie de “ascese 

espacial”, o quadro permite, pela liberdade de movimentos, uma permanente “invitation 

au voyage” de baudelairiana memória (LOURENÇO, 1981, p.98), revelando a nossa 

frágil espacialidade.  

Logo, conforme as explicações dos objetivos centrais da obra de cada uma, pintora 

e escritora, além das aproximações sugeridas pela biografia escrita por Agustina, 

podemos pensar em pontos de semelhança entre as obras de Agustina Bessa-Luís e Vieira 

da Silva, como a busca de determinados temas a partir da escrita de um grande livro (de 

um imenso quadro) que irá se comunicando com a estrutura que elas criam. 

O primeiro passo, apresentado no primeiro capítulo, é o de tentar estabelecer, 

aproximações entre a pintora e a escritora a partir do tema que parece lhes provocar a 

necessidade de desenvolvimento de caminhos para que possam explorá-lo, que é o da 

relação entre espaço e tempo na pintura e na literatura.  Ambas estabelecem relações com 

o tema e suas obras refletem, direta ou indiretamente, sobre essa questão.  

Essa busca parece encontrar saídas em temas e procedimentos, tanto na obra da 

pintora, quanto na escrita de Agustina Bessa-Luís. A primeira delas é a biblioteca. 

                                                             
9 Alguns críticos, como o pintor português Filipe Rocha da Silva (2009) irão falar dos espaços maneiristas 

em Maria Helena, afirmando que essa oscilação entre a atração por uma velocidade ou profundidade 

máxima e a recusa a essa tendência seriam marcas maneiristas da obra de Vieira da Silva. Daí a sua 

preferência, por exemplo, pelo uso dos espirais.  
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Compreendida como uma cosmovisão, ela permite o entendimento dos problemas 

relativos ao espaço e ao tempo. As reflexões presentes na ideia de biblioteca, tema 

presente na obra de Vieira da Silva desde 1949, parecem ocorrer nas narrativas de 

Agustina Bessa-Luís, por meio, por exemplo, da imagem de uma grande biblioteca que é 

tecida desde a publicação de A Sibila, em 1954. 

Uma outra forma de refletir acerca da relação espaço-temporal é por meio da ideia 

de jogo. Na obra de Vieira da Silva, assim como na obra de Agustina Bessa-Luís, parece 

haver o entendimento do tema como um elemento, importantíssimo dentro do conjunto 

das duas obras. 

Por fim, o quarto momento da tese é reservado à análise do espaço da casa. 

Percebemos que, no caso de Vieira da Silva, em relação ao tema, a problematização pode 

ser percebida por meio dos ateliês e das casas-ateliês. O tema nos permite pensar não só 

na comunicação mais evidente com o espaço da casa e do ateliê, percebidos como lugares 

de segurança e de acolhimento, como também nos oferece a ideia da transformação do 

inabitável no habitável por meio da criação de lugares, ambientes que fazem com que a 

vida seja questionada e suportada através da arte ou por meio da criação. 

Para evidenciar como alguns modos de compreensão do diálogo espaço-tempo 

existentes em Vieira da Silva podem se relacionar com a obra de Agustina Bessa-Luís, 

elegemos determinadas obras, sem que deixemos de lado, quando for necessário, outros 

textos agustinianos que podem auxiliar no desenvolvimento da tese. Diante de uma obra 

que conta com mais de 50 romances publicados, escolhemos alguns que servirão para 

análise10 das questões propostas – A Sibila (1954), Crónica do Cruzado Osb (1976), 

                                                             
10 Além dos motivos expostos para a escolha de A Sibila e A Ronda da Noite, a opção por estas obras é uma 

tentativa de buscar respostas para as questões levantadas em livros com enredos aparentemente distintos, 

mas que podem revelar resultados interessantes na aproximação entre Vieira da Silva e A. Bessa-Luís. O 

mesmo crítico faz uma correspondência entre o livro citado anteriormente A Crónica do Cruzado Osb, que 
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Fanny Owen (1979), Um Bicho da Terra (1984), A Corte do Norte (1987), O Concerto 

dos Flamengos (1994), e A Ronda da Noite (2006).11  O primeiro, sem dúvida, por sua 

representatividade para a escrita romanesca portuguesa da segunda metade do século XX. 

Além de ser o primeiro livro reconhecido pela crítica e pelo público, muitos estudiosos 

afirmarão que encontramos nele elementos que se repetirão em outros romances da 

carreira de Agustina Bessa- Luís, como a predileção por uma figura feminina central que 

exerce poder em relação às demais, a escrita fragmentada, um enredo que, ao falar de um 

assunto, na realidade está interessado em outro, como explorar os temas que derivam das 

relações humanas (a memória, familiar, pessoal e portuguesa, a ancestralidade), entre 

outros. O segundo citado12, além de ser um exemplo dos muitos diálogos estabelecidos 

com a história na obra agustiniana, interessa-nos, particularmente, por ser um exemplo 

claro da questão da apropriação da história não só remota, mas de uma bem próxima à 

publicação do livro, em 1976. Os seis últimos mantêm uma aproximação intertextual mais 

evidente, seja com a própria literatura, como é o caso de Fanny Owen, seja com as outras 

artes, através do teatro ou através da música ou das artes plásticas. No entanto, a escolha 

se deve pela semelhança com alguns dos aspectos identificados na obra de Vieira da Silva 

que parecem acontecer, como já mencionamos, desde a publicação de A Sibila. 

                                                             
retrata o 25 de Abril, mas que, segundo o pesquisador, propõe uma aceleração da história através de uma 

reconstrução alegorizante. Em Um Bicho da Terra, além do diálogo com uma personagem histórica e uma 

suposta biografia de Uriel da Costa, por conter também um diálogo anunciado desde o início com o quadro 

de Rembrandt, pintor que terá um lugar importante na última obra escrita por Agustina Bessa-Luís. Já 

falamos anteriormente de O Concerto dos Flamengos, que evidencia um outro importante diálogo com 

Dürer e com a música. Em A Corte do Norte, não só a ambiguidade na construção da personagem principal 

da narrativa nos interessa, Rosalina de Sousa, uma madeirense que foi baronesa de Madalena do Mar, como 
os enigmas que são desvendados, a relação com da narrativa com a encenação.  
11 Para a nossa escolha, partimos das considerações de Silvina Rodrigues Lopes e Álvaro Manuel Machado, 

já que os dois críticos da obra de Agustina são contrários a uma divisão cronológica da obra agustiniana, 

visto que sua escrita parece perseguir problemas centrais que são desenvolvidos de maneiras distintas, assim 

como observa Lourenço a respeito da obra de Maria Helena Vieira da Silva. 
12 A sequência apresentada cronologicamente não será seguida. É apenas uma disposição cronológica dos 

livros, como dissemos, para um melhor entendimento. No decorrer do desenvolvimento do trabalho, 

entendemos que alguns romances serão retomados, citados nas suas características mais fundamentais para 

exemplificar a relação com os mesmos temas em Vieira da Silva.  
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Recorreremos a diversas áreas do saber para a nossa fundamentação teórica, desde 

textos filosóficos, que apoiam a reflexão estética, como também textos literários que 

criam conceitos e teorias pertinentes ao desenvolvimento do trabalho. Além disso, 

utilizaremos importantes textos críticos para dissertar sobre as obras da pintora e da 

escritora, duas das maiores figuras representativas da Cultura Portuguesa do século XX.  

Retomamos a epígrafe com a qual abrimos a introdução desta tese, um fragmento 

retirado de um livro em que Arpad Szenes, marido de Vieira da Silva e pintor, em que 

analisa o seu trabalho e início do processo de criação. Arpad tenta explicar o processo da 

pintura, o tempo anterior à elaboração do quadro, as imagens, o tempo inscrito no espaço, 

que é a tela, o exercício do seu ofício e a procura por um outro lado, um espaço e um 

tempo em que a visibilidade e a invisibilidade estejam disponíveis aos olhos do pintor, do 

criador e do espectador. Se fosse possível explicar a angústia do trabalho com a linguagem 

e a busca do pintor, seria também possível definir a criação ou dizer que ela, enfim, teria 

vencido o tempo e o espaço. Mas, é a própria criação que anuncia a impossibilidade 

porque o objeto fabricado, o quadro, segundo Arpad Szenes, ganha existência, mesmo 

nunca estando pronto de forma definitiva. É pela necessidade de falar sobre “o mar”, “a 

cidade”, “a vida” que a busca continua. E os caminhos para que esse exercício continue 

são distintos em escritores e pintores. Vieira da Silva e Agustina Bessa-Luís parecem 

confirmar o que Arpad analisa. Em ambas, é a necessidade de dizer a resistência do artista, 

ainda que saibam que será um exercício sempre incompleto ou inacabado. Sobre os 

caminhos propostos pelas obras das duas para a relação espaço-temporal e sobre as 

conclusões às quais chegamos, este trabalho será desenvolvido nessa perspectiva que é a 

“luz exterior que pelo trabalho se interioriza”.  
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1. APROXIMAÇÕES ENTRE AGUSTINA BESSA-LUÍS E 

VIEIRA DA SILVA: REFLEXÕES SOBRE O ESPAÇO-

TEMPO. 

 

Escrever é entrar na afirmação da solidão onde o fascínio 

ameaça. É correr o risco da ausência do tempo, onde reina o 

eterno recomeço. Por que escrever teria a ver com essa solidão 
essencial, aquela cuja essência está em que, nela, aparece a 

dissimulação?13 

Maurice Blanchot 

 

 “Espaço” e “tempo”, como sabemos, são conceitos fundamentais para o 

entendimento das questões relativas à origem e ao funcionamento da realidade e já 

resultaram em diferentes hipóteses e formulações na tradição do pensamento ocidental. 

Se partirmos para a investigação de como cada área do saber irá refletir acerca das ideias 

de tempo e de espaço, sobretudo a partir do século XX, período em que começaram a 

surgir novas técnicas para a linguagem cinematográfica em um curto intervalo ou, ainda, 

nas diferentes maneiras de compreensão das artes plásticas e nos movimentos que 

surgiram, nos modos de experimentação da escrita romanesca e poética, na linguagem 

musical e nos diversos estilos que apareceram, encontraremos muitos caminhos e 

respostas para conceitos tão abrangentes. No entanto, como o objeto da pesquisa gira em 

torno de uma pintora e de uma escritora que começam a produzir na primeira metade do 

século XX e que estabelecem um diálogo, a partir dos dois temas, que é construído com 

algumas respostas em comum, talvez seja possível traçar um percurso inicial de 

aproximação entre pintora e escritora, ponto a partir do qual podemos, depois, expandir, 

                                                             
13 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Tradução: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2008, p. 24. 
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nos capítulos seguintes, para algumas respostas encontradas nas obras delas para os dois 

conceitos.  

 No ensaio Sobre Alguns Temas em Baudelaire, de 1939, o filósofo Walter 

Benjamin identifica uma vinculação entre as ideias propostas por Henri Bergson e a obra 

mais conhecida de Marcel Proust, os sete volumes que compõem Em Busca do Tempo 

Perdido. No texto, Benjamin diz que Proust constrói a noção de experiência por meio de 

sua literatura. A experiência verdadeira ocorre a partir da relação entre objeto e espírito. 

Nas primeiras páginas de Matéria e Memória (2001), Bergson expõe uma importante 

advertência:  

Toda imagem é interior a certas imagens e exterior a outras; mas do 
conjunto das imagens não é possível dizer que ele nos seja interior ou 

que nos seja exterior, já que a interioridade e a exterioridade não são 

mais que relações entre imagens. Perguntar se o universo existe apenas 

no nosso pensamento ou fora dele é, portanto, enunciar o problema em 
termos insolúveis, supondo-se que sejam inteligíveis; é condenar-se a 

uma discussão estéril, em que os termos pensamento, existência, 

universo serão necessariamente tomados, por uma parte e por outra, em 
sentidos completamente diferentes. Para solucionar o debate, é preciso 

encontrar primeiro um terreno comum onde se trava a luta,e visto que, 

tanto para uns como para outros, só aprendemos as coisas sob forma de 

imagens, é em função de imagens, e somente de imagens, que devemos 

colocar o problema. (BERGSON, 2001, p.21) 

 

 Bergson disserta sobre como a percepção irá se ligar, intrinsicamente, à memória 

por meio de uma ligação entre o passado e o presente, compreendido como estado em 

devir, pois o fluxo da duração, do que é vivido, é o que importa, isto é, o estado de 

mudança. Ao lembrar do passado, que é contínuo, estaremos rememorando-o de forma 

distinta, pois podemos recordar de maneira mais ou menos abrangente. A imagem terá 

sempre um sentido ontológico, ou seja, se apresentará de maneiras distintas a partir da 

relação que estabelece com as consciências.  Por outro lado, as imagens formam, ao 

mesmo tempo, um conjunto e devem ser entendidas como unidades, como sendo 

homogêneas, e o sentido que elas têm não pode ser percebido fora de um grupo. A 
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possibilidade de um tempo em devir, o que fará a vinculação entre linguagem, receptor e 

objeto, será dada pela percepção. 

 Retomando Benjamin, a diferença entre Proust e Bergson parece estar na 

possibilidade do esquecimento, aquela que suspende a memória voluntária. No sonho, o 

que é vivido é interrompido para dar lugar a uma teia de conexões com imagens infinitas, 

que, por sua vez, é a capacidade de esquecimento em vida de um evento conscientemente 

ocorrido. Para Proust, o encontro casual com um objeto material é capaz de estabelecer 

uma ligação com um outro tempo, com uma percepção distante da que temos no 

cotidiano, mas que pode nunca chegar a acontecer. O escritor atribuiu a alguns sentidos, 

como o paladar e o olfato, a capacidade de trazer o passado, e convocou imagens e 

objetos, como as xícaras de chá, as madeleines, para compor essa rede de memórias que 

dependerá do acaso. No primeiro livro da série, No caminho de Swann, o narrador-

personagem sintetiza a sua busca: 

 

(…) É assim com o nosso passado. Trabalho perdido procurar evocá-

lo, todos os esforços da nossa inteligência permanecem inúteis. Está ele 

oculto, fora de seu domínio e do seu alcance, nalgum objeto material 

(na sensação que nos daria esse objeto material) que nós nem 

suspeitamos. Esse objeto, só de acaso depende que o encontremos antes 

de morrer, ou que não encontremos nunca. (PROUST, 1984, p.45) 

 

 Para Benjamin, a diferença entre Bergson e Proust está no modo como a 

experiência acontece. Em Bergson, depende de uma escolha, dos fragmentos escolhidos 

na relação tempo-espaço. Em Proust, o encontro com o momento em que nos damos conta 

da nossa fragilidade e mortalidade. É, ainda, a possibilidade da suspensão do tempo, em 

cuja estratégia não está em jogo somente a memória, mas a possibilidade de infinitude. 

Segundo Samuel Beckett (2003), em ensaio sobre o último volume da obra proustiana, O 

tempo redescoberto, a solução encontrada por Proust é a negação da morte, pois é a 
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negação do tempo. O tempo é “obliterado” e não redescoberto. Com a extinção do tempo, 

a ideia de morte, tão assustadora para o narrador, se dilui na ideia de uma obra em devir, 

inacabada, que parece não ter fim com o sétimo volume. A ideia de memória involuntária, 

ativada por meio de pequenos momentos em que a experiência individual se reintegra ao 

mundo, parece ser uma solução possível para experiência em uma sociedade, naquela 

altura, como um desafio em que a relação entre passado e presente não fosse apenas 

estabelecida por meio de uma lembrança. A experiência14, tão precária e distante de uma 

construção individual, pode ser reconstruída com a ideia de acaso e com condições 

essencialmente privadas.  A maneira de pensar o tempo da forma como dissertamos 

anteriormente, fundamental tanto para refletirmos sobre a obra de Vieira da Silva e de 

Agustina Bessa-Luís, inclui pensarmos também em categorias fundamentais como ideias, 

repetições, recordações, interrupção da memória, memória involuntária, por exemplo. O 

tempo é reconfigurado, reinterpretado e reinserido como uma potência em que um objeto 

é capaz de problematizar a questão originária da relação espaço-tempo e será uma 

possibilidade infinita de reinvenção e de explicação de uma realidade a ser sempre 

recriada.  

 

 

 

                                                             
14 Experiência (Erfahrung) e vivência (Erlebnis) são conceitos distintos. Para Benjamin, há uma relação 

entre experiência e aura, conclusão à qual chega depois de analisar a poesia de Baudelaire e a noção de 

memória involuntária em Proust. A ligação entre os acontecimentos que são externos à experiência e que 

nem sempre podem ser realizada, constatação possível nas obras de Proust, se relaciona com a mudança de 

percepção, segundo Benjamin. A intensificação das transformações, ocorrida no século XIX com todas as 

mudanças tecnológicas, sociais e científicas, faria surgir não só um objeto artístico sem a experiência 

aurática, como também o sujeito moderno, caracterizado pela perda da experiência. 



19 

 

2.1- O passeante invisível 

 

O artigo O passeante invisível15, publicado em outubro de 1969, no Diário 

Popular, e reproduzido em Alegria do Mundo I (1996), uma coletânea de textos de 

Agustina Bessa-Luís, é o primeiro artigo que a romancista escreve sobre a pintura de 

Maria Helena Vieira da Silva. 

É curioso notar, incialmente, o título O passeante invisível, título da obra de Vieira 

da Silva e que dá nome ao texto agustiniano. É possível pensar em alguém que se distrai, 

que percorre espaços indeterminados sem ser percebido e que se põe somente a transitar 

invisivelmente. Sobre o tempo na obra, afirma Agustina Bessa-Luís: “Mas o fantástico 

quadriculado, tão obstinadamente presente na obra de Vieira da Silva, tem o significado 

do tempo fraccionado, gasto, acumulado, vencido”. (BESSA-LUÍS, 2009, p.112) 

 

 

                                                             
15 O Passeante Invisível. Óleo sobre tela, 132x168 cm, San Francisco Museum of Modern Art, San 

Francisco.  (1949-51). 
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O olhar do espectador é inserido como parte do espaço pictórico e terá que percorrer 

os caminhos que aparecem na tensão dos efeitos do plano, que está na tela, e da 

perspectiva, uma nova maneira de reflexão sobre a relação plano-perspectiva. Não se sabe 

se aquilo que se vê escapa à vista, ou se o invisível mantém um princípio de continuidade. 

As concepções acerca da representação do tempo na pintura (se é inerente ao homem, se 

tem a ver com a essência, quais são as ocorrências, se pode ser medido) são dependentes 

de análise do tempo percebido e percorrido pelo observador. 

O quadro traz um movimento que é essa outra ordem da percepção ou o esforço 

da espacialização do tempo pelo próprio movimento. Pinta-se a passagem, que é mais um 

ambiente de experimentação. Afirma Lourenço: “São as várias etapas dessa luta, as suas 

batalhas e conquistas, que as telas e desenhos de Vieira da Silva tornam visíveis, 

contando-nos a história do próprio percurso da pintura” (LOURENÇO, 1981, p.66).  
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Jean-Luc Daval (1993) constata, em importante obra sobre a pintora, que a utilização 

da perspectiva em Vieira da Silva é, simultaneamente, uma afirmação e uma refutação, 

pois ao mesmo tempo em que utiliza o conceito de perspectiva, tenta romper com ele e, 

muitas vezes, anulá-lo, ocasionando uma dualidade entre o plano e a perspectiva, uma 

tensão. Se, por um lado, os espaços querem dar, sob o ponto de vista temático, uma 

impressão de um espaço cotidiano por meio dos temas (ateliê, bibliotecas, túneis, por 

exemplo), por outro, esses espaços, quando entram em contato com o olhar, criam espaços 

outros, imaginados, potenciais, que são tensionados pela bidimensionalidade e a 

tridimensionalidade. Nessa perspectiva do centro, como podemos notar em O Passeante 

Invisível, temos elementos da realidade que permitem referências mais imediatas com o 

concreto, com algo mais previsível, e uma outra percepção, mais ligada à imaginação, 

permitida pela nossa memória que ultrapassa os modos elementares de entendimento do 

mundo.  

A criação de um espaço pela memória, característica apresentada por outros críticos 

e admiradores, como o poeta brasileiro Murilo Mendes16 (1995), quando afirma que há 

uma “arquitetura” da memória em Vieira da Silva, é um dos aspectos do espaço na obra 

de Vieira da Silva, uma das maneiras de afastamento da realidade sensível. Mesmo que 

Murilo Mendes esteja se referindo, especificamente, aos temas que se dedicam às cidades, 

podemos ampliar a constatação entendendo que esse mesmo espaço é criado pela 

realidade pictórica.  

                                                             
16 O poeta brasileiro conviveu com Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes, quando o casal, fugindo 

da Segunda Guerra Mundial, morou sete anos no Brasil, de 1940 a 1947. Murilo Mendes escreveu alguns 

textos e poemas sobre Vieira da Silva, dentre os quais, sobre a forma como pintava, destaco o poema “Maria 

Helena Vieira da Silva: “Bicho nervoso/Minucioso/Tece uma trama há mil anos/Que se transforma com a 

luz./Em contraponto às formas/Da cidade organizada. Outros poetas também dedicaram poemas à Maria 

Helena Vieira da Silva, como Sophia de Mello Breyner Andresen, ou ensaios, sobre os quais falaremos nos 

outros capítulos da tese, como os de Mário Cesariny.  



22 

 

Muitos desses espaços em Vieira da Silva, no conjunto de sua obra, quiseram 

representar a duração17 no espaço pictórico. Grande parte das pinturas, por exemplo, 

principalmente as que fazem referência ao tema do labirinto, possui uma espécie de saída 

ou de subtema, que é a passagem. Por isso, surgem, sobretudo no meio das telas, alguns 

portões e grades, e nas composições serão frequentes, em termos técnicos, a utilização de 

sombras, de claridade, de linhas que indicam uma continuidade e também cortes abruptos. 

Essa coexistência irá sugerir ao espectador a visibilidade, mas também a invisibilidade. 

É, em rigor, uma forma de se compreender um tempo que se expande, como afirmaram 

alguns estudiosos mais atentos, como Jean Tardieu: 

Ce monde est un monde à claire-voie. Un monde traversé. Les 

épaisseurs se sont effritées, effondrées. Tout sort de soi-même dans 

l’émerveillement du rêve qui vous rend libres. Tout communiqué et 

s’ouvre, feuille, fleur, volet, rocher, signaux lumineux, durées inégales 

suggérant un langage chiffré. (…) La vérité surtout, c'est le Passage, 

cette modulation du temps coloré, ce train qui glisse et nous emporte 

et nous installe dans la vitesse. Partis du souvenir des choses, que 

l'oubli dévore à moitié, méditant sur ce qui change au-dehors aussi bien 

qu'en nous-mêmes, nous voyons ce qui éclate, ce qui s'éparpille et 

tourbillonne - plutôt que l'antique illusion de la stabilité. Cependant, à 

cet étage supérieur, s'élabore une nouvelle structure, flexible et fine 

comme l'épée. Elle naît du mouvement lui-même qui lance à l'horizon 

les rails, les ponts suspendus, les trajectoires sans fin, - dans le registre 

de l'aigu, dans la demeure des oiseaux. (…) (TARDIEU, 1960, p.54-

55)18 

 

                                                             
17 De uma forma ampla, segundo Bergson (2006), quando falamos em duração estamos também 

mencionando as interligações entre espaço e tempo. Ao percorremos esses conceitos através da experiência 

de leitura das obras de Vieira da Silva e Agustina Bessa-Luís, estamos lidando com formas de conhecer e 

de produzir realidades. A duração será, portanto, o tempo em si, aquilo que altera o espaço, o que é essencial 

à vida. 

18 Este mundo é um mundo de claraboia. Um mundo atravessado. As espessuras desagregam-se, 
desmoronam-se. Tudo sai de si mesmo na maravilha do sonho que os torna livres. Tudo comunica e se abre, 

folha, flor, batente, rocha, sinal luminoso, durações desiguais sugerindo uma linguagem cifrada. (...) A 

verdade, sobretudo, é a Passagem, essa modulação do tempo corrido, esse comboio que desliza e nos leva 

e nos instala na velocidade. Partidos da recordação das coisas, que o esquecimento devora pela metade, 

refletindo sobre o que muda lá fora, assim como em nós mesmos, vemos o que rebenta, o que se espalha e 

rodopia – mais do que a antiga ilusão de estabilidade. No entanto, este piso superior, está a desenvolver 

uma nova estrutura, flexível e fina como uma espada. Ela surge a partir do próprio movimento, que lança 

sobre o horizonte os trilhos, as pontes suspensas, os caminhos sem fim - no registro agudo, a morada dos 

pássaros.  
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Se há corredores, abismos, portões, o quadro comunica mais do que passagem, 

isto é, a travessia, e indica um movimento que tenta vencer o espaço e o tempo, que se 

confundem, reciprocamente. O mundo de claraboia, porém, não é menor do que o de 

abismo, a começar pela função dessas imagens. Em primeiro lugar, surge a caminhada 

para algo desconhecido, que tem como indicação as figuras que denotam uma abertura. 

Entretanto, simultaneamente, essa estabilidade está no mesmo plano da instabilidade, 

possibilitando um novo horizonte, uma nova abertura. 

De acordo com Eduardo Lourenço (1981), o mesmo tempo que desliza por meio 

da aceleração da perspectiva e multiplicação de planos, camadas e camadas de imagens, 

também se dissolve. Sobre O Passeante Invisível, escreve Agustina: “(...) exprime até à 

angústia o corte facial feito nos compartimentos do espírito: uma profusão de corredores 

e salas que não se encontram e que  entretanto comunicam entre si” (BESSA-LUÍS, 2009, 

p.111).  

2.1.1 – Vieira da Silva e a exploração do espaço e do tempo 

O que parece estar em discussão, em um primeiro momento, é uma longa e 

demorada reflexão feita por Vieira da Silva que, por meio de um exercício de pensamento 

sobre a tema da tela, apresenta um estudo sobre os limites do espaço e do tempo no 

processo de compreensão e de pensamento sobre o mundo.19  

Sobre essa relação entre artista e realidade, segundo Daval (1993), Vieira da Silva 

costumava afirmar que a o imaginário era uma contínua construção que, ao tecê-la, 

também dava forma a ela, a artista. Voltemos ao caso de O Passeante Visível. A 

                                                             
19 Há também a representação de um tempo que não é metafísico, mas cronológico e datado. Estando ligada, 

no início da carreira, ao contexto das experiências aterrorizantes, como a Segunda Guerra Mundial e as 

Ditaduras, como a de Salazar, Vieira da Silva não poderia ser apenas “abstrata”, isto é, as suas formas 

geométricas livres não seriam formas de alienação em relação ao mundo, mas serviriam como uma maneira 

de interligar o espaço exterior e o interior, em uma comunicação estabelecida, primeiramente, por 

elementos da própria realidade. 
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composição apresenta um quadrado a partir do qual nascem outros quadrados, outros 

espaços internos com suas especificidades. O tempo, “vencido” e “acumulado”20, 

direciona, na realidade, a dois tempos: um, o tempo factual, por meio de um olhar 

profundo para o qual somos atraídos para fundo da tela. A partir dele, outros tempos se 

constroem por meio dos “passeios” espaciais, conferindo ao tempo um caráter vencido, 

elementar e primeiro, mas também “acumulado”, pronto para ser desvendado pela 

memória do que está contido e que será despertado pelo olhar do espectador. Um 

quadrado encontra-se em seu estado imóvel, estático, como um elemento do quadro que 

está fixo, mas ao entrar em contato com os outros, uma infinidade de processos e de 

interações no plano perspectivo surge. Nenhuma das saídas parece ser a verdadeira porque 

a composição retira qualquer possibilidade de uma única interpretação, mas, assim como 

a luz, esse ponto de partida cria inúmeras formas e trajetos de “passeios”. Sobre os temas 

e as reflexões que estão presentes na obra de Vieira da Silva, Agustina parece concordar 

com os críticos quando afirma: “Não são cidades nem gares o que se constrói nos quadros 

de Vieira da Silva; são intermináveis colóquios com o tempo, conversações de silêncios, 

de origens, e ociosidades cultas” (BESSA-LUÍS, 2009, p.112).  

Nas muitas relações estabelecidas com o espaço e com o tempo, em outro artigo, 

de 1976, Agustina se refere a uma provocação de todo e qualquer artista.  A provocação 

à qual se refere, modo de ser do artista, é citada no início do texto Sentido Interior quando 

menciona um trecho de Seráfita, romance do francês Honoré de Balzac, considerado um 

dos fundadores do Realismo na literatura moderna e conhecido pelas profundas 

observações psicológicas que são traçadas em suas narrativas. O Sentido Interior é um 

título sugestivo, principalmente pelo uso do artigo definido antes da primeira palavra, que 

                                                             
20 Palavras de Agustina Bessa-Luís e que são retomadas aqui entre aspas. 
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denota não qualquer significação, ao contrário, propõe uma especificidade de sentido que 

provém de uma interioridade: 

Falar em silêncio e solidão, num mundo tão agitado por correntes 

extravertidas, parece uma provocação”. Prossegue a explicação sobre o 

desafio ou a afronta do artista: “(...) porque hostiliza o cerco que lhe faz 

a palavra – a palavra que cultiva imagens e simula poderes. (BESSA-

LUÍS, 2009, p. 125) 

 

Depois da referência à obra do escritor, quando menciona o trecho de Seráfita, em 

que o narrador diz que “nenhum dos vossos lábios resolveu esta simples indução de que 

a curva é a lei dos mundos materiais, e a recta a dos mundos espirituais; uma, a teoria das 

criações finitas, a outra, a teoria do infinito” (BESSA-LUÍS, 2009, p.125)”, torna-se claro 

que o sentido acerca do qual irá dissertar tem a ver com questões relativas a outras 

palavras, próximas do mesmo campo semântico, como alma, princípio ou origem. 

Agustina lembra que uma das têmperas de Vieira da Silva, realizada em 1962, recebe o 

mesmo nome da personagem central do romance de Balzac, o que a faz acreditar que o 

conceito inicial da obra de Vieira da Silva “é um longo amadurecimento para a virtude 

do silêncio e da solidão”. (BESSA-LUÍS, 2009, p.125). No momento em que retoma dois 

caminhos, o da finitude, por meio da curva, e o da finitude, por meio da reta, está, de uma 

outra maneira, tocando na questão da visibilidade e da invisibilidade.  

 Retornando ao livro de Balzac, que integra A Comédia Humana, especificamente 

à personagem central, que ora assume papel de homem, ora papel de mulher, a figura do 

andrógino permite transmitir a busca do escritor por um homem absoluto. A escritora 

considera Seráfita uma das “raras confidências de Balzac”, uma personagem 

completamente diferente que imprime nos outros humanos o “amor da criação”. 

Considerada uma das obras dos estudos filosóficos do autor francês, traçou um homem 

não apenas nas relações com os outros, como também em relação a seres exteriores, como 
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anjos e demônios, na tentativa de um ser absoluto ou da resolução de um raciocínio que 

vai do finito ao infinito. A personagem Seráfita é uma ambição do escritor pelo ser total, 

traduzido na figura do andrógino, que pretende transcender a condição humana. Da figura 

balzaquiana, Agustina destaca “o silêncio” e a “solidão”, ou a capacidade de comunicar 

e de perturbar por meio desses dois estados. A narrativa fantástica retrata o exercício da 

personagem perturbadora em conseguir uma ascensão mística, uma comunhão entre o 

estado terreno e o divino:  

 

Chaque monde avait un centre où tendaient tous les points de sa sphère. 

Ces mondes étaient eux-mêmes des points qui tendaient au centre de leur 

espèce. Chaque espèce avait son centre vers de grandes régions célestes 

qui communiquaient avec l'intarissable et flamboyant moteur de tout ce 

qui est.21 

 

Ao apontar continuamente que a mediação entre a artista e o mundo ocorre pela 

experiência estética e literária, o texto sobre Vieira da Silva sugere uma leitura que 

relaciona, inevitavelmente, vida à literatura. Aquela, jamais vivida completamente, sendo 

uma alternativa construída pelo escritor na medida em que a arte pode ser compreendida 

como uma criação de mundos alternativos, como se a essência da literatura fosse a arte 

trazida pelas mãos do escritor, não pelo uso da técnica, mas sim pela capacidade de fazer 

ver, de querer, por vezes, o irrealizável: 

 

Essa enfermidade a que a criatura humana resiste e que se chama a 

corrupção da acção é particularmente sentidada na idade mais tenra 

que o artista nunca esquece. Nos quadros de Vieira da Silva há 

continuamente descrita a atitude dum coração dividido entre um 

realismo intelectual e uma sensibilidade que o repele. Essa fuga 

                                                             
21 Cada mundo tem um centro onde todos os pontos tendem a sua esfera. Esses mundos eram eles mesmos 

pontos que tendiam a centro de sua espécie. Cada espécie tinha seu centro para grandes regiões celestes 

que se comunicavam com o motor de tudo inesgotável e flamejante. Tradução livre feita pela autora deste 

trabalho. Livro disponível em http://www.biblisem.net/narratio/balzsera.htm.  

http://www.biblisem.net/narratio/balzsera.htm


27 

 

constante perante uma ordem de valores hostis ao espírito, 

representados por volumes cuja composição atinge a sublimidade pela 

desintegração, não é mais do que o primeiro olhar da infância para 

quem as coisas são uma continuação que não se repete. Jardim de 

Azulejos em que cada tempo geométrico é transposto pelo emblema 

nele contido. (BESSA-LUÍS, 2009, p.127) 

 

2.1.2 – O movimento ótico  

No mesmo parágrafo da citação anterior, a escritora menciona o quadro 

Movimento Óptico22 como um exemplo do que está sendo dito acerca da pintura ser uma 

possibilidade de continuidade ou uma fuga. Como é sabido, o ponto é um dos elementos 

básicos das artes plásticas, assim como a linha, o plano, a textura, a cor, a massa e o 

espaço. Embora um ou outro elemento possa sobrepujar os demais, de acordo com o estilo 

e o objetivo do artista, essas características ocorrem conjuntamente nas obras de arte. O 

mais simples deles parece ser o ponto, marca elementar de toda obra. Característica 

essencialmente estática, como linguagem visual, nas obras de Vieira da Silva ele funciona 

como forma e como gerador de movimento e de outra forma. O ponto cria um efeito ótico 

perturbador na medida em que nos faz perceber um fundo em movimento, uma claridade 

infinita de ritmo. Segundo Rui Mário Gonçalves, essa experiência visual traz um dos 

aspectos mais originais, opinião compartilhada por Agustina Bessa-Luís, que é a tentativa 

de criação de um espaço puro (GONÇALVES, 2009).  

                                                             
22 Movimento Óptico ou A Máquina Óptica. Óleo sobre tela, 65 X 53,7 cm, 1937, Museu de Arte Moderna 

de Nova Iorque.  
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Vieira da Silva precede o “Op Art”, movimento da arte abstrata da década de 60 

do século passado, que explora a falibilidade do olho. Por meio da visibilidade, as 

imagens que se formam parecem vibrar ao extremo, não só através das formas, como 

também pelas cores que provocam uma ilusão óptica de movimento. Este é o resultado 

extremo das pesquisas do início do século XX, passando pelo Cubismo, pelo 

Construtivismo e até chegarmos à arte que também desenvolve categorias psicológicas e 

óticas. A modificação que ocorre a cada instante, aquilo que se vê e não vê, a possibilidade 

de uma obra aberta a mutações, são leituras possíveis que estão nos quadros analisados, 

na ligação com a personagem de Balzac. Como é possível então compreender a obra 

artística? Quais são as outras questões que estão sendo problematizadas por Agustina 

Bessa-Luís quando menciona o quadro?  
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Parece ser evidente a conclusão de que nosso olhar pode transitar por muitos 

espaços interpretativos nas obras de Vieira da Silva a partir da preocupação temática, que, 

na realidade, é uma inquietude do conjunto da obra e revelada, a princípio, na técnica. À 

problematização do espaço e do tempo através dos temas já citados (dentre os mais 

abrangentes estão, a saber, o labirinto, a biblioteca, o jogo de xadrez, a história, e a casa-

ateliê), somam-se, ainda, como desdobramentos dos temas, preocupações com os 

enigmas, com o inacabamento e a possibilidade de infinitude, com o estático e o dinâmico, 

com a memória e com o amor.  

O tempo no movimento de Vieira da Silva se origina da justaposição dos tempos, 

do movimento em que encontramos uma percepção quase que líquida, ondulante e 

imprevisível: “E o tempo é meticulosamente desdobrado na profusão dos objectos que se 

foram dissecando, sem que uns sucedessem verdadeiramente a outros” (BESSA-LUÍS, 

2009, p.112)  

2.2 – Agustina Bessa-Luís e Vieira da Silva 

As imagens do primeiro encontro com Vieira da Silva, descritas no artigo Maria 

Helena Vieira da Silva, de 2004, publicado na segunda edição da biografia da pintora, 

como o portão que se abre e a batalha que deixa o quadro ir ao encontro do espectador, 

revelam a importância das impressões sobre o tempo e o espaço, observações que estão 

presentes em muitos dos estudos de Agustina sobre Vieira da Silva ou sobre o seu marido, 

Arpad Szenes. O que faz Agustina, ao estabelecer as suas conversas com Vieira da Silva, 

a não ser tentar criar territórios para se pensar a relação entre ela e a pintora, que, de forma 

mais ampla, seria refletir acerca da relação entre a pintura e literatura?  Se o território é o 

domínio do ter, se constituir o território é quase o nascimento da arte, como ensina Gilles 
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Deleuze em seu Adecedário23, é ele quem diz também que não basta ter um mundo para 

ser, é preciso criar territórios, marcá-los. 

O primeiro texto da escritora sobre a obra da pintora, publicado em 1967, e o 

último, de 2004, parecem anunciar mais do que uma aproximação as duas, mas figuram 

como pontos em comum que se tecem nesse longo autorretrato agustiniano construído em 

um tempo, anterior a 1982, e que se encerra, cronologicamente, em 2004. A biografia24 

de Vieira da Silva parece ampliar a reflexão acerca da ficção agustiniana. A hipótese, que 

parte da biografia, mas que se estende em um estudo mais apurado da obra da pintora, é 

de que ambas partilham de certas preocupações em comum, que são também propostas e 

conceituadas na narrativa biográfica de Agustina Bessa-Luís. De alguma maneira, a 

identificação com a obra de Vieira da Silva, contida nos ensaios e na biografia, auxilia na 

compreensão do processo criativo de Agustina.  

Essa aproximação entre as artes, como sabemos, além de ser conflituosa, encontra 

muitas explicações no decorrer da história da arte e da literatura, sempre associadas a 

questões de origem filosófica, desde a famosa expulsão dos poetas, no livro X de “A 

República”, de Platão. Não existe uma única maneira de classificar as teorias da arte, mas 

algumas formas de exploração do tema, por uma leitura mimética, pragmática, expressiva 

ou objetiva, como definiu Abrams (2010) ao discutir as orientações críticas do delicado 

diálogo. Os desenvolvimentos recentes sobre a relação entre as artes, sobretudo os 

realizados a partir da década de 60 do século passado, nos interessam particularmente. 

Não é o caso de afastar a filosofia das artes, de eleger uma arte hierarquicamente superior 

à outra, de centralizar a questão no artista ou no leitor, ouvinte ou apreciador, mas 

                                                             
23 Disponível em http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf.  
24 Para um estudo sobre o gênero biográfico em Agustina Bessa-Luís e uma análise dos elementos 

biográficos presentes na obra sobre Maria Helena Vieira da Silva, temos como base a tese de doutoramento 

da professora Anamaria Filizola. O cisco e a ostra: Agustina Bessa-Luís biógrafa. São Paulo, UNICAMP, 

2000.  

http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf
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compreender, no que diz respeito à literatura, uma possibilidade de “ativar” ou de 

“operacionalizar” o pensamento, acionar algo para que nasça uma nova imagem ou uma 

nova maneira de pensar.  

Para discutir, portanto, como essa antiga relação aparece em diversas obras de 

Agustina Bessa-Luís, seria mais adequado não admitir comparação entre as 

particularidades de cada uma das manifestações artísticas ou apontar o privilégio da 

literatura sobre as artes plásticas e vice-versa, mas tentar entendê-las como integrantes de 

um mesmo processo de realização e que trazem, em consequência desses mesmos 

princípios, preocupações semelhantes que não justificam uma separação ou um confronto 

para aproximarmos as formas de expressão, indicando uma ordem entre elas. Nessa 

condição, fazem parte os elementos composicionais e estilísticos, dificultando ainda mais 

uma possibilidade de mera aproximação. 

Portanto, gostaríamos de nos limitar, entre todas as possíveis relações entre as 

artes, àquela que é a mais controversa e documentada: a que se estabelece entre a pintura 

e a literatura, isto é, entre as artes da imagem e da palavra. Mesmo no conhecido tratado 

do filósofo e crítico de arte alemão do século XVII, Lessing (1998), que traz uma 

argumentação muito mais complexa do que a desenvolvida como herança da tradição 

platônica e aristotélica, ainda é possível localizar um paradigma dicotômico em 

“Laocoonte” a fim de ressaltar com maior clareza as fronteiras entre a pintura e a poesia. 

Um exemplo evidente está em entender, no âmbito da realização, a poesia como a arte do 

tempo e a pintura como a arte do espaço, uma como transitória e a outra como coexistente, 

uma como sequência temporal e a outra sob o prisma da simultaneidade. Já na esfera dos 

meios, a poesia lidaria com artifícios, “sons articulados no tempo” por meio de signos 

arbitrários da linguagem, e a pintura com meios naturais, “cores e figuras dentro do 

espaço”.  Somos obrigados, inevitavelmente, sob o ponto de vista de Lessing, ainda a 
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estabelecer uma diferença entre a poesia e a pintura que se baseia na materialidade e em 

seus meios físicos, o que acarretaria em modos de representação distintos.  

O que está em jogo, portanto, são os meios em que são produzidos e as formas, e 

não necessariamente a estética. A diferença se sustenta na comparação entre as condições 

de produção das duas artes em questão, problemas já detectados na tradição, a exemplo 

do que Aristóteles lista como condições necessárias para a composição da tragédia na 

“Poética”: os objetos (mito, caráter e pensamento), os meios (elocução, melopeia) e o 

modo (espetáculo cênico). Esses elementos essenciais irão compor uma estrutura, formas 

pelas quais uma arte se espelha para poder acontecer. As fronteiras estabelecidas por 

Lessing são baseadas nas possibilidades de execução das duas artes em questão, criando 

categorias conceituais que delimitam as duas manifestações artísticas, ou seja, uma arte 

não pode ser outra. Por sua condição, a poesia, que representa o desenvolvimento de uma 

ação que ocorre em sucessão temporal dentro de um espaço de natureza transitória, não 

pode ser a pintura, que representa um ou diversos corpos dentro de uma totalidade 

espacial visível dentro de uma simultaneidade temporal. Lessing, no entanto, não se 

detém a essa lógica binária e apresenta saídas para essas leis, como as incursões do pintor 

no terreno da poesia, como a forma que Rafael representa as dobras das roupas em um 

corpo em movimento. Porém, essas “invasões” nos limites traçados para cada arte são 

consideradas como um engenho do artista, uma sensibilidade para conquistar uma 

perfeição de expressão.  

Sem dúvida, Lessing, assim como outros críticos, filósofos, poetas e músicos que 

fizeram parte das bases ou do contexto do Romantismo Alemão, foram responsáveis por 

uma releitura da tradição, principalmente do legado deixado pela interpretação da obra 

platônica pelos latinos e por todos os períodos da Idade Média. Não cabe aqui entrar em 

uma discussão acerca da leitura dos gregos pela tradição, mas entender que o momento 
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em que Lessing escreveu, e poderíamos citar outros contemporâneos que também foram 

responsáveis por um novo olhar sobre a arte, foi uma mudança no modo como o homem 

entendeu a experiência estética.  

Depois de Lessing, foi possível que o filósofo Hegel, em 1830, decretasse a “morte 

da arte” (2004) no sentido de perda da centralidade da arte como experiência da verdade 

de um povo. O que muda, e é fundamental para o papel da arte na obra de Agustina Bessa-

Luís, é a experiência estética: a antiga era imediata, intermediada pela beleza; já a 

moderna é mediada pela reflexão, por meio de categorias como “o sublime”, “o belo”, “o 

grotesco”. Por isso, a crítica de arte é uma expressão moderna, não fazendo mais sentido 

discutir a “beleza”, “a harmonia”, “o equilíbrio”, quando a experiência é mediada pela 

reflexão. A ascensão do poder reflexivo não implica relevância ausente da arte, mas a 

mudança de direção. Talvez, a arte autoconsciente, como sugeriu Schiller, de si própria 

ou da sua mutação. É o poeta e filósofo Friedrich Schiller (2002) quem estabeleceu a 

diferença para ilustrar melhor essa nova arte, entre uma poesia sentimental e uma poesia 

ingênua: aquela diz respeito à subjetividade, à reflexão, enquanto esta não reflete 

constantemente, é objetiva e imediata. Não seria a morte da arte, mas um horizonte 

diferente para a própria arte.  

Não será por acaso que o grande texto dos românticos seja “Hamlet”, de Shakespeare, 

peça escrita no final do século XVI e início do século XVII e, portanto, anterior às 

formulações da geração romântica. Não é a personagem, mas a possibilidade que o autor 

promove, rompendo com a tradição, em colocar a arte dentro da arte, a peça dentro da 

peça, ou seja, a própria arte refletindo sobre ela. O conhecimento que resulta dessa 

experiência não se ocupa dos objetos, porém da condição de possibilidade que esses 

objetos proporcionam, que, em outras palavras, seria a forma. 
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2.2.1. Primeiras impressões sobre o diálogo entre pintora e escritora 

 

Agustina Bessa-Luís, quando escreve a biografia de Vieira da Silva, recusa a ideia de 

um ensaio biográfico25, o que a poria também como objeto biográfico, além da figura da 

biógrafa, mesmo que se coloque, muitas vezes, nas comparações e na própria construção 

biográfica de Vieira da Silva. 

Segundo Anamaria Filizola, a ideia de biografema (1984)26 para se pensar nessas 

lacunas que criam uma verdade na biografia sobre Vieira da Silva é pertinente para a 

composição que também insere o leitor. Pensando no conceito de biografema, o sentido 

sempre permanece, portanto, como um mistério, sem uma única ideia arbitrária para a 

vida de Maria Helena Vieira da Silva. É interessante notar que a própria dificuldade, o 

“como” escrever, que é a dificuldade anunciada por Derrida em relação a uma escrita que 

recusa uma verdade, aparece na escrita da vida da pintora feita por Agustina. A noção de 

biografema, idealizada por Roland Barthes, pode ser uma estratégia, como observou 

Filizola, para se dizer e, fundamentalmente, viver uma vida. Nesse tipo de escrita, são os 

detalhes e os pormenores que carregarão uma potência, conferindo à biografia um estatuto 

permanente de criação e que caminhará na direção contrária a um estilo biográfico que 

limita a própria narração de uma vida, relatada de forma linear e baseada em fatos 

selecionados arbitrariamente. A vida torna-se, portanto, matéria da própria criação, 

fabulação de si mesma. 

A noção barthesiana que interessa, neste caso, é o de um biografema que não direciona 

para um único sentido, mas que cria novas possibilidades de sentido, ancorada na 

                                                             
25 A escritora insere a biografia na lista de suas outras biografias, mesmo que elas, como aponta Filizola, 

tenham diferenças fundamentais. No caso da biografia de Vieira da Silva, o texto conterá vários gêneros e 

irá se distanciar o formato das outras biografias escritas por Agustina Bessa-Luís. 
26 Conceito formulado por Roland Barthes e que aparece em algumas de suas obras, como a Câmara Clara, 

Roland Barthes por Roland Barthes, Sade, Fourier, Loiola e Sollers Escritor, por exemplo.  
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biografemática, e que, logo, irá levar o leitor a outros significados diante da dispersão de 

signos que preenchem o texto biográfico. É a ideia de um texto nunca acabado, ao qual 

Décio Pignatari (1996) se refere como uma semiótica da própria biografia, tecida por 

ligações dispersas ou um outro modo de tratamento das informações documentais, 

factuais, registros históricos, etc. O que há de mais essencial na leitura de um biografema 

é o fato mais comum ou o fragmento de um fato, contado apenas por um aspecto dessa 

realidade, o que parece ser aplicado como um caminho na escrita da biografia de Vieira 

da Silva: 

 

O que tenho como motivo preciso? Os interiores das casas, o vestir, o 

andar, as palavras, os gatos. É uma provocação brilhante que me faz 

sorrir, sabendo como sou fiel como retratista: quando me falta a 
imagem, a confissão, invento a verdade. Nem por um momento chego 

a admitir que pode ser aproximado à verdade um traço que eu descrevo; 

isso era iludir meus leitores, fazer um pastiche em que a imaginação se 
prestigia e merece seu nome. O pastiche é uma imaginação delinquente 

mas apreciada pelo seu lado artesanal; é o patchwork no sentido mais 

engenhoso, mais tributário da mistificação. (BESSA-LUÍS, 2009, p.28) 

 

Pode-se pensar, ainda, em outros caminhos de uma escrita biografemática que se 

aproxima da arte por meio do conceito de “fabulação”. Contrário à imagem clássica do 

pensamento, Deleuze (2006) afirma que a experiência no mundo é desorientada em 

essência e dependente do acaso, um exercício involuntário, um desacordo entre as 

faculdades da sensibilidade. O que importa é conseguir chegar a pensar a fim de decifrar 

os signos de um tempo que, inevitavelmente, nos arrasta com ele. Mesmo com todas as 

ressalvas que faz à obra de Marcel Proust, o filósofo consegue vislumbrar algo que é 

condição de um pensamento autêntico e necessário, capaz de pensar, a partir da arte, o 

tempo, ou a passagem dele, e as essências. O modelo desse modo de pensar é o da criação 

e da experimentação, pois o que nos obriga a pensar é o signo, entendido como um objeto 

de encontro, ou melhor, a contingência de um encontro que pode garantir não o 
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pensamento, mas a necessidade que ele é capaz de fazer pensar: “O ato de pensar não 

decorre de uma simples possibilidade natural; é ao contrário, a única criação verdadeira” 

(DELEUZE, 2006, p.91).  

O professor de Literatura Comparada e pesquisador da obra de Deleuze, Ronald 

Bogue (2010), ao investigar a “fabulação” como um caminho de leitura de uma narrativa, 

indicou que cinco características estão inseridas na “fabulação”, o devir, a 

experimentação no real, o mito, a invenção de um povo por vir, a desterritorialização da 

linguagem. No entanto, nos deteremos em duas delas que nos interessam no momento: o 

devir e a desterritorialização da linguagem. O exame desses elementos para o 

entendimento da estratégia de escrita, ao lado de uma maneira específica de compreender 

a arte e aproximá-la da literatura, podem encontrar saídas no instrumento da “fabulação”. 

O devir se relaciona com um movimento que não chega, que não é conclusivo, e que está 

sempre em vias de acontecer, de ser ou de se tornar. Esse movimento que está em 

passagem tem elementos estáveis que estão em desequilíbrio, em processo de mudança. 

A “fabulação” seria um instrumento de experimentação na realidade que se dá por meio 

da memória, da associação com o que não foi enunciado, com o esquecimento.  

Na desterritorialização, não haveria uma reta, mas a curva, o desvio, uma língua 

que opera com decomposição, com a desconstrução para a invenção de uma nova língua. 

O que particularmente nos diz respeito na análise de Ronald Bogue é a verificação de dois 

tempos na fabulação. Esta não direciona apenas ao tempo de Chronos, mas também ao 

tempo de Aion, isto é, não só a um tempo determinado, finito, mas a um tempo flutuante 

do infinito indicado pelos estoicos: “As I will show, becoming-other in Deleuze-Guattari 

is consistently associated with the disruption of ordinary, commonsense time (referred to 
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as Chronos) and the emergence of a floating, unfixed time (called Aion)”27 (BOGUE, 

2010, p. 11). 

O grande desafio da narrativa, o que parece também ser das artes de um modo 

geral, é restabelecer a sucessão e a simultaneidade do tempo: “The floating time of Aion 

is immanent within Chronos, and the two only appear in mistures, as coexisting temporal 

realities”28 (BOGUE, 2010, p. 96). 

Ainda sobre o tempo, o professor afirma que há três formas de se pensar a síntese 

do tempo em Deleuze: 1) Como integrante do tempo cronológico, resumido porque 

carrega a contração contínua de tempos passados, presentes e futuros; 2) O passado 

virtual, um tempo que nunca foi presente, algo que nunca chegou a ser; 3) O futuro, a 

forma mais vazia do tempo, espaço de corte de uma possibilidade de antes e depois. A 

“fabulação” é uma ação narrativa que abrange as todas essas maneiras de sucessão e 

simultaneidade com o objetivo de instaurar um processo de devir, de experimentação do 

real, de invenção. 

O que é a verdade, e como podemos ter ou não acesso a ela, se ela não é uma 

característica natural no pensamento? A proposta é pensar em um novo modelo de 

pensamento, pois quando se escreve sobre a literatura e outras artes, a rigor, nunca se 

escreve sobre uma coisa nem sobre outra. Diante dos temas propostos por Agustina para 

pensar a arte de Vieira da Silva, talvez não seja possível pensar em uma teoria da literatura 

sobre a arte, mas, ao contrário, a partir da ligação com a literatura e com as artes, ir em 

uma direção contrária em busca de uma nova forma de pensar a partir da arte: “o que nos 

violenta é mais rico do que todos os frutos de nossa boa vontade ou de nosso trabalho 

                                                             
27 O devir, em Deleuze-Guattari, está consistentemente associado com o rompimento do tempo, do senso 

comum (referido como Chronos) e o surgimento de um tempo flutuante, não fixo (chamado Aion). 
28 O tempo flutuante de Aion é imanente dentro de Chronos, e os dois só aparecem em misturas, como 

coexistentes realidades temporais. 
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aplicado; e mais importante do que o pensamento é “aquilo que faz pensar” (DELEUZE, 

2006, p. 29) ou, para usar as palavras de A. Bessa-Luís: “O laço da ficção, que gera a 

expectativa, é mais forte do que todas as realidades acumuláveis” (BESSA-LUÍS, 2009, 

p.68).  

A “invenção” de uma verdade, para utilizar as palavras de Anamaria Filizola, que 

parte de uma escrita, por vezes, também autobiográfica, pode também servir como uma 

forma de entendimento do processo criador da escritora, a partir do próprio intuito da 

escritora em estabelecer uma identidade entre ela e a pintora.  O diálogo entre o espaço e 

o tempo parece, como observamos, um problema para Vieira da Silva nas diversas 

representações dessa relação dual e, de alguma forma, esse mesmo problema é anunciado 

na “biografia” agustiniana. A discussão acerca do tempo, anunciada ainda no título da 

obra, também surge de outras formas, não só por meio de um tempo cronológico, 

delimitado pela referência à infância da pintora, como também pela própria escrita da 

biografia, inacabada, e que, nas suas inúmeras referências, remete a um tempo vago, 

impreciso, remoto, como no ensaio Maria Helena Vieira da Silva. Essa relação com o 

tempo, ao passo que sugere uma linearidade, pois é uma biografia, provoca também uma 

sensação de longa conversa sobre o tempo de Maria Helena e o da pintora, abrindo a 

biografia para um colóquio sobre o tempo, como observa Agustina Bessa-Luís sobre O 

passeante invisível. Mesmo que essas categorias sejam “oferecidas ao leitor para que este 

possa melhor entender o funcionamento dessa escrita e se certificar da sua diferença em 

relação ao discurso ficcional” (FIILIZOLA, 2000, p.255), ocorre também o entendimento 

ou a localização de uma certa “teorização” sobre a pintura de Maria Helena Vieira da 

Silva que parece servir à compreensão de elementos cruciais da obra agustiniana.  

Além da questão do tempo, há também uma constatação importante sobre o fazer 

biográfico, em uma reflexão sobre o espaço, quando a escritora cita Empédocles: “Se eu 



39 

 

tivesse elementos para decidir uma biografia, procedia por encontros imaginários. No 

cimo do Etna, onde Empédocles perdeu a sandália, era o primeiro” (BESSA-LUÍS, 2009, 

p.98). Mais do que reforçar a tese de que há também uma discussão sobre o tempo e o 

espaço como temas relevantes também no gênero biográfico, Agustina, ao trazer 

Empédocles (492 a.C), não deixa de falar de uma origem do mundo que não se baseia 

somente em um único princípio, mas na reunião de todos os princípios elementares que 

podem ou não se reunir de acordo com dois elementos universais. Um deles, como 

sabemos, é o amor, segundo o pré-socrático, que pode estabelecer a união entre os 

elementos. Agustina Bessa-Luís recorre à afetividade e ao amor quando cita os espaços 

de criação de Arpad e Vieira da Silva, como as casas, a exemplo daquela que surge no 

primeiro encontro relatado entre ela, o casal e Sophia de Mello Breyner Andresen. Em 

Atelier Boulevard Saint-Jacques29 redigido em 23 de janeiro de 1988, Agustina escreve 

sobre o ateliê, descrevendo-o, no caso da referida pintura, como um “mundo” ou um 

“tempo, por exemplo, ou ainda, numa das muitas referências a ele na biografia, como um 

espaço quase cenográfico, um palco da própria vida, que se confunde muito com a ideia 

da representação de casa: “O atelier de Maria Helena (que o de Arpad não conheci nunca) 

tem a majestade dos grande bastidores onde se prepara a fascinação” (BESSA-LUÍS, 

2009, p.53) 

Em relação à forma, ao gênero em questão e à biografia analisada, como observou a 

professora Anamaria Filizola, há uma especificidade em comparação com as outras 

biografias escritas por Agustina. Afirma Filizola: “(...) é um dos textos mais peculiares 

de Agustina Bessa-Luís. Além de pertencer à série de seus escritos biográficos, é um texto 

                                                             
29 Voltaremos a falar sobre este artigo no ultimo capítulo deste trabalho.  
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em que se mesclam memórias e afirmações de ordem autobiográfica” (FILIZOLA, 2000, 

p.236). 

Phillippe Lejeune (2008) define a autobiografia como uma narrativa em prosa que 

uma pessoa faz de si mesma, quando o foco, portanto passa a ser a sua individualidade 

ou “em particular a história de sua personalidade”. (LEJEUNE, 2008, p.14). Por essa 

razão, a autobiografia é um gênero a partir do qual os subgêneros são inseridos, e a 

condição primordial para que ela ocorra é uma identidade entre autor, narrador e 

personagem. Essa condição dialoga com uma outra definição sua, a de pacto 

autobiográfico, conceito cunhado pelo crítico em um ensaio, de mesmo nome, de 1973, e 

que depois aparecerá, ainda, com um primeiro texto do livro, “O pacto autobiográfico”, 

editado em 1975. De alguma maneira, contidos na noção de pacto, teremos, por exemplo, 

uma proposta do autor e uma espécie de “contrato”, para lembrar o termo jurídico, 

firmado com o leitor e identificado pelo uso do nome próprio. Outras pistas permitem ao 

leitor associar o que está sendo narrado ao próprio autor, numa espécie de escrita de si 

próprio: ao falar do objeto sobre o qual se propõe a narrar, o autor fala também de si 

mesmo.  

 

2.2.2 – Além da biografia 

Diante dos temas propostos por Agustina para pensar a arte de Vieira da Silva, 

talvez não seja possível pensar em uma crítica da obra de arte ou um teoria sobre a arte, 

mas, ao contrário, a partir da ligação com a literatura e com as artes, ir em uma direção 

contrária em busca de uma nova forma de pensar a partir da arte, pois parece que o mais 

importante é produzir o que modos de leitura sobre a obra de Vieira da Silva que podem 

ser, ao mesmo tempo, modos de leitura da sua própria obra ficcional. Assim como a 

leitura que Gérard Genette (1982) realiza da metáfora na obra Proustiana, que só pode ser 
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compreendida, segundo ele, por meio de um exame do conjunto da obra, sabemos que a 

leitura feita por meio de uma comparação também teria que compreender todas as obras 

agustinianas, motivos e escolhas já apresentados na introdução deste trabalho.  

Segundo Álvaro Manuel Machado (1983), na obra de Agustina Bessa-Luís existe 

a ideia de uma teia labiríntica em que a trajetória ou o caminho é sempre o não dito. Isso 

ocorre, pois uma ideia do particular engendra a ideia de multiplicidade, uma ideia de 

totalidade prevê o fragmento e o absoluto ocorre “através do relativo”. As observações 

do crítico, se levarmos em consideração aquelas realizadas por críticos de Vieira da Silva, 

parecem desenrolar em uma ideia de origem e de infinitude. O percurso de leitura só pode 

ser realizado por meio de uma obra total, nunca acabada em muitos dos temas retratados, 

lugar de constante “criação”, possibilitada pelas intervenções de pensamento do narrador, 

pelos fragmentos, em uma construção narrativa que lembra uma “tapeçaria”, como 

prefere se referir Eduardo Lourenço (1993)  à obra agustiniana, uma obra que fala de um 

tempo interior, que contém inúmeras memórias, que quebra a expectativa de uma 

narração linear para dar lugar a uma tessitura de texto em que um ponto pode ser 

comunicar com outros, como observa Lourenço, sem que para isso haja uma ideia de 

ponto central da narrativa. Também perspectivista, para lembrarmos de Vieira da Silva, 

o romance se põe na abertura, na possibilidade inconclusiva, conforme também nota 

Dalva Calvão: 

 

Falar de um romance de Agustina Bessa-Luís parece ser, de certa forma, 

falar de sua obra como um todo, uma vez que esta se constitui a partir 

de idéias, de temas e de procedimentos que insistentemente se repetem 
em novas combinações, numa espécie de vasto caleidoscópio que, em 

seu movimento giratório, lentamente vai se oferecendo aos leitores. E 

embora seja possível admitir que só alguns poucos privilegiados 
tenham já percorrido todo o extenso labirinto ficcional construído por 

esta infatigável imaginação criadora, será válido afirmar que o 

conhecimento de uma parcela dele já é suficiente. (CALVÃO, 2009, 

p.37) 
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 Parece-nos relevante recorrer ao pensamento de Maurice Blanchot, no texto A 

literatura e a experiência original (2008), quando o teórico se refere especificamente à 

questão da preocupação com a origem da obra de arte e afirma que ela está relacionada 

com o insucesso e com êxito e que não é algo que possa ser compreendido sob a 

perspectiva do trabalho, edificante e que depende da voz de um homem. Ao contrário, a 

obra de arte faz-se ouvir, “embora dizendo os deuses, diz algo e mais original que eles, 

diz a privação dos deuses que é o Destino deles, diz, aquém do Destino, a sombra onde 

reside sem sinal e sem poder”. (BLANCHOT, 2008, p.253).  Insiste Blanchot em 

posicionar a obra em um lugar em que tudo parecia ter sido dito, quando se pretendeu a 

totalização do discurso, quando pareceu que nada mais tinha de ser dito. Nesse lugar, que 

tem algo de sagrado, é que a palavra da obra diz. E a experiência que daí deriva se 

transforma em busca pela essência ou pela origem da obra. A arte, nesse sentido, é 

invisível, “mais anterior do que aquilo de que fala e mais anterior do que ela mesma”. 

(BLANCHOT, 2008, p.254). Esse movimento de subtração, acrescenta Blanchot, 

potencializa, contraditoriamente, a obra e a torna menos presente, mas potente. Mais 

adiante na sua análise, Blanchot afirma que a busca pela compreensão da obra é infinita, 

pois é característico da origem “ser sempre velada por aquilo que ela é a origem” 

(BLANCHOT, 2008, p.255). É por meio da dissimulação e do que se mantém 

permanentemente escondido que a arte consegue manter essa lei secreta que define sua 

existência: 

Por que a aliança tão íntima da arte e do sagrado? É porque, no momento 

em que a arte, o sagrado, o que se mostra, o que se esconde, a evidência 

e a dissimulação se permutam sem descanso, se chamam e se apreendem 

onde, entretanto, só se realizam como abordagem do inapreensível, a 

obra encontra a profunda reserva de que necessita: escondida e 

preservada pela presença do deus, protegida e reservada de novo por essa 

obscuridade e essa distância que constitui seu espaço e que ela suscita 

como para alcançar o dia. É essa reserva que lhe permite, então, dirigir-
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se ao mundo sem deixar de se reservar, de ser o começo sempre 

reservado de toda a história”. (BLANCHOT, 2008, p.254) 

  

 A reflexão de Blanchot parece estar presente nos escritos agustinianos sobre a arte, 

nas observações dos críticos de sua obra e, além destes, em outros de seus textos que se 

voltam à questão da relação entre as artes. A construção teórico-discursiva está presente 

em muitos dos seus romances, os quais citaremos dois, nesse momento do trabalho, o 

primeiro livro de notoriedade da carreira de Agustina Bessa-Luís, A Sibila, publicado em 

1954, e A Ronda da Noite, publicado em 2006, o último escrito por Agustina. No final da 

narrativa, o narrador parece descontruir tudo o que fora contado: (...) porque aconteceu 

ser cedo ou ser tarde, porque não se compreende ou não se crê o bastante, porque se deseja 

demasiado e isto é todo o destino, porque...porque...(2005, p.252) Há, portanto, uma 

ausência de definições que levam a crer que essas linhas, por exemplo, não querem chegar 

além de uma cadeia, corrente e infinita de interpretações possíveis, resistindo, dessa 

forma, a uma hegemonia da interpretação.  

Aparentemente o romance narra a história da família Teixeira a partir da 

personagem principal, Joaquina Augusta, dotada de uma profunda sabedoria, figura 

mística e caracterizada como a Sibila, ou seja, alguém que possui poderes humanos 

especiais de adivinhação. Ao longo dos dezenove capítulos, o leitor acompanha a vida 

dessa família e da casa da Vessada. Inicialmente não há nada que possa despertar o 

interesse por essa retrospectiva, por um mergulho no passado, iniciada por Germana, ou 

Germa, que ao visitar a velha propriedade da Vessada junto com seu primo, Bernardo 

Sanches, começa sem perceber a investigar a personalidade de sua tia Joaquina Augusta. 

Essa rememoração é ponto de partida para narrador onisciente em terceira pessoa. 
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 Esse narrador não tem pressa. Descreve em detalhes as impressões de mundo de 

cada personagem, entrelaça as histórias sem linearidade, faz incontáveis digressões, se 

deixa levar por um fluxo de consciência, assim como é a memória, que armazena e evoca 

informações. Essa memória individual ou coletiva se mistura: é por meio do 

conhecimento da tia Joaquina Augusta que Germana se reconhece, como podemos notar 

em uma das lembranças de infância da personagem: 

Naquela noite estranha que Germa ia viver, uma parte da cortina que 

encobria o mundo admirável de Quina havia de afastar-se, para que ela 

pudesse entrever o esplendor maravilhoso que se desprende dum ser 

trivial e sem gênio, uma mulher vaidosa e fraca, e mesmo não muito 

inteligente, mas cujo espírito conseguia às vezes, superar a sua própria 

qualidade e ser poderoso e grande. (BESSA-LUÍS, 2005, p. 113) 

 

 O leitor realiza uma lenta imersão subjetiva e, aos poucos, compreende que o 

narrador o convida para uma leitura de si mesmo, a se reconhecer no outro, assim como 

Germa em Quina. Uma singularidade genérica é revelada, possível por meio de um estado 

de cumplicidade irônica com as personagens, como a seguir: 

 

É esta a mais grandiosa história dos homens, a de tudo o que estremece, 

sonha, espera e tenta, sob a carapaça da sua consciência, sob a pele, sob 

os nervos, sob os dias felizes e monótonos, os desejos concretos, a 

banalidade que escorre das suas vidas, os seus crimes e as suas 

redenções, as suas vítimas e os seus algozes, a  concordância dos seus 

sentidos com a sua moral. Tudo o que vivemos nos faz inimigos, 

estranhos, incapazes de fraternidade. (BESSA-LUÍS, 2005, p.250) 

 

O quebra-cabeça apresentado pela estrutura da narrativa só é desfeito quando o 

leitor, livre, se deixa levar pelo texto. A essência dessa liberdade é saber que de certa 

forma se está preso às amarras do não-entendimento, das questões que jamais serão 

desvendadas. Na penúltima página do livro, é essa a proposta do narrador. É chegado o 
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tempo de Germa traduzir a voz da sua sibila, daquilo que ela conseguiu desvendar 

investigando a si mesma, a Terra e o símbolo da unidade de toda a vida na natureza: 

 

Eis Germa, eis a sua vez agora e o tempo de traduzir a voz da sua sibila. 

Talvez, porém, o seu tempo seja improdutivo e nefasto, e ela fique de 

facto silenciosa, porque – quem é ela para ser um pouco mais do que 

Quina e esperar que os tempos novos sejam mais aptos a esclarecer o 

homem e a trazer-lhe a solução de si próprio? (BESSA-LUÍS, 2005, 

p.251) 

 

Como a história da família da casa da Vessada pode estabelecer alguma relação 

com cada um de nós? O que dizer dessa realidade que dialoga com o singular, com o 

homem? O narrador expõe o inesperado ao detalhar as experiências da personagem 

principal e depois, sutilmente, faz entender que toda a glória de uma vida está na maneira 

pela qual se conta e se vê essa história: 

Não parecia de todo uma criatura nem admirável, nem sábia, pois não 

passava duma mulher cujos defeitos eram expressivamente evidentes e 

cuja alma era, talvez, demasiado intrínseca para ser recortada em 

síntese. (BESSA-LUÍS, 2005, p. 164)  

 

Desprovido de certezas sobre a história da família Teixeira e da figura enigmática 

construída até então para Joaquina Augusta, o leitor fica no centro do abandono, 

esperando até que ponto esse tirar-se do lugar poderá deslocá-lo das suas convicções 

acerca da narrativa. Uma euforia constante, por vezes encoberta, a iminência de que algo 

irá acontecer e através do espelho, e de través, o leitor irá se reconhecer mais uma vez? 

No caso de A Ronda da Noite, de 2006, que desde o título sugere um diálogo com 

o quadro homônino do pintor holandês Rembrandt, ao longo de suas mais de trezentas 

páginas, há uma referência a um tempo vago, remoto, um tempo que segue o fluxo da 

leitura do quadro realizada pelo protagonista, Martinho Nabasco. A obra de arte, tema 



46 

 

aparentemente central na narrativa, irá ser o ponto central para uma reflexão acerca de 

um tempo infinito desencadeado pela observação do quadro. As figuras que estão 

representadas na tela de Rembrandt irão se movimentar, incansavelmente, movimentação 

que lembra a uma dinâmica de um jogo de tabuleiro: dependendo do que está sendo dito 

sobre o quadro, se ele é falso ou verdadeiro, por exemplo, sobre as condições históricas 

para a escolha de determinados personagens, o romance irá deslocar uma percepção de 

tempo, histórico, porque faz referência ao quadro, e do texto, já que diferentes momentos 

do quadro na família Nabasco são apresentados. Numa perspectiva melancólica, há uma 

longa contemplação também do vazio sugerido pela promessa de um tempo infinito da 

linguagem pictórica, ao passo que há, igualmente, a denúncia da efemeridade da vida do 

homem, que sem a obra de arte, não acha razões para a sua própria existência: 

Muitas das suas forças eram poupadas e no seu espírito acumulava 

razões para vencer. Mas, vencer o quê? Onde estavam os inimigos se 

não os provocara? Onde estavam os caminhos se não os abria? O mundo 

era grande e ele tinha de começar por algum lado. (BESSA-LUÍS, 2006, 
p. 101) 

 

 O romance é tecido por meio de diversos enigmas que são provocados por uma 

estrutura labiríntica, não só a apresentada na voz do narrador, como também nas ações 

nomeadamente realizadas por Martinho. A divisão em capítulos, o que parece não ser 

uma exclusividade estratégica de A Ronda da Noite, supõe uma ordem, mas que é mais 

um engano arquitetado pela narrativa, que é tecida por inúmeras digressões.   

 

 

2.2.3 Espaço-tempo em Agustina Bessa-Luís 

 

Para Silvina Rodrigues Lopes, uma das especificidades do romance agustiniano é 

a “crise permanente, desencadeada pela manifestação de uma avalanche incontrolada de 
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acontecimentos e reflexões que o indivíduo não domina mas recebe, das múltiplas 

realizações da linguagem, literárias e orais”. (LOPES, 1992, p. 21). As histórias se tecem 

como as escritas, construindo uma literatura que se coloca em permanente criação e que 

elabora, portanto, continuamente, uma teoria. 

 Como podemos notar, na escrita de Agustina Bessa-Luís parece existir uma série 

de pontos convergentes com a obra de Vieira da Silva, não só pela própria teoria da 

pintura, como também da literatura. Depois de algumas observações que aproximam 

amplamente as obras das duas, os próximos capítulos aprofundarão o tema “espaço-

tempo-criação” a partir de alguns temas da obra de Vieira da Silva que surgem como 

preocupações, temática e/ou técnicas, no conjunto da obra de Agustina Bessa-Luís.  

Por uma sucessão de associações lógicas, dispostas em sequência, a realidade é 

percebida como fonte de criação, porém essa imagem tecida do cotidiano não tem a ver 

com uma tranquilidade, mesmo porque esse estado de calmaria não é um desejo do 

homem. O estilo aforístico de Agustina Bessa-Luís permite refletirmos sobre distintos 

temas em uma única sentença, por surgir, muitas vezes, como “conceitos”. Pensemos, por 

exemplo, na ideia central discutida por Jacques Derrida no texto Esporas: os estilos de 

Nietzsche30. Derrida não pretende ler Nietzsche e a interpretação heideggeriana de 

Nietzsche com o propósito de conferir aos textos deste um lugar de acesso privilegiado, 

mas, ao investigar os aforismos do filósofo alemão, Derrida pretende entender como o 

estilo pode ser algo central na construção do pensamento.  

Portanto, o filósofo franco-argelino fala de uma necessidade de pensar não só o 

conteúdo, mas a forma, já que a escrita se põe como a verdadeira questão, ou seja, o que 

                                                             
30 Tradução realizada pelo laboratório Khora de filosofias da alteridade da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro feita pelo professor Rafael Haddock-Lobo e por alunos da graduação e da pós-graduação da mesma 

universidade. Acesso ao material foi feito em 2010, na disciplina “Ética”, cursada pela autora deste trabalho 

quando recebeu orientação do professor na sua monografia de conclusão do curso graduação.  
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se diz e como se diz são importantíssimos no processo reflexivo. O que pode haver de 

mais corrosivo na filosofia, segundo Derrida, não é o conteúdo, todavia como se tece o 

texto, uma vez que estilo será um vocábulo plural. Em outras palavras, Derrida afirma 

que falamos sempre de maneiras diversas de expressão do pensamento, e essa dinâmica 

dar-se-á, continuamente, na experimentação de outras escritas.  

A questão das aspas, isto é, a ideia de não-verdade em oposição a um discurso 

majoritário, segundo Derrida, só é possível por meio do estilo de escrita. São as aspas, 

mais ainda, como estas aspas aparecem e são postas que determinarão a identidade, o 

não-absoluto. As aspas seriam um deslocamento realizado dentro do texto, uma espécie 

de suspensão, de intervenção, que tem a ver com o estilo do autor31. O papel da 

desconstrução está em não pôr as aspas, porém em mostrá-las, justamente porque todo 

conceito existe entre aspas.  

Em outras palavras, tudo que compreende o conceito, tudo que é dito, só o pode ser e 

ser assumido entre aspas. Dizer tudo sobre tudo, como faz a literatura, assumir as aspas, 

deveria ser, segundo Derrida, o papel da filosofia. Escrever “como se”, assumindo a 

desapropriação, que seria uma forma de se realizar a desconstrução, isto é, apontando a 

aporia no conceito, no interior de cada coisa. Nesse sentido, seria assumir que há sempre 

uma relação interditada.  

Parece ser razoável perceber que Derrida aponta para um não-lugar da verdade, para 

a verdadeira experiência da escrita que é também a da ideia de alteridade, o não-saber, 

pois não podemos saber aonde chegar quando a verdade não está fincada em um lugar, 

único, específico.  

                                                             
31 O autor ressalta que isso é mais fácil de ser detectado na literatura. 
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Sendo assim, é interessante pensarmos nas possibilidades que a literatura nos traz. 

Não havendo a não-simulação, já que seria a própria simulação, a literatura guarda o lugar 

da divisão, o impossível do possível, o encanto, o mistério que está no mundo. Precisa, 

portanto, de uma certa irresponsabilidade para suspender o mundo e torná-lo possível, 

representando o desvio, aquilo que escapa, tentando reproduzir e captar, muitas vezes, 

tudo que não é possível ser dito pela linguagem, mas que aparece como uma tensão, uma 

luta com e na linguagem.  

O caminho, portanto, é a suspensão, pôr entre aspas, saber localizá-las e colocá-las 

nos conceitos em confronto com um pensamento da tradição que pretendeu sempre dar 

um sentido hermenêutico ao texto, o que nos faz lembrar, ainda, da necessidade se apontar 

as aporias, as tensões e contradições do texto. Esse caminho seria uma forma de se 

compreender que não há um discurso puro que não seja já contaminado por uma herança.  

O texto, nesse sentido, oculta, mas não está imbuído de um sentido hermenêutico, já 

que a escrita será, nessa perspectiva das “aspas”, a do desvelamento. Portanto, a relação 

está na escrita, em “como escrever”, transbordando e contaminando o discurso para 

apontar as rasuras do texto, as aspas que nele estão evitando, assim, o pensamento 

dogmático. 

Essa escrita, quando busca o entendimento do movimento da linguagem como o 

próprio movimento da obra de arte, nos faz lembrar de Friedrich Nietzsche quando o 

filósofo alemão, apesar de não ter se dedicado especificamente à ética, investigará a arte 

como uma das possibilidades de afirmação do devir, uma forma de abertura para outras 

perspectivas da relação homem e mundo.  No aforismo §107 de “A Gaia Ciência (2001)” 

Nietzsche afirma: “(...) Como fenômeno estético a existência ainda nos é suportável, e 

por meio da arte nos são dados olhos e mãos e, sobretudo, boa consciência, para poder 

fazer de nós mesmos um tal fenômeno. (...)” (NIETZSCHE, 2001, p.132).  
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Percebida de muitas maneiras, encontramos por exemplo, nos escritos póstumos32 do 

filósofo alemão uma acepção da arte ligada à existência, relação sem a qual não seria 

possível pensar que a experiência artística pode romper com os limites da razão. O 

fenômeno estético permite a justificativa da existência e do mundo, sendo o esforço do 

artista e, consequentemente do homem, uma experiência ética que exalta a existência. 

A afirmação de Nietzsche, realizada sob a forma de um aforismo, parece ter a ver com 

as observações finais dos editores da biografia e com o que é dito, por várias vezes, nas 

muitas inserções da voz autoral da escritora. É como se o encontro com as artes 

possibilitasse ao homem uma consciência capaz de suportar a existência ou de dar meios 

para que o próprio homem seja um fenômeno estético.   

Silvina Rodrigues Lopes (1992) constata que na obra agustiniana há, de fato, o desejo 

de continuidade infinita, de ir além do tempo e do espaço do texto e que resulta em “uma 

obsessão do infinito, criadora do mistério” (LOPES, 1992, p.13).  

Maria Alzira Seixo (1987) falará de uma espécie de batalha obscura entre a narrativa 

e o encontro com as sereias. É uma alusão a um percurso sem ponto de chegada, sem 

caminho, como no canto que fascina e que provoca o desejo de procura, mas não se 

esgota, pois não há um “destino”, como observa Maria Alzira, porém um infinito percurso 

ou um processo incessante da escrita. As ideias de tapeçaria, de inacabado, de mistério, 

de continuidade e descontinuidade, trazidas pelos críticos são algumas que despertam e 

provocam diálogos entre Maria Helena Vieira da Silva e Agustina. Em relação ao canto 

da sereia, é interessante notar que na biografia de Vieira da Silva há uma menção à sereia 

de Ulisses através do quadro presenteado a Agustina Bessa-Luís, marcando uma 

                                                             
32 Refiro-me aos fragmentos póstumos reunidos, por exemplo, em O Livro do Filósofo.  
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eternidade da própria amizade entre as duas, mas também esse encontro sempre adiado 

entre a linguagem e o homem.  

Como podemos notar, na escrita de Agustina Bessa-Luís parece existir uma série de 

pontos convergentes com a obra de Vieira da Silva, não só pela própria teoria da pintura, 

como também da literatura. Depois de algumas observações que aproximam amplamente 

as obras das duas, os próximos capítulos aprofundarão a relação espaço-temporal a partir 

de alguns temas da obra de Vieira da Silva que surgem como preocupações, temáticas 

e/ou técnicas, no conjunto da obra de Agustina Bessa-Luís. Assim como aponta Blanchot 

no fragmento que serviu de epígrafe ao capítulo, correr o “risco da ausência do tempo”, 

que é a possibilidade do eterno recomeço, é uma das características da escrita. Mas, 

quando ele lança a dúvida do motivo pelo qual escrever tem a ver com uma essência em 

que fica nítido o disfarce, parece também expor a nossa constatação em forma de dúvida, 

que é o conhecimento de que, ao falar de um determinado assunto ou pintar alguns objetos 

e formas insistentemente, no caso de Vieira da Silva, escritora e pintora estão em busca 

da afirmação do eterno recomeço, movimento que ocorre por meio da dissimulação dos 

temas. 
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3. “A BIBLIOTECA EXISTE AB AETERNO”: A REPRESENTAÇÃO 

DA ORDEM INCOMPREENSÍVEL 

 

Mas leio, leio. Em filosofias 
tropeço e caio, cavalgo de novo 

meu verde livro, em cavalarias 

me perco, medievo; em contos, poemas 

me vejo viver.  

Carlos Drummond de Andrade33 

 

O título escolhido para o segundo capítulo deste trabalho é o primeiro axioma do 

conhecido conto A Biblioteca de Babel (1998), de Jorge Luís Borges, escrito em 1941 e 

publicado em 1944. No texto, Borges propõe uma equivalência entre o universo e a 

Biblioteca34 que é anunciada ainda na primeira frase: “O universo (que outros chamam a 

Biblioteca) ” (BORGES, 1998, p.84). A correspondência também ocorrerá por meio da 

forma com a qual o espaço universo-biblioteca será constituído, uma composição que se 

expande, mas também conduz a uma força interior, e que possui um número indefinido 

e, quem sabe, infinito de galerias hexagonais cuja distribuição é invariável. A palavras 

que denotam a imprecisão e a indeterminação, como “indefinido” e “infinito”, somam-se 

também vocábulos que sugerem uma imagem fixa, que sempre se apresenta da mesma 

forma imutável, como é o caso da distribuição das galerias. A imagem formada no mesmo 

parágrafo oferecerá indícios para a construção de um lugar que, ao mesmo tempo, é um 

não-lugar, indicando elementos espaciais ou objetos da realidade mais comum e 

cotidiana, como banheiros e galerias, que se repetem com a mesma forma geométrica, e 

uma escada. Esta, apesar de permitir a descida ou a subida na composição imaginada ou 

o acesso às prateleiras, pode ser também uma escada espiral que conduzirá a um outro 

                                                             
33 Poema Biblioteca Verde. ANDRADE, Carlos Drummond. Carlos Drummond de Andrade. São Paulo: 

Abril Educação, 1980. p.67-68. 
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tempo, desconhecido, pois ela “se abisma” e “se eleva ao infinito” (Ibidem). Se 

pensarmos que estas curvas podem ser tanto crescentes quanto decrescentes, porque a 

perspectiva dependerá sempre de qual ângulo enxergaremos a curva aberta que sugere 

várias voltas ao redor de um mesmo centro, chegaremos à conclusão inicial de que todas 

as ideias de precisão imagética da biblioteca são descontruídas pela caracterização das 

mesmas, não só pelo uso do adjetivo, mas pela explicação das funções que as curvas 

adquirem dentro da organização espacial.  

Para além dessas questões que permitem a interpretação de um espaço 

paradoxalmente conhecido e desconhecido, em que podemos refletir acerca da sua 

existência real ou ilusória, a inserção de um espelho dentro do vestíbulo que duplica as 

aparências levará ao questionamento se realmente a Biblioteca é infinita, pois não haveria 

a necessidade de pôr um espelho para indicar um espaço infinito se ele de fato o fosse, o 

que problematiza não só a ideia de aparência trazida pelo objeto, mas a própria 

necessidade de criação falsa de infinitude da Biblioteca. Isto ocorre porque mesmo se a 

ideia fosse falsa, a julgar pelo uso do espelho, o importante seria pensar que as superfícies 

polidas simbolizam e prometem o infinito. O que vem depois na composição, que é a 

intensidade da luz, sempre insuficiente, parece ratificar a ideia da fabricação do engano 

como saída, como possibilidade de se enxergar a imagem da Biblioteca, presente e futura.  

Surpreende-nos, depois, a integração do homem à Biblioteca. Nessa interpretação 

metonímica, confundem-se homem, universo e Biblioteca, um espaço em que um 

elemento se incorpora ao outro. Se tudo fosse o desconhecido, não teríamos as galerias 

hexagonais ou imagens que possibilitam a sensação de conhecimento do espaço em que 

habitamos, mesmo que ele seja irreal, construído e no qual a relação espaço-temporal 

ocorra como condição necessária para o movimento do próprio viajante-leitor-homem. A 
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circunferência que há no centro do hexágono é inacessível, mas mesmo assim deve ser 

mantida nele através de um laço, de uma ligação.  

A Biblioteca é interminável, trabalho incessante e articulado entre a falsa 

promessa de realidade temporal e espacial e a existência de um movimento sem o qual 

não há nenhuma ideia, mesmo as que sugerem a indefinição e a incerteza. O escritor 

argentino problematiza essa ausência de conexão entre o que vivemos e a projeção de um 

mundo inacabado, insuficiente, e que nos serve como indicativo de que a existência do 

homem se confunde com a própria criação e com o trabalho com a linguagem, o que o 

leva ao primeiro axioma, que dá nome a este capítulo, agora retomado: “A Biblioteca 

existe ab aeterno” (1998, p.85). A promessa futura ou a eternidade futura, termos 

equivalentes e usados por Borges, são condições inegáveis do tempo, mesmo que 

saibamos que o destino humano não é comunicável. E, inevitavelmente, se pensarmos 

ainda nas ideias mais comuns associadas ao labirinto-Biblioteca proposto por Borges, 

pensaremos numa estratégia sempre presente que é a ressignificação do espaço-tempo por 

meio da capacidade de retornar e de poder projetar um futuro, ainda que seja 

desconhecido. Essa (re) construção, possível por meio dos “livros”, aponta para uma 

relação ainda mais problemática que é a de saber que, diferentemente do fio de Ariadne, 

que conduziu Teseu livrando-o da morte e apontando-lhe a saída/entrada, estamos 

potencialmente presos a um labirinto infinito: é esse o terrível destino humano, a 

promessa de um sentido limitado e insuficiente para a nossa compreensão. Em outras 

palavras, seria o mesmo que dizer que a Biblioteca tenta organizar e dar sentido a coisas 

que não estão sempre a nosso alcance, dispondo sentidos ou livros intermináveis, porém 

necessários, pois são a única maneira de caminharmos dentro do espaço labiríntico. 

Sabemos que os problemas gerais são apresentados e reapresentados, mas o modo como 

eles são dispostos são distintos e dependerão dos livros.  



55 

 

Apesar de parecer ser possível o conhecimento da Biblioteca, não há nenhuma 

orientação que permita traçar uma rota de início e final do percurso. Todas as galerias 

hexagonais, embora dialoguem, não são totalmente conhecíveis. Ao afirmar que a 

“biblioteca é interminável” (1998, p.85), como já citamos, Borges enfatiza a importância 

da composição hexagonal, mas também indica que a biblioteca é um lugar inacabado e 

que permite, por assim dizer, novas visões acerca dela mesma, mas com uma 

“circunferência” inatingível. É uma esfera, circular e contínua, porém o conhecimento 

total dela não existe, somente o caminho da própria busca: “(...) é uma esfera cujo centro 

cabal é qualquer hexágono, cuja circunferência é inacessível” (Ibidem). 

O mundo, comparado a uma Biblioteca, é, em uma primeira representação 

pormenorizada, como vimos, um lugar em que há uma vastíssima potencialidade de 

interpretação da relação espaço-temporal. Quando imaginamos uma Biblioteca, a partir 

da Biblioteca-universo de Borges, podemos pensar, ainda, que uma biblioteca, não só pela 

sua organização espacial, como também pela relação que é construída emocionalmente 

com quem a frequenta, provoca sentidos que vão além dos significados dos seus livros. 

Seja como um ambiente de guardar livros, seja como uma disciplina que prevê uma ordem 

informacional ou, ainda, seja por uma forma de compreensão do universo, a biblioteca 

representa a ideia do caos e da ordem. Isso porque se, de um lado, podemos, por suas 

condições de existência e de finalidade, supor uma certa organização – títulos, autores, 

coleções –, por outro, o caminho a ser percorrido dentro desses espaços dependerá de uma 

lógica que, por vezes, só existe para o leitor.  

Um outro fato, menos comum de ser observado, porém que exemplifica bem essa 

condição da biblioteca, a do caos e da ordem, está em outro par antagônico, a luz e a 

escuridão. Uma biblioteca à noite, iluminada por uma lanterna, por exemplo, perderá a 

sua ordem tão perfeita, percebida com a luminosidade do dia. Do mesmo modo, uma 
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biblioteca, mesmo no período diurno, também pode obedecer a um caos, interno, pessoal 

e aparentemente contraditório. A ordem do ambiente - o lugar de cada seção, a 

organização dos títulos por autores, por exemplo – tem seu significado alterado com a 

disposição da luz.  Uma outra maneira de se pensar a biblioteca, qualquer uma e em 

qualquer parte do mundo, como uma testemunha da história do homem, é por meio da 

compreensão de que nela há vestígios do maior símbolo da luta do homem pela fixação 

da linguagem e pela preservação da memória. Toda biblioteca seria um conjunto de 

bibliotecas, existentes ou imaginárias, passadas e futuras, lidas ou conhecidas. 

Emir Monegal (1980), no livro Borges: uma poética da leitura, destaca 

exatamente esse processo inacabado de escrita e, consequentemente, de leitura, como 

veremos a seguir, como sendo indispensável ao entendimento da obra do escritor 

argentino. Em muitos momentos, Monegal formula a ideia do que seria uma “poética da 

leitura” na obra de Borges. A teoria que Monegal formula parte do exercício de leitura 

dos livros de Borges a partir da primeira coleção de poemas, Fervor de Buenos Aires, de 

1923, em que já anuncia a sua principal preocupação em relação à sua escrita: “(...) é 

trivial e fortuita a circunstância de que sejas tu o leitor destes exercícios, e eu o redator 

deles” (1980, p.81). É evidente que a observação à qual chega o escritor parece ser óbvia, 

se não conhecesse Monegal a obra de Borges para poder afirmar que na questão, 

aparentemente simples, encontra-se a diretriz de análise da obra borgeana, que é a 

problematização da leitura. A forma como essa evidência, a da centralidade da leitura 

como indispensável ao entendimento da obra borgeana, aparentemente sem nenhuma 

complexidade ocorre, está, primeiro, no que o crítico entenderá como o lugar privilegiado 

que ocupará a investigação sobre o tempo na literatura de Borges. Em muitos textos, 

observa Monegal, há uma aproximação entre livro e universo e uma especulação 

metafísica do tempo a partir do diálogo mencionado, não só presente na escrita de Borges, 



57 

 

como também nos ensaios em que o escritor ratifica essas preocupações através de 

exemplos da tradição literária e que criam uma imagem de uma espiral, a exemplo do que 

ocorre nas construções de muitos textos borgeanos. Ao falar de Kafka como precursor de 

muitos outros escritores através da modificação que operacionalizou por meio da sua 

linguagem, Borges retomará a ideia que fora desenvolvida no conto central deste capítulo, 

que é a da impossibilidade da comunicabilidade total da literatura, e também a ideia de 

que um livro é muito mais do que uma estrutura previsível. Ao citar o ensaio Nota sobre 

Bernard Shaw, de 1951, Monegal retira um trecho importantíssimo para confirmar sua 

tese, pois evidencia a inquietação borgeana:  

“ (...) um livro é muito mais que uma estrutura verbal, ou que uma série 

de estruturas verbais; é o diálogo que instala com seu leitor e entonação 

que impõe a sua voz e as mutáveis e duráveis imagens que deixa em sua 

memória. (...) A literatura não é esgotável, pela suficiente e simples 
razão de que um só livro não o é. O livro não é um ente incomunicado: 

é uma relação, um eixo de inumeráveis relações”. (BORGES apud 

MONEGAL, 1981, p.97) 

 

A ideia de “eixo de inumeráveis relações” parece corresponder ao 

desenvolvimento da imagem da biblioteca. O universo como livro, alegoria que adquire 

notoriedade no conhecido conto com o qual abrimos o capítulo, é mais um dos textos em 

que essa equivalência acontece. Uma outra ideia interessante é a de labirinto e livro, 

segundo Monegal. Essa equivalência também serve para problematizar a verdadeira 

natureza da realidade e, portanto, da ideia de tempo e de espaço, evidências da presença 

do que é real, do que é ilusório.  

Um dos caminhos não definitivos da escrita borgeana será construído por meio da 

ideia de um exercício de “poética” infinita de leitura. Primeiro, porque um dos elementos 

responsáveis por esse contínuo processo, de acordo ainda Monegal (Ibidem), é a 

impossibilidade final de uma estética, que ocorre por meio da negação do tempo. Estranho 

pensar em uma objeção do tempo em uma escrita em cuja estrutura se problematiza 
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exatamente a relação temporal. No entanto, Monegal afirma que a negação não é uma 

refutação total do tempo, porém de um modo de compreensão. A realidade, se existe, será 

desenvolvida no próprio processo de existência do leitor (logo, do homem), o que faz com 

que voltemos às conclusões de Borges que resultam no “eixo de inumeráveis relações”. 

No conto” A Biblioteca de Babel”, como em outros textos, Borges dissimula o tema 

central, construindo saídas de uma leitura definitiva, mas que, na verdade, parecem 

esconder os maiores problemas da escrita que são a anulação do tempo, como algo 

abstrato e infinito, para eleição de um tempo presente como única substância possível, o 

“agora” que traz todas as concepções de tempo possíveis, e a escrita do texto como 

alternativa para a sobrevivência a um mundo de natureza ilusória.  

Além de Monegal, outros críticos também analisaram a escrita borgeana e alguns 

temas, como a biblioteca. Nos quinze ensaios que compõem o livro A biblioteca à noite 

(2010), Alberto Manguel também elege a biblioteca como tema central35, a partir  não só 

da fascinação que tem  pelo espaço, mas também pela admiração que tem por Borges. A 

motivação inicial é a construção da sua própria biblioteca no interior da França e, partindo 

da sua história particular e afetiva, Manguel amplia as suas reflexões acerca do assunto. 

Da obra de Manguel, vale destacar a referência que faz aos “emblemas literários” que 

marcaram a tradição ocidental. O primeiro, a Torre de Babel, cuja referência foi 

transmitida por meio da tradição cristã ocidental. O segundo, a Biblioteca de Alexandria, 

historicamente presente na herança cultural do ocidente: 

A Torre de Babel no espaço e a Biblioteca de Alexandria no tempo são 
aos símbolos gêmeos dessas ambições. À sua sombra, minha pequena 

                                                             
35 . Como em outras obras do escritor argentino e naturalizado canadense, a exemplo dos livros Uma história 

da leitura (2006) e Lendo imagens (2014), em que percebemos um caminho que parte da própria 

experiência do autor para análises em que há um percurso intertextual do início ao fim, em A biblioteca à 

noite os sentidos representados pelo ato de dispor em ordem os livros nas estantes são maiores do que uma 

investigação acerca do espaço físico das bibliotecas. Elas expressam as mais diferentes ambições do homem 

em relação ao conhecimento, como também simbolizam as maiores lutas humanas.  
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biblioteca é um memorando desses dois anseios impossíveis – o anseio 

de conter todas as línguas de Babel e o desejo de possuir todos os tomos 

de Alexandria. (MANGUEL, 2010, p.25) 

 

As ambições às quais Manguel se refere são relativas à tentativa de comunicação 

total e de vencer o tempo e o espaço. Na história bíblica, presente em Gênesis, sabemos 

que a torre foi uma construção dos descendentes de Noé, após o dilúvio, que demonstrava 

o poder e a ambição humanos, pois pretendia tocar o céu. Ao observar o desenvolvimento 

da torre, Deus decide confundir todas as línguas para que os homens não pudessem 

compreender a linguagem um do outro e, dessa maneira, interromper a construção. A 

terra, que tinha uma só língua, passou a ter várias e ser marcada não só pelas diferentes 

línguas, mas pela confusão, Babel, entre elas. A ideia da criação da totalidade espacial 

através de uma torre que chegaria ao céu, uma maneira de também ultrapassar o tempo e 

desenvolver a ideia de eternidade, foi representada por muitos pintores, a exemplo da 

ilustração do pintor e desenhista francês, Gustave Doré (1832-1883), na obra A confusão 

das Línguas36, de 1865. Já a Biblioteca de Alexandria, uma das maiores bibliotecas do 

mundo antigo, existiu aproximadamente de 280 a.C a 416 d.C, e, segundo especialistas, 

continha uma quantidade expressiva de exemplares de manuscritos, documentos 

científicos, mapas e livros. Logo, abrigou o patrimônio cultural e científico do ocidente 

por um longo período. Grandiosa, estima-se que a biblioteca possuía quartos e salas 

separados para consultas e guardava um acervo secreto organizado e estruturado pelos 

bibliotecários, cuja missão era guardar o saber. Queimada, possivelmente, por Júlio César 

e completamente destruída pelos árabes, na Idade Média, a Biblioteca de Alexandria é o 

outro símbolo da ambição humana de vencer suas limitações. 

                                                             
36 Presente no acervo do Museu D'Orsay, Paris, França. 
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 Manguel defende a ideia de que a Torre é um exemplo da confiança em um aspecto 

homogêneo de funcionamento do mundo, um universo sem hierarquias e formado por 

divisões cuja ordem garantiria uma espécie de segurança, que foi retirada com a confusão 

das línguas. A Biblioteca de Alexandria quis, por meio da ideia da transposição do tempo, 

alcançar a ideia de infinitude, objetivo também presente na tradição através da 

representação simbólica de Babel. Em função desses dois emblemas, segundo o autor, a 

biblioteca é um monumento que traz o desafio de vencer a morte, que, “como dizem os 

poetas, põe fim à memória (MANGUEL, 2010, p. 36)”.  

 De algum modo, quando Manguel propõe a descrição dos dois emblemas como 

fundamentais ao conhecimento, também dialoga com o que Monegal observa acerca da 

obra de Borges. Trata-se da tentativa de vencer as barreiras do tempo e do espaço com o 

único instrumento humano capaz de oferecer uma distinção em relação aos outros 

animais, a linguagem, e com a memória, através da ideia de um saber que se recupera por 

meio do homem em eixos igualmente intermináveis, como ocorre na equivalência 

universo e biblioteca borgeana e, consequentemente, na configuração do homem-leitor. 

Essas aproximações parecem ser adequadas ao entendimento das bibliotecas da 

pintora Maria Helena Vieira da Silva e, posteriormente, à leitura do que chamaremos de 

“as bibliotecas” na literatura de Agustina Bessa-Luís. 
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3.1 – A(s) biblioteca(s) de forma(s) e de core(s) de Vieira da Silva 

  

 Sabe como vejo a vida? Como uma estrutura...uma coisa que avança... 

Maria Helena Vieira da Silva37 

 

 Maria Helena Vieira da Silva pinta o primeiro quadro cujo título é “biblioteca”38 

em 1949. Naquela altura, sua obra já havia estabelecido algum diálogo com os principais 

movimentos artísticos do século XX: o Expressionismo, o Fauvismo, o Cubismo, o 

Futurismo, o Abstracionismo, o Dadaísmo e o Surrealismo. De acordo com Manuela 

Bascón Maqueda (2013), na segunda década de vida da pintora, Maria Helena havia lido 

os manifestos que influenciaram as vanguardas, a exemplo do futurista, frequentara as 

aulas de pintura, em 1924, a fim de aprender a observar a realidade em busca de uma 

representação exata das formas, interesse que desperta uma curiosidade em estudar 

anatomia, tanto na Academia de Belas Artes de Lisboa, quanto na Faculdade de Medicina 

da Universidade de Lisboa, e que resultará em uma série de desenhos sobre as formas 

humanas. No final da década de 20, Vieira da Silva muda-se para Paris e, em 28, vai 

estudar na Académie de La Grande Chaumière, onde frequenta o curso de escultura de 

Bourdelle e conhece Arpad-Szenes. Participa da mostra coletiva Exposition Annuelle des 

Beaux-Arts, da Société des Artistes Français, no Grand Palais. Em 1929, ingressa na 

                                                             
37 A declaração foi publicada no Expresso, em 26/07/1981, em entrevista concedida a Maria João Avillez.  
38  Sabemos que artistas que integraram as diferentes manifestações do Surrealismo tiveram como tema o 

labirinto, frequentemente associado à biblioteca, de Borges. É evidente que o labirinto, como uma estrutura 

mais livre, permitiu que Vieira pudesse trabalhar com as mais diversas concepções sobre o tema. Porém, 

veremos a seguir, que as bibliotecas de Vieira e de Agustina Bessa-Luís, a exemplo da biblioteca borgeana, 

não lidam somente com o problema mítico ocidental representado pela imagem do minotauro preso no 

labirinto. Sobre o tema, o pintor Pablo Picasso tem uma série de gravuras em que a monstruosidade e 

violência do animal dão lugar a uma figura mais humanizada e frágil, e, por fim, vencida após uma batalha 

publicamente assistida. 
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Academia escandinava com o escultor Despiau, optando pela pintura definitivamente, e 

estuda no final do mesmo ano com Fernand Léger.  

O fato de ter escolhido se dedicar mais à pintura do que às outras formas de 

expressão, como o desenho, influenciará a produção artística nas décadas de 30 e 40, 

momento em que há uma afirmação do traço de Vieira da Silva, assim como uma espécie 

de síntese de todos os movimentos os quais vivenciou, conforme afirma a pesquisadora 

espanhola. Além das exposições cada vez mais frequentes, as décadas foram importantes 

para a aproximação de Vieira da Silva e Arpad com galeristas e artistas, como Jeanne 

Bucher e Guy Weelen, além de marcarem o período em que o casal de pintores mora no 

Brasil (1940-1946). No final da década de 40, todas os estudos de formas e cores tinham 

revelado certas marcas essenciais na obra de Vieira da Silva.  

Quadros como L’arbre em prision39, de 1936, eram resultados dessas 

investigações sobre as formas geométricas, por exemplo, e que tentavam assimilar as 

novidades trazidas pelos movimentos da época, mas que, ao mesmo temo, recusavam uma 

aplicação exclusiva das teorias. Atelier Lisbonne,40 de 1934, La chambre à carreaux41, de 

1935, Composition42, de 1936, La scala (les yeux)43, de 1937, Le jeu de cartes44, de 1937, 

La véranda45, de 1948, são alguns dos quadros que integram o grupo de primeiras pinturas 

que revelavam características que serão retomadas em telas mais complexas, como 

Bibliothèque46, de 1949, e que anunciavam elementos que serão recuperados na obra da 

artista. Em outras palavras, a pesquisadora sugere que, de algum modo, o primeiro quadro 

                                                             
39 Tela, 41 x 33 cm, FASVS. 
40 Óleo/tela, 115 X 146 cm, coleção particular, Paris. 
41 Óleo, sem tela, 60 X 92 cm, coleção particular, Londres. 
42 Óleo sobre tela, 105,5 X 161, 5 cm, Museu Guggeenheim, Nova York.  
43 Óleo sobre tela, 60 X 92 cm, Galeria Jeanne Bucher, Paris. 
44 Óleo sobre tela, 73 X 92 cm, Galeria Jeanne Bucher, Paris 
45 Óleo sobre tela, 107 X 146 cm, Museu de Belas Artes, Lyon.  
46 Óleo sobre tela, 114 X 146, Museu Nacional de Arte Moderna, Centro Georges Pompidou, Paris.  
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sobre a biblioteca será uma reunião de todas as investigações anteriores presentes em 

muitos quadros, a exemplo do que ocorre nos seus estudos sobre a profundidade, 

percebidos em Composition e Atelier Lisbonne. 

  A biblioteca será tema de muitos dos seus quadros, assim como as cidades (reais 

e imaginárias), os tabuleiros de xadrez, os espaços em que pinta, os ateliês. Sobre a 

biblioteca na obra de Vieira da Silva, Manuela Bascón Maqueda (2013) afirma: 

Las bibliotecas de Vieira – a modo de ciudades para el espíritu - se 

representan com periodicidad sobre el lienzo. En elllas, se hace posible 
la más vasta multiplicidad espacial. Se puede decir que las bibliotecas 

de Vieira son así como la que describe Jorge Luis Borges em su cuento 

“La Biblioteca de Babel”, 1941. (MAQUEDA, 2013, p.146) 

 

 Se as bibliotecas dos quadros de Vieira da Silva se assemelham à biblioteca 

borgeana, sendo difícil até a utilização da palavra no singular, uma vez que, ao falarmos 

de uma biblioteca, estaremos sempre no ambiente da multiplicidade espacial, como bem 

obsevou Maqueda acerca das bibliotecas de Vieira da Silva, torna-se necessário examinar 

se esta aproximação é realmente possível a partir de algumas interpretações. 

 Anterior ainda ao estudo da pesquisadora espanhola, o importante interlocutor e 

amigo de Vieira da Silva, o poeta e pintor Mário Cesariny, em palestra proferida em 1970, 

na Fundação Calouste Gulbenkian, também concordara com a representação da biblioteca 

de Borges na pintura de Vieira da Silva: “Quando se quis um equivalente plástico da 

Biblioteca de Babel imaginada por Jorge Luis Borges, é dada à estampa uma biblioteca 

de Vieira” (CESARINY, 2008, p.87).  
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 Bibliothèque, de 1949, como já afirmamos, é o primeiro quadro das “bibliotecas” 

da pintora. Quando questionada acerca da importância da biblioteca em sua vida, a pintora 

costumava declarar em entrevistas que a biblioteca de seu avô materno47, José Joaquim 

da Silva Graça, fundador do jornal O Século, desempenhou um papel de destaque na sua 

formação, além da biblioteca de seu pai, espaços nos quais passou grande parte da vida e 

nos quais despertava para a arte, como afirma para Anne Philipe em entrevista 

reproduzida no livro O fulgor da luz – conversas com Maria Helena Vieira da Silva e 

Arpad Szenes: 

 

Não sei exatamente, só sei que aos cinco anos queria ser pintora e sabia 
que iria sê-lo. (...) Mais tarde, recordo-me, devia ter os meus doze anos, 

minha mãe estava engripada e lia as Confissões de Jean-Jacques 

Rousseau, na cama; à noite eu ia pintar junto dela, e ela contava-me a 

passagem que acabava de ler, ou, então, pintando. (PHILIPE, s/d, p.23) 

                                                             
47 Vieira da Silva viveu grande parte da vida na casa do avô, entre 1911 e 1926, portanto dos 3 aos 18 anos. 
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 Em outras entrevistas, além de reafirmar a importância da sua vivência nas 

bibliotecas da família na infância, Vieira da Silva frequentemente também chamava 

atenção para o papel das leituras e da sua experiência com a música como sendo 

fundamentais para a atividade da pintura. É notável como nas respostas a muitas questões 

que tinham como objetivo um conhecimento maior sobre o seu processo de trabalho e 

influências, Vieira da Silva sempre mencionava artistas, músicos e escritores, como 

Camilo Castelo Branco, que, de algum modo, interferiam no olhar da pintora que, por 

definição, dizia ser “uma espectadora”48, condição mais próxima da sua essência, já que, 

para ela, não haveria um mundo “fora da pintura”. Mundo, portanto, intertextual e em 

que, metonimicamente, a partir dos elementos composicionais dos quadros e seus títulos, 

haveria uma representação do que poderíamos chamar de universo, aquele existente 

dentro da arte, e possível a partir da criação e da interpretação nunca definitivas.  

Ao observamos o primeiro quadro da nossa análise, chama-nos a atenção uma 

complexa fragmentação do espaço, assim como instáveis estruturas que indicam 

corredores e passagens sem apontarem para uma única entrada ou saída. Bifurcações que 

surgem por meio das construções geométricas e em que aparecem também os hexágonos 

borgeanos, que dividem o espaço com escadas, estantes, prateleiras e livros em planos 

sobrepostos, mas que se comunicam. Topologicamente, há sugestão de um fluxo, de um 

movimento, provocado pelas curvas e pelas linhas perpendiculares, por exemplo, ideia 

que também se justifica na interconexão das formas que parecem avançar em um tempo 

e um espaço. 

                                                             
48 Entrevista ao Jornal Expresso de 25/07/1981.  
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Esses elementos indicam lugares dentro de um lugar, um espaço pluralizado, ou 

seja, bibliotecas dentro da biblioteca. Portanto, estamos diante de uma pintura de muitos 

níveis, em que se é, pela restituição contínua do olhar, produzida uma nova pintura em 

um tempo dilatado, fora da linearidade, um tempo outro. A previsibilidade inicial que 

surge por uma visão ampla da tela, logo desaparece dentro da heterogeneidade das formas. 

Nas bibliotecas dentro da biblioteca, haverá uma nova maneira de perceber o espaço, seja 

pela profundidade, que abre telas dentro da própria tela, seja pelo jogo entre uma 

duplicidade que não existe mais pela oposição, mas pela existência conflitante: dentro e 

fora, fechado e aberto. Podemos verificar o que acabamos de observar, por exemplo, pelas 

aberturas sugeridas pelas escadas e que são interrompidas por uma linha que fecha o 

espaço. Ao mesmo tempo, pontos de fuga e de saída são indicados, mas que parecem 

levar a outros espaços similares, numa composição em que o centro é sempre uma 

abertura para outro espaço equivalente.  

Isabel Matos Dias49, em artigo no qual reflete sobre o espaço e o tempo na pintura 

de Vieira da Silva, direciona sua análise para sustentar que na obra da artista, se há um 

tempo, é o da simultaneidade. O movimento infinito e contínuo, em que, muitas vezes, 

não há um momento pré-existente ou a sugestão de um tempo presente, fixo e imutável, 

mas um tempo que já se abre para muitas concepções. Tecnicamente, identificamos em 

Bibliothèque a problematização da linha, do plano e do ponto. O espaço-tempo pictórico 

é dilatado, marcado pela instabilidade e sugere uma interpretação que solicitará a atenção 

do observador, guiado pelas linhas para poder apreender o espaço, que contém, ao mesmo 

tempo, a ideia de tempo, pois esse movimento implica velocidade.  

                                                             
49 DIAS, Isabel Matos. Officina Mundi os ateliers de Vieira da Silva, texto publicado no livro de Actas do 

Colóquio Internacional Estética e Artes. Controvérsias para o século XXI, Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, maio de 2003, p.339-356. 
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As formas geométricas sugerem bibliotecas que se encolhem e se estendem. O 

número de galerias hexagonais, como no conto de Borges, também é indefinido, e 

sugerem, ao mesmo tempo, uma ordem. Nota-se, ainda, no que diz respeito às cores, a 

predominância da cor vermelha, presente em todas as áreas da tela e em todos os objetos, 

cor com frequência associada à comunicação, à energia, à vida, como também à violência 

e à guerra. É importante observar que o vermelho, sendo uma cor primária e que não pode 

ser decomposta, aparece como um resultado fisiológico do olho humano em relação à luz. 

A escolha das cores - do vermelho, a mais utilizada, até as obtidas a partir da ação do 

vermelho, como o amarelo e o laranja – parece acompanhar a própria sugestão de criação 

espaço-temporal. Diante do exposto, parece ser fundamental situar algumas relações 

existentes entre o quadro e o conto de Borges em muitos aspectos.  

O primeiro que podemos observar, diz respeito às primeiras descrições do conto: 

“galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no centro, cercados por 

balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, veem-se os andares inferiores e 

superiores: interminavelmente” (BORGES, 1998, p.84). É curioso observar como um 

conto enigmático pode servir como uma chave de entendimento, inicialmente, do quadro 

de Vieira da Silva. Em um mosaico diegético, passado, presente e futuro se misturam, 

como no quadro. Existem pontos de fuga, mas que remetem, como afirmamos, a outros 

ambientes.  

À visão geral da biblioteca, que garantia a permanência da ordem e da totalidade, 

instauram-se caminhos e percursos instáveis, inacabados e intermináveis. Por essas razões 

(e para pensarmos na relação entre essa característica da biblioteca de Vieira da Silva e a 

da “biblioteca” de Agustina Bessa-Luís), a definição que mais nos interessa, e que se 

aproxima de um caminho de leitura do quadro, é a que envolve esse processo do faz-de-

conta, de refazer permanentemente o mundo pelo processo de construção do quadro, que 
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parece seguir a lógica da biblioteca borgeana, permitida através do diálogo e dos 

movimentos do narrador e, consequentemente, do leitor. Estamos diante de uma 

biblioteca que faz e desfaz caminhos, constrói e descontrói verdades porque constrói, ela 

própria, a sua estrutura. 

Como imagem da resistência humana em relação ao tempo, a biblioteca de Vieira 

da Silva parece ironizar a capacidade de recuperação absoluta da memória por meio da 

fabricação de um tempo prestes a acontecer, um tempo em que esses vestígios são 

identificados e fazem parte do processo em que mais parece acreditar que é o de fazer e 

desfazer caminhos. Outros quadros, como Saída Luminosa50, e Memória51, parecem 

colaborar com o caminho traçado até o momento. Neste, por exemplo, a composição 

parece conter algo parecido com um prédio de livros, tipo de construção que teria a ver 

com as cidades, outro tema da obra da pintora, mas que por ser feita com um outro tipo 

de objeto, que não é o tijolo, sugere uma construção que é realizada de maneira definitiva 

e firme por meio do conhecimento. Naquele, a presença de uma saída iluminada no centro 

de um quadro repleto de livros parece oferecer uma saída ao grande enigma inserido em 

suas pinturas, uma passagem contrastante, se comparada às cores presentes na tela, porque 

cria, pelo exagero da iluminação, - branca e que atrapalha a visão -, uma alternativa clara 

de entendimento de que há uma saída para um tempo para o qual o quadro não aponta, 

apenas sugere, um espaço sem nenhum indício do que está no exterior da composição. 

Sobre a presença das portas em sua obra, Maria Helena Vieira da Silva, em conhecida 

declaração, afirma que:  

 (...) A meus olhos, a porta é um elemento muito importante. Há muito 

tempo que tenho o sentimento de estar diante de uma porta fechada, 

com coisas essenciais que não posso nem conhecer nem ver a passarem-

se do outro lado. E é a morte que me vai abrir a porta. Quantas coisas, 
e não sabemos explicá-las! E eu que gostava tanto de saber (...) para 

                                                             
50 Óleo sobre tela, 130 x 97 cm, 1985-1986, Coleção particular. 
51 Óleo sobre tela, 73 X 92 cm,1966-67, Galeria Jeanne Bucher, Paris 
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satisfazer a minha curiosidade. Sim, queria entender e tenho a 

impressão de que a explicação virá com a morte, ela me dará a chave. 

Enquanto for viva, não saberei! (VIEIRA DA SILVA apud DAVAL, 

1994, p.93)  

 

A importância atribuída à porta não ocorre sem uma intenção. Diante da angústia 

presente naquilo que não se consegue conhecer e, portanto, a que não é possível dar 

expressão por meio da pintura, a artista pinta incessantemente a passagem, embora saiba 

que ela é uma criação, uma alternativa ilusória e só permitida na arte. Com o objetivo de 

pensarmos na biblioteca de uma maneira mais ampla, La bibliothèque, de 1955, oferece 

um outro caminho de leitura interessante para a reflexão acerca da visibilidade e da 

invisibilidade52.  

 

                                                             
52 Há um outro quadro em que essa dualidade ocorre de maneira mais evidente, mas não ilustra esse 

apagamento gradual e esse contraste de forma tão enigmático. O quadro é L'autre bibliothèque de René 

Char, de 1967. Nele, há letras aleatórias, palavras, figuras humanas dentro dos espaços retangulares, linhas 

verticais e horizontais e a presença das cores preta e branca. 



70 

 

 

A primeira biblioteca indica que o percurso é sempre o de refazer a biblioteca, 

tamanha é a sua proporção e dimensão. A segunda, não deixa de apontar para a mesma 

questão, de maneira menos evidente, e insere o livro não mais só no espaço de uma 

biblioteca visível, pois os livros se aproximam da imagem de edifícios, em que as linhas 

menos favorecem a um traço da construção arquitetônica de uma biblioteca, mas 

colaboram para uma ideia de cidade, confusa e nem sempre visível, ofuscada pelo uso das 

cores preta e branca, que adquirem força em relação ao vermelho. Existem janelas, portas, 

formas que se aproximam de ruas, prédios e pequenas bibliotecas e que formam uma 

grande biblioteca, com livros que se diluem e ficam mais disformes. O vermelho aparece 

não de maneira radical, mas preenchendo espaços não ocupados pelos objetos. Em relação 

às saídas fechadas do primeiro quadro, temos agora várias passagens definitivamente 

interrompidas pela cor preta e que indicam a impossibilidade de acesso ou o desconhecido 

que ele reserva. Por outro lado, o branco, que no quadro anterior não aparecia nos espaços 

internos criados dentro do espaço maior, agora ratifica as primeiras saídas luminosas 

diante do caos da realidade percebida como uma biblioteca. A incerteza, novamente, é 

um elemento fundamental do quadro. A tela parece se expandir verticalmente, tanto em 

um movimento de subida, quanto em um movimento de descida, mas as aberturas, que 

antes pareciam reproduzir as formas exteriores em um movimento centrípeto, agora são 

cada vez mais possíveis e delimitadas, por vezes totalmente escuras, apagadas ou 

inexistentes,  tornando a biblioteca um espaço da indecidibilidade e de fragmentação, 

possível de ser compreendido através da ideia proposta de livros que se desdobram em 

outros livros até que parecem desaparecer, mas que ressurgem em outro quadrado ou 

retângulo do quadro, apontando novas saídas ou caminhos provisórios.  
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Do cruzamento entre escadas, estantes, livros, formas axadrezadas, ladrilhados, à 

redução paulatina da cor e utilização de linhas que reforçam tons mais escuros, não só o 

preto, mas o cinza, o vermelho menos intenso e cada vez mais raro, La bibliothèque, de 

1966, confirma a divisão entre dois lados, esta que já vinha ocorrendo nos outros dois 

quadros: um lado visivelmente mais claro, mas ainda acinzentado, e um notadamente 

mais escuro e que contém áreas completamente caóticas, manchadas, e extremamente 

escuras. À esquerda, na parte inferior, uma vasta região em que não há nenhuma claridade 

e espaços em que os objetos parecem perder a forma pelo esfumaçamento da área.  

 

Na parte mais iluminada, paradoxalmente, quase não há objetos e uma sugestão 

de imagem mais límpida, pois as portas, quando existem, parecem fechadas, ao contrário 
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da região mais obscura, em que os objetos, mesmo visivelmente prejudicados, parecem 

conter de forma mais evidente as bibliotecas. Temos neste quadro o agravamento das 

questões anteriores, um mistério em relação aos outros quadros, pois, ao mesmo tempo 

em que anuncia ser mais um quadro do tema biblioteca, esta menos viva, mais obscura. 

Miniestruturas são desenhadas quase de maneira imperceptível e os livros parecem 

desaparecer dentro das composições reduzidas do lado menos escuro. As pequenas 

estruturas dividem este lado com estruturas ausentes de objetos, todas coloridas com tons 

intermediários, o cinza, bem próximo do preto, e os tons de bege, próximos do branco. 

Nenhuma cor predominante parece sugerir a atmosfera das outras bibliotecas. Tudo se 

torna menos preciso e mais escondido, até mesmo as escadas, tão bem marcadas nas telas 

anteriores. Os elementos composicionais da biblioteca colaboram para o desenho de uma 

ideia de mistério, a exemplo do que ocorre com o próximo quadro.  
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La bibliothèque en feu53, de 1974, ou A biblioteca em fogo, imediatamente nos 

remete a outra biblioteca, à biblioteca de Alexandria e, depois, numa referência mais 

próxima ao tempo e à história pessoal de Vieira da Silva, à obra La bibliothèque est en 

feu54!, do poeta René Char. Ao contrário dos outros quadros, neste, a biblioteca parece 

estar organizada. Um retângulo tende a sobrepor a perspectiva e remete a uma outra 

dimensão, dual.  

O suporte é o centro da tela. Graficamente, há uma organização e linearidade 

maiores. Um quadriculado irá ocupar praticamente toda a superfície, e os quadrados 

preenchidos com cores receberão uma posição e funções diferentes na pintura, como se 

formassem uma moldura. Se pensarmos nos quadrados lisos como saídas, todos 

preenchidos com cores mais escuras, a começar pelo vermelho, tão presente nas outras 

bibliotecas, o exterior que contém o interior está cercado. Ao mesmo tempo, há 

quadrados, presentes no interior da composição interna que têm as mesmas cores do plano 

exterior. Geometricamente, as formas exteriores são idênticas ou dão origem às interiores, 

como se fossem cópias. A luminosidade interior nada se relaciona com o exterior da tela. 

As sete partes verticais que formam o espaço interno parecem caminhar em direção ao 

centro, escuro como o lado exterior.  

O centro dos quadrados, que integram a grelha, possuem formas geométricas 

similares e possuem as mesmas cores do lado exterior, não tão ordenadas pela existência 

dos quadrados lisos, mas alternadas. Em cada quadrado, outros quadrados se formam, 

levando nosso olhar para uma profundidade que se confunde com o plano exterior. A 

                                                             
53 Óleo sobre tela, 148 x 168 cm. Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Lisboa.  
54 Como já o descrevemos anteriormente, poeta francês, ligado ao grupo surrealista e que conheceu o casal 

de pintores, Vieira da Silva e Arpad-Szenes, durante os anos cinquenta e sessenta do século passado e que 

atingiu a maturidade poética com algumas obras, dentre elas “A biblioteca está em chamas”.   
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biblioteca em chamas é menos caótica do que as demais bibliotecas e parece ser o símbolo 

da resistência e da utopia.  

Muito além de análise iconográfica, já que os temas que reaparecem no conjunto 

de sua obra não permitem uma leitura linear, a biblioteca pode estar presente, como 

vimos, em elementos dos tabuleiros de xadrez, nos quadros de investigação do ato de 

pintar, como nas telas que recebem o nome de Composição. Em outras palavras, quando 

falamos de biblioteca, lugar de origem e de afeto para a pintora, em termos biográficos, 

estamos falando de um espaço em que muitas vezes temos uma estrutura possível de ser 

percebida, mas que não pode ser identificada como uma nova maneira de concepção 

espacial somente. A biblioteca é o espaço da resistência, que insiste em existir apesar do 

fim indicado pela chama. É através dela que é possível uma estrutura espaço-tempo, que 

desafia nosso entendimento com uma forma outra, mais madura em sua carreira.   

Parece-nos intrigante que justo esta tela, mais organizada, se intitula biblioteca em 

fogo. É a criação? O conhecimento? Ou a chama acesa da luta no interior da biblioteca?   

De acordo com Eduardo Lourenço55, o quadro “supõe algo fora dele, embora, uma 

vez existente, seja ele mesmo uma realidade subsistente, autónoma, um duplo e até mais 

do que isso, uma virtualidade de espaços mais rica que o espaço real”. Lourenço observa, 

ainda, que a obra da pintora parece perseguir as mesmas motivações, um quadro que se 

desdobra em outro quadro, o que colabora para a ideia metonímica de que há quadros 

dentro do próprio quadro, bibliotecas que abrem e fecham suas portas, indicam ou não o 

acesso até elas. Eis o ponto enigmático da biblioteca, um espaço labiríntico, que ninguém 

sabe usar direito por não possuir uma verdade, mas, que ao mesmo tempo, provoca 

                                                             
55  “O itinerário de Vieira da Silva ou da poesia como espaço. A propósito da exposição retrospectiva de 

Grenoble 1964”, O Tempo e o Modo, nº 24, Lisboa, Fevereiro de 1965, p. 199-209, mais tarde reimpresso 

no livro O Espelho Imaginário, Pintura, anti-pintura, não-pintura, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, 1981.  
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inquietude por si só, isto é, somente pelo fato de existir de forma perturbadora diante dos 

nossos olhos.  

Todas essas bibliotecas são, afinal, semelhantes. Todos os quadros sugerem, mais 

do que reproduzem fielmente, uma biblioteca. Cada uma a seu modo, ou todas, uma como 

repetição da outra – variações sobre um mesmo tema. Esses trabalhos indiciam uma certa 

percepção de mundo: biblioteca é igual ao mundo, como em Borges.  

 

3.2 – Todo espaço é um lugar que podemos ver?  

 

Resta esse constante esforço para caminhar dentro do labirinto. 

Vinicius de Moraes56 

  

 O título com o qual abrimos esta etapa do trabalho, em forma de pergunta, indica-

nos a primeira incerteza que temos ao falarmos de bibliotecas na obra de Agustina Bessa-

Luís. Obviamente, não se trata de abordarmos o assunto como uma representação 

descritiva dos espaços dentro das narrativas, o que seria mais evidente, sem dúvida, mas 

não esclareceria como as características da pintura de Vieira da Silva podem ser 

percebidas nos romances de Agustina Bessa-Luís. Como já é sabido, diante de um corpus 

tão extenso, a investigação se detém em alguns dos seus romances, a partir de indícios 

trazidos pelas hipóteses de leitura dos quadros analisados e pela própria escrita de 

Agustina Bessa-Luís, que, por sua vez, apontará semelhanças entre as narrativas e as 

                                                             
56 O haver. In: MORAES, 2008, p.12-14.  
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obras de Vieira da Silva. Esse exercício permite um entrelaçamento57 entre a pintura de 

Vieira da Silva e a escrita de Agustina Bessa-Luís.  

Se pensarmos, inicialmente, de maneira geral e bem ampla, na organização lógica 

da biblioteca da pintora, chegamos a algumas conclusões que poderíamos reunir no que 

chamamos de fazer e desfazer caminhos, construir e descontruir verdades. Isso ocorre 

porque, seja qual for a parte do quadro a ser observada, temos a ilusão da compreensão 

do todo, mas na realidade estamos diante de uma tela em que os tempos se cruzam, apesar 

de todo um percurso, já anunciado pelo título, biblioteca, parecer conter ambiente 

conhecido e que não oferecerá problemas. Essa brincadeira com o tempo, que parte de 

uma movimentação de um espaço ilusório, tem como foco uma questão central: a 

possibilidade ou não de conhecimento, dúvida que pauta a história ocidental através dos 

emblemas em que se tornaram Babel e a Biblioteca de Alexandria, conforme apontou 

Manguel, mas que surgem, como vimos, nos conflitos existentes em diversos textos de 

Borges e, sobretudo, no conto a Biblioteca de Babel.   

Catherine Dumas (2002) sugere, em um dos seus muitos precisos caminhos de 

leitura dos romances de Agustina, pensarmos, por exemplo, em “ordem e desordem” 

como uma possibilidade de compreensão de um dos aspectos da obra agustiniana, ideia 

que fora desenvolvida, inicialmente, por Álvaro Manuel Machado (1983), ao se referir à 

obra da escritora como uma arte da rosácea das catedrais góticas, de múltiplos fragmentos, 

e que será, ainda, desenvolvida por Silvina Rodrigues Lopes (1992), quando a autora 

ratifica que esse tipo de composição irá resultar em narrativas inacabadas, tese também 

sustentada por Dumas. Percebemos, portanto, que os importantes críticos da obra de 

                                                             
57 Muitas vezes, a construção será implícita, dando-nos a ideia de representação imagética de uma visão de 

mundo, como ocorre nos quadros de Vieira da Silva. Um lugar que é também um não-lugar, um ambiente 

de permanente construção simbólica e, é claro, um espaço de contínuo exercício da experiência individual.  
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Agustina Bessa-Luís concordam em que há na escrita agustiniana uma operação 

subversiva, possível através de um estilo declaradamente caótico, a “desordem que não é 

simplesmente disponível” (BESSA-LUÍS apud DUMAS, 2002, p.48).  

Levando em consideração as afirmações dos críticos, podemos pensar na 

possibilidade de uma proposta de leitura dos livros de Agustina Bessa-Luís como 

bibliotecas, por serem, como nos quadros de Vieira da Silva, espaços móveis, 

desordenados, inacabados. O modo de escrita de Agustina Bessa-Luís, a exemplo do que 

ocorreu quando analisamos os quadros sobre as bibliotecas, confirmam a percepção de 

uma confusão do tempo e do espaço, tal como já apontamos na ficção borgeana, na qual, 

a biblioteca da história da tradição ocidental – sempre relacionada com Babel e com 

Alexandria – encontra um lugar privilegiado.  

A partir dessas primeiras afirmações, gostaríamos de refletir sobre a ideia de 

biblioteca e, especificamente, sobre as primeiras hipóteses das bibliotecas de Vieira da 

Silva, que levarão a pensarmos nas características apontadas pelos pesquisadores e 

professores, anteriormente citados, acerca da obra de Agustina Bessa-Luís, mas também 

a examinarmos como e por que as bibliotecas podem ser pensadas na obra de Agustina.  

 A Sibila (1954), romance que projeta a escritora para o cenário literário português 

da segunda metade do século XX, é o nosso ponto inicial por ser o primeiro livro de 

representatividade na obra da autora e por apresentar uma estrutura peculiar, a qual 

chamaremos de a primeira estrutura da biblioteca que é reconhecida na escrita 

agustiniana, ideia que se confirmará e será desenvolvida de outras maneiras na obra da 

escritora. A narrativa começa com uma data, uma possível data em que a casa da Vessada 

fora construída: 1870. O primeiro diálogo é entre Germana (Germa) e seu primo, 

Bernardo Sanches, quando visitam a famosa propriedade familiar abandonada. Há uma 

longa discussão sobre a aristocracia, assim como descrições iniciais das duas personagens 
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e, de repente, na terceira página, o narrador corta essa lenta caracterização do espaço e 

das personagens para anunciar: “E, bruscamente, Germa começou a falar de Quina” 

(BESSA-LUÍS, p.9), tia que lhe fez herdeira, de nome Joaquina Augusta, que nasceu na 

propriedade há setenta e seis anos atrás. Nota-se que, apesar de todas as indicações de 

tempo cronológico, não sabemos qual é o ano em que o fato se desenrola. A partir da 

apresentação de Quina, por meio da memória de Germa e do narrador, o tempo, tão 

linearmente marcado, será substituído por um outro, que constrói um mundo particular e 

possível dentro da rememoração dos eventos ocorridos, sobretudo os ocorridos na casa 

da Vessada. Já o espaço, também se confunde com o tempo: o da rememoração, o dos 

fatos da infância de Quina, o tempo presente, a sequência de fatos relevantes que marcam 

a transição da juventude para a idade adulta de Quina, a Sibila, pois aquele só é possível 

de ser pensado a partir da experiência dessa simultaneidade de tempos. Ao recriar Quina, 

a narrativa permite a recriação permanente das personagens, da casa da Vessada, o 

princípio e o fim simultâneos, desordenados.  

Talvez o movimento não seja propriamente de rocking-chair58, como alguns 

críticos afirmam, objeto que aparece no início do romance quando Germa conversa com 

seu primo. O movimento de repetição contínua, para frente e para trás, não parece ser tão 

marcado: trata-se de uma atitude de resistência contra a ideia de tempo linear por meio da 

movimentação entre o passado (trazido fundamentalmente pelas lembranças da vida de 

Quina e que são conhecidas através do narrador onisciente), o presente (a presença dos 

sobrinhos) e o futuro (lacuna aberta em meio ao processo de ruína da casa). Diante de 

dezenove capítulos, temos a sensação de segurança de um caminho que seguirá uma 

                                                             
58 Leitura realizada pela professora Simone Pinto Monteiro de Oliveira, em 1972, na sua dissertação de 

mestrado, A Sibila: uma narrativa em ritmo de rocking chair, defendida na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Simone de Oliveira é a pioneira dos estudos agustinianos no Brasil. A tese de doutorado de Simone 

Monteiro de Oliveira reuniu todas as obras de ficção até a publicação de As fúrias, em 1978. 
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sucessão de fatos temporais e, no entanto, o narrador onisciente, capaz de ver tudo e todos 

e de saber dos secretos segredos das personagens, não narra a reconstrução da família 

Teixeira em direção à decadência percebida na primeira página do livro. A desconstrução 

da casa e da família surge e ressurge, como uma visão total em que, na ideia de 

decadência, há também a ideia de prosperidade. Uma ideia engendra a outra, como na 

biblioteca de Vieira da Silva.  

Se reparamos na visão total da primeira biblioteca, a sensação de visibilidade logo 

é arruinada pelas saídas que apontam a duplicidade da visão da pintora: ao mesmo tempo 

em que identificamos bibliotecas erguidas em diferentes lados da composição, que parece 

sugerir um caminho em direção ao centro superior, outros espaços atrapalham essa 

visibilidade total, confundem o olhar, fazendo com que o quadro contenha as duas 

concepções, a de totalidade e a de não-totalidade do espaço-tempo. Esta relação espaço-

temporal de Vieira, - existente nas bibliotecas por meio das combinações topológicas que 

só terão sentido dentro do universo que é criado, o da biblioteca -, parece só ser possível 

quando se convertem e se transformam o dentro e o fora, o fechado e o vazio, por 

exemplo. No caso de Agustina, poderíamos também falar em ordem e desordem, em 

acabado e inacabado, que seriam maneiras de pensarmos a construção da narrativa, mas 

parece ser fundamental pensar na existência de uma estrutura semelhante à de Vieira da 

Silva, que adquire sentido como um esquema na forma de uma biblioteca.  

O espaço da narrativa abre um tempo, que se desdobra nas ideias de dentro e fora, 

princípio e fim, as quais são colocadas a todo instante, o que ratifica a tentativa de 

simultaneidade. Essa movimentação, que pretende ser uma afirmação da contrariedade e 

que não é excludente, quer se manter gerando a ambiguidade, ou as múltiplas leituras, e 

deve-se, também, a uma sugestão plástica da obra. Em A Sibila, percebemos pela primeira 
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vez a importância que a casa59 terá na obra agustiniana. Por um estado de cumplicidade, 

o leitor será conduzido ao interior de um universo-casa, a da Vessada, fragmentada, 

destroçada e que permite o entendimento parcial da história da família Teixeira. A casa, 

portanto, será uma imagem não só do plano físico, pois a narrativa seguirá a mesma ideia 

de casa ou a casa seguirá o mesmo movimento da narrativa. Dito de outro modo, a 

estrutura permite pensarmos que todos os elementos narrativos conduzirão à reflexão 

sobre o tempo, por meio da simultaneidade deles, e de espaço, por meio de uma casa, que 

não existe mais, mas que é reconstruída, por vezes através de partes (cômodos ou objetos), 

outras vezes através da memória afetiva que é oferecida pelo narrador. Essa estrutura 

lembrará a ideia central da primeira biblioteca pintada por Vieira da Silva, em que todos 

os objetos e formas, mesmo mínimos, conduziam à ideia central, cujo tema é a biblioteca, 

a qual, na realidade, é a visualização de um espaço-tempo além, é a imagem da biblioteca-

universo. Nela, na composição, há saídas para outros lugares, não visíveis da tela, e 

tempos, por meio de sugestões de passagens. Poderíamos lembrar, ainda, do nosso ponto 

de partida para este capítulo, a biblioteca de Borges. A casa, de algum modo, oferece 

acesso a um espaço seguro, a um conforto, como as escadas e prateleiras do conto também 

oferecem. A ideia de segurança é fundamental para processos artísticos que privilegiam 

a problematização do tempo e do espaço. Em muitos momentos da narrativa agustiniana, 

a mesma casa será também descrita como as próprias vidas das personagens. É o que 

ocorre, por exemplo, quando o narrador nos lembra de uma das raras vezes em que Quina 

adoeceu: “Naquela casa em que a vida surgia se desenrolava e era ceifada quase sem essas 

interrupções ou pausas de saúde que são como que a denúncia para uma recuperação da 

natureza (...)” (BESSA-LUÍS, 2002, p.177-178). 

                                                             
59 Falaremos mais detalhadamente acerca do assunto no último capítulo. 
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 Sendo assim, cada elemento da narrativa, como os personagens, por exemplo, irá 

trazer, metonimicamente, a força criadora da estrutura maior, labiríntica, desordenada e 

ordenada, ao mesmo tempo, a exemplo das figuras que se multiplicam em outras em um 

imenso colóquio com os mesmos traços, formas e cores da pintura de Vieira da Silva. No 

final de A Sibila, quando o narrador retorna à imagem de Germa sentada na cadeira de 

balanço, como se um fio ligasse a primeira cena à última, observa a sobrinha de Quina, 

como uma figura que traduz o tempo: “Em suas veias, estão todos os infinitos estados do 

passado, no seu cérebro condensaram-se muitas e muitas experiências que não viveu, as 

negações e afirmações ocupam vastos espaços da sua alma” (BESSA-LUÍS, 2005, p.251). 

Dessa maneira, Germa, a nova Sibila, detentora das respostas para os enigmas do 

tempo, será a possibilidade de um novo tempo, evidenciando que as estratégias da 

estrutura narrativa podem ser observadas nas personagens. Outros exemplos de como essa 

estrutura, de alguma forma, é mantida nos anos seguintes à publicação do primeiro livro 

de sucesso da escritora estão em Um Bicho da Terra, A Corte do Norte ou, ainda, em A 

Ronda da Noite. Uma das características da estrutura à qual nos referimos é criar uma 

tensão entre a possibilidade de uma leitura linear da narrativa – por meio da caracterização 

precisa do espaço, do tempo e das personagens – e a impossibilidade desta mesma leitura, 

uma vez que tal linearidade é ilusória.  

Em A Ronda da Noite (2006), sabemos que há a descrição de casas, principalmente 

aquela que ficou conhecida como o “Torreão Vermelho”, e de forma mais evidente há o 

diálogo com o quadro de Rembrandt, de mesmo nome. O narrador inicia seu percurso 

com um quadro, que está possivelmente há séculos percorrendo as casas da família 

Nabasco, através do qual a personagem central, Martinho, admirador da obra de arte que 

recebe de herança, forma um mundo próprio, infinito e particular, tornado possível através 

das leituras que faz do quadro e da comparação das figuras presentes na tela com as 
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pessoas que o cercam.   Podermos chegar a algumas conclusões acerca desta obra com o 

que Eduardo Lourenço (1981) identifica ocorrer, tecnicamente, na obra de Vieira da Silva 

de algumas maneiras, como, por exemplo, através da predileção pelo labirinto. Sem 

dúvida, é uma imagem importante na obra de Vieira da Silva, como na escrita de Agustina 

(LOPES, 1992). Pensar no labirinto é pensar no processo, em algo que cria, ao lado de 

outros processos, a complicação, o embaraço, a confusão, ideias que são indispensáveis 

ao desenvolvimento da biblioteca. Como figura simbólica, o labirinto é apenas mais uma 

forma de entendimento das relações e das tramas entre os saberes, da visualização e do 

entendimento entre as manifestações artísticas. Por isso, as narrativas de Agustina não 

falam em biblioteca, mas trazem-na por meio da escrita: é a construção de um esquema 

narrativo bem próximo ao esquema de Vieira da Silva que permite pensarmos nessas 

estratégias que possibilitam a compreensão desses espaços-tempos da biblioteca.  

Apoiada na primeira ideia está outra ideia central dos quadros de Vieira da Silva 

e que parece acontecer na obra agustiniana: a biblioteca só será lida e compreendida a 

partir do entendimento de que os livros se desdobram em outros livros. Desta forma, a 

leitura definitiva será interrompida pelo aparecimento de um novo livro, que sugere ser 

infinito e que parece, por fim, se multiplicar. Se reparamos na segunda biblioteca pintada 

por Vieira da Silva, esta ideia do livro que se desdobra em outros livros e que aparece 

novamente em forma de retângulo, apontando aparentes saídas, faz-nos refletir acerca do 

longo exercício intratextual60 das telas de Vieira da Silva. A leitura da primeira biblioteca, 

apesar de não ser decisória para o entendimento da segunda, será importante para 

compreendermos que as principais características da biblioteca, mencionadas no decorrer 

                                                             
60 A ampliação da ideia barthesiana presente em O Prazer do Texto (2004), pois o quadro também é um 

texto, resultado das relações entre as noções de autor, leitor e texto, no seu sentido mais abrangente. Essa 

ideia, relativa à construção infinita de um texto feito por muitos diálogos entre textos e percepções contínuas 

de leitores e de leitura, parece também se confirmar no desenvolvimento do conto borgeano.  
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desta segunda parte do trabalho, serão retomadas em menor ou maior proporção nas telas 

seguintes. O mesmo parece acontecer com as narrativas de Agustina. Elementos textuais 

que surgem em A Sibila acontecerão em outros livros, que terão outros enredos, outras 

motivações, outros personagens, mas que nos farão pensar em uma grande biblioteca em 

que a intertextualidade será responsável por pensar na representação imagética de um 

grande livro que é tecido desde a década de 50. A indecidibilidade dos narradores, o estilo 

aforístico, os finais sem conclusões, fazem com que os livros desapareçam 

provisoriamente e possam ser lidos, pelo menos em alguma medida, em outros livros, que 

trarão enredos inacabados, personagens que são identificados com a própria estratégia de 

escrita da narrativa – paradoxais, ambíguos e de conhecimento parcial.  

Essas relações entre os textos parecem nos aproximar do conceito de polifonia 

desenvolvido por Mikhail Bakhtin (2012) que, embora não use a palavra 

“intertextualidade”, alerta para o fato de que todo texto será um somatório de outros, pois 

é um diálogo com a tradição e com ele mesmo. Polifonia, metaforicamente usado por 

Bakhtin a partir da análise da obra de Dostoiévski, inclui a ideia de que o discurso 

romanesco é uma multiplicidade de vozes interdependentes: a dos personagens e a do 

autor. Numa leitura de perspectiva polifônica, a narrativa será inconclusiva, aberta. 

Segundo Bakhtin, ao processo de interação entre os textos que acontece na polifonia, 

damos o nome de dialogismo. Para o crítico, o sentido do discurso deve acontecer na 

história e na sociedade, ou seja, o texto é formado por duas vozes sociais, o histórico e o 

ideológico, e esse dialogismo será o princípio da linguagem.  

Júlia Kristeva (1997), a partir dos estudos de Bakhtin, também compreenderá que 

o texto irá se relacionar com outros textos. No quarto capítulo de Introdução à 

Semanálise, afirmará que a palavra é o cruzamento de outras palavras e cunha, pela 

primeira vez, o termo intertextualidade. Contemporâneo de Kristeva, Roland Barthes 



84 

 

também pensará no sentido que se estabelece entre os textos. Em O Prazer do Texto 

(2004), Barthes desenvolve uma ideia que parece ser interessante a nossa análise, e que 

aparece também, como vimos, em Bakhtin e em Kristeva, que é o fato de o texto ser 

tecido com citações, referências culturais, vestígios de outras obras anteriores e 

contemporâneas. Algumas citações, muitas vezes, aparecem indiretamente. A passagem 

que nos interessa do texto barthesiano é a afirmação que diz respeito ao exercício 

intertextual, sem dúvida, mas à “impossibilidade de viver fora do texto infinito” 

(BARTHES, 2004, p.45). A intertextualidade permite a criação de um livro que faz o 

sentido e, convocando novamente Barthes, “o sentido faz a vida”, o que nos faz lembrar 

das observações de Emir Monegal em relação à escrita de Borges.  

Um caminho que permite uma leitura para o entendimento da biblioteca, aquela 

que se constrói permanentemente com as mesmas características da primeira que lhe deu 

“origem”, é a intertextualidade, nem sempre explícita, como vimos. Muitas vezes, a 

intertextualidade não surge só através de referências a outros textos, ensaios e obras, mas 

surge através de citações que são inseridas de modo a manter um certo mistério, um 

fenômeno de que se tem conhecimento, mas que não pode ser explicado. O uso mais 

correto seria pensarmos na maneira misteriosa como se comportam alguns personagens e 

enredos, bem de acordo com o verbo grego que lhe deu forma: mýein61, fechar, calar-se, 

que vem de mýstes, o que detém o segredo.  

Essa prática intertextual, também indissociável da escrita de Agustina Bessa-Luís, 

esta exaustiva convocação da tradição literária e cultural (filosófica, histórica, artística), 

aparece em toda a sua obra. Pela impossibilidade, como anunciamos no início da tese, de 

abordar toda a obra, elegemos alguns romances para exemplificar as questões. 

                                                             
61 Conforme Dicionário Grego-Português, Ateliê Editorial, 2010, p.134. 
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Acerca das ideias expostas nos parágrafos anteriores, Fanny Owen é um dos 

muitos exemplos. Sabemos que um texto é um palimpsesto sobre um texto já escrito, cuja 

ideia original já se perdeu, pois não a conhecemos, ideia que nos remete novamente a 

Babel e a Alexandria. Querer saber tudo o que é possível dizer e conhecer apaga, 

ilusoriamente, a ideia de incompletude da linguagem verbal. As citações sem aspas de 

Agustina, que trazem aos textos imprecisões acerca da veracidade do que está sendo 

narrado como assumidamente documental, aparecem no livro publicado em 1979. Nele, 

um episódio que ocorreu no século XIX é retomado na narrativa, que parece ter como 

foco central a vida de Fanny Owen, inglesa que fora sequestrada e desposada por José 

Augusto Pinto de Magalhães, amigo de Camilo Castelo Branco que, por sua vez, é 

também personagem do livro de Agustina Bessa-Luís.  

A ideia central do livro, que a princípio não seria o romance e foi pensado a partir 

de uma encomenda do cineasta Manoel de Oliveira (que resultará no filme Francisca, de 

1981), parece ser Fanny Owen, mas, ao trazer Camilo Castelo Branco e inúmeros diálogos 

de novelas e pensamentos através do que a própria escritora chamou de “colagem”, 

Agustina constrói um triângulo amoroso entre Camilo, José Augusto e Fanny Owen, 

“aqueles dois homens, que mutuamente se invejam e se fascinam, são distraídos, 

involuntária e obstinadamente pela mulher”, como descreve a Artur Portela (1986, p.16). 

Porém, a relação mais essencial acontece entre o narrador e Camilo Castelo Branco (ou 

entre Agustina Bessa-Luís e o escritor, a quem Agustina sempre se refere com admiração 

e a quem dedicou outros textos, como Camilo: gênio e figura62), um “tendeiro das letras” 

(BESSA-LUÍS, 2014, p.158).  

                                                             
62 “Quando o coração me falha neste dialecto de escrever livros, volto-me para Camilo, que é sempre rei 

mesmo em terra de ciclopes” (BESSA-LUÍS, 2008, p.11), escreve Agustina no livro em homenagem ao 

escritor. A obra é dividida em duas partes. A primeira, traz os textos mais representativos sobre o autor e 

sua obra. A segunda, apresenta duas peças inéditas de Camilo Castelo Branco.  
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Raquel, ex-amante de José Augusto, diz desprezar Camilo, do qual temos 

conhecimento através das cartas, supostos diálogos com Fanny Owen ou, ainda, por 

trechos de novelas. A ironia camiliana e a maneira como a sátira é retomada de modo a 

trazer alguns traços do estilo romântico, estão evidentes nesse jogo de espelho entre o 

escritor e a narrativa. Nela, vemos refletidos reflexões sobre de narrativa do escritor do 

século XIX. Relembremos a passagem citada anteriormente, quando o escritor lê as 

páginas do caderno, que pertencera a José Augusto, cuja capa tem uma palavra gravada, 

“remember”:  

Camilo herdou esse caderno e compôs nele um epitáfio sem gosto e sem 

nobreza. Talvez que aquele funesto baptismo do fogo da juventude 

queimasse nele toda a frescura do coração; ficou a sátira, como 

derradeira cortina corrida sobre as paixões de sabor insípido, à força de 
conterem todos os ingredientes da terra. E, no entanto, o álbum de José 

Augusto começa por palavras comovedoras: “Ninguém me pode 

criminar pelo que eu sinto!”. (BESSA-LUÍS, 2014, p.184) 

 

 Outros diálogos intertextuais aparecem no romance, como com Balzac, com o 

padre Antônio Vieira e com Dante, por exemplo, quando, ao referir-se a esse mesmo 

caderno, faz uma comparação entre Beatriz, a amada de Dante e personagem de A Divina 

Comédia, e Fanny. Dessa maneira, por meio da intertextualidade, temos a construção de 

um livro a partir de outros livros. Nele, estão reflexões sobre o romantismo, sobre a obra 

de Camilo Castelo Branco, sobre outros escritores e obras que dialogam com o autor, 

Camilo Castelo Branco, e com a autora, Agustina Bessa-Luís, além de diálogos sobre o 

amor e sobre a morte, quando, por exemplo, Fanny, já doente, desperta a curiosidade do 

narrador, que quer saber quais teriam sido os encantos da moça, necessários ao 

desenvolvimento da trama amorosa, completamente injustificáveis do ponto de vista da 
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razão e compreendidos somente por meio da fala de José Augusto: “Eu sou um destes 

homens para quem o amor é fonte de vida” (BESSA-LUÍS, 2014, p.209).   

A narrativa termina, mas não termina, a exemplo do que ocorre em outros 

romances, pois, ao final, não estava a falar sobre a relação entre os três, mas a ratificar a 

existência de uma investigação maior do procedimento de escrita que prevê a estrutura-

biblioteca, da qual já falamos, que é sustentar a ideia de uma obra que parece continuar, 

infinitamente, em outras obras, abrindo passagens para outras saídas e para novas 

reflexões. Por fim, o narrador cita o filósofo Plotino para anunciar que as vidas dos três 

já tinham desparecido, mas que ainda continuavam a viver, Fanny, José Augusto e Camilo 

Castelo Branco: “esta vida era reflexo de uma luz. E já não se encontra aqui” (BESSA-

LUÍS, 2014, p.213). Ora, a narrativa fala de um outro tempo, possível e inacabado, porém 

construído e possível quando se convocam para o texto todas as vozes, não só as 

camilianas, como de outros autores. Dessa forma, é a intertextualidade, para lembrar 

Barthes novamente, um procedimento capaz não de atribuir ao texto um novo sentido, 

mas de adiar o sentido final. Um significante que se ligará a outro significante, em uma 

cadeia sucessiva de sentidos, eternamente. Não será difícil pensar nos livros que se 

desdobram em outros livros dos quadros de Vieira da Silva: linhas que se prolongam, que 

retornam, quadrados que carregam outros quadrados, livros interrompidos e disformes, 

mas que surgem em outros momentos do mesmo quadro ou em outros quadros, formando 

uma análise interminável.  

 Ainda sobre essas mesmas questões investigadas em Fanny Owen, podemos 

pensar em Um Bicho da Terra (1984), obra em que um personagem real63, mais um, a 

exemplo do que aconteceu com Camilo Castelo Branco, é inserido na narrativa, e que traz 
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ao diálogo a pintura e a filosofia também. Trata-se de Uriel da Costa (1585-1640), um 

filósofo judeu de nacionalidade portuguesa, nascido no Porto com o nome de Gabriel da 

Costa Fiuza, de família judaica, porém que havia se convertido ao catolicismo por 

imposição do rei D.Manuel I na época da Inquisição da Península Ibérica. Retorna às 

raízes judaicas e se muda com a família para Amsterdã, onde é perseguido por suas ideias 

liberais acerca da religião e da relação do corpo com a alma, tal como o filósofo Baruch 

de Espinosa, judeu e cristão-novo, e acaba, depois de um longo período de sofrimento, se 

suicidando. Na capa da primeira edição do livro está o quadro O filósofo em meditação64, 

de Rembrandt. Na tela, a escada em espiral aparece em um ambiente em que a claridade 

se concentra no interior, próxima da figura que seria a do filósofo. Este inclina a cabeça, 

à luz da janela, e parece se concentrar, silenciosamente. O outro ponto iluminado surge 

através do fogo riscado pela mulher, que aparece quase imperceptível na outra 

extremidade da tela. A composição sugere a ideia circular e em movimento, mas não 

sabemos onde a escada irá parar. Tal como em Vieira da Silva e no conto de Borges, a 

escada é uma forma de acesso a um lugar inatingível e que, consequentemente, também 

remete à representação imagética de Babel65. O narrador descreve, ainda, um outro 

quadro, A jovem do copo de vinho (1659-1660), de um outro pintor holandês barroco, 

Johannes Vermeer, para falar do homem que está sentado na obscuridade e que não é 

identificável, “um personagem estéril, que privilegia aristocraticamente a autenticidade 

dos outros, que está ao serviço dum Deus ausente e que é, por dizer assim, o seu cenarista. 

Não cria, produz a história” (BESSA-LUÍS, 2005, p.37). Quando diz que essa figura se 

adapta a Uriel da Costa, é porque ele está “sujeito a tantas emendas e retoques” (Ibidem, 

p.37), como o personagem de Vermeer, que “o tornam decerto irreconhecível na sua 

                                                             
64 24 X 34 cm, 1632, Museu do Louvre, Paris. 
65 Representação realizada por muitos pintores, como mostramos neste capítulo na referência ao quadro 

de Gustave Doré. 
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época e na sua história verdadeira”. A ligação do filósofo judeu com Spinoza66 é 

acentuada pelas repetidas citações de obras deste. O quadro da capa será inserido na 

narrativa como um espaço em que viveu Uriel, quando o narrador o aproxima da figura 

retratada por Rembrandt: 

O quadro que Rembrandt intitulou Filósofo em Meditação, pintado em 
1632, podia ser inspirado no período de excomunhão mais doloroso de 

Uriel da Costa. (...) A vida de Uriel não ocupa o centro da perspectiva; 

é a escada, com sua revolução perdida na altura, que se manifesta como 
coisa intencional. Uriel está à parte, munido da disposição de espírito 

necessária para penetrar no mundo desconhecido, perante o qual todas 

as maneiras de pensar e todos os conceitos já declarados não servem de 
ajuda. A sua alma – e trata-se da alma e das suas insondáveis fronteiras 

– acha-se indentificada com o agrimensor de Heráclito, onde Kafka foi 

buscar o sentido do seu Castelo: “Nunca encontrarás os limites da alma, 

mesmo se tu medisses todos os caminhos: tão imensa é a sua 

profundidade.” (BESSA-LUÍS, 2005, p.275) 

 

 Além dos quadros já citados, o de Rembrandt e o de Vermeer, e das referências à 

filosofia de Spinoza, aparecem, ainda, referências a textos literários e a seus autores, como 

se pode notar no exemplo anterior em que, ao relacionar Uriel à personagem representada 

na pintura de Rembrandt, o narrador menciona Kafka e seu Castelo. A se notar, 

igualmente, no mesmo exemplo, a referência a ideias filosóficas de Heráclito. Antes de 

tudo, aliás, vale lembrar do próprio título do livro que evoca o verso camoniano da estrofe 

106 do Canto I d’Os Lusíadas, - “Onde pode acolher-se um fraco humano/Onde terá 

segura a curta vida,/ Que não se arme e se indigne o céu sereno/Contra um bicho da terra 

tão pequeno?(CAMÕES, 2006, p. 35), verso que é também uma citação bíblica. 

 Um outro livro, escrito por Uriel da Costa, também é apresentado ao leitor. Como 

representante do seu tempo, o filósofo parece não conseguir conviver com as dúvidas que 

o cercavam, nem mesmo com as interpretações bíblicas que serviam como explicação 

                                                             
66 Ligação que é acentuada pelo fato de Spinoza (1632-1677) também ter pertencido a uma família judaico-

portuguesa.  
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para o comportamento ético daquela época. Angustiado e preso em seu próprio tempo, a 

Era Moderna, Uriel da Costa relatou a sua experiência, em Exemplar humanae vitae 

(1687), como vítima do radicalismo religioso e da intolerância gerada por ele, gerada pela 

desconfiança em relação a determinados dogmas católicos, principalmente no que diz 

respeito à salvação da alma. Ao analisar as contradições do tema presentes no Novo 

Testamento e no Livro de Moisés, o judeu, que fora cristão-novo e chamava-se Gabriel, 

resolve adotar o judaísmo, fato que o leva a deixar Portugal. Porém, ao entrar em contato 

com as comunidades judaicas de Hamburgo, onde residiu por um breve período, Uriel da 

Costa critica os judeus sefardistas e escreve uma relação de práticas que, de acordo com 

ele, não são mais do que criações talmúdicas sem fundamento e que eram, naquela época, 

incorporadas em um conjunto tradicionalista de práticas, como a maneira de realização 

da circuncisão. O inconformismo e a represália que sofre em vida, por muitas razões, 

fazem com que o filósofo se entregue a um profundo recolhimento: “o coração de carne 

e o coração de pedra reuniam-se numa só espécie, sem contradição e sem conforto. Aderir 

a uma teologia ou a um ateísmo parecia-lhe igual esperança e boa fé” (BESSA-LUÍS, 

2005, p.314).  

As intrigas, as angústias de Uriel da Costa, o seu exílio voluntário, são 

exaustivamente narrados. No que diz respeito ao exercício da escrita, a preocupação está 

na problematização de temas a partir de uma estrutura que permite esse grande diálogo 

com a história, com a literatura, com a filosofia, com a arte. Repare-se que, assim como 

ocorre no livro em que temos Camilo Castelo Branco como personagem, os elementos 

biográficos pouco interferem na tessitura do texto, pois lhe conferem um caráter 

paradoxal: com os fatos, os romances pretendem se aproximar da realidade, porém no 

próprio desenvolvimento da narrativa se afastam da pretensão inicial, suspendendo 

qualquer conclusão de final, ligando um tema a outro em uma grande biblioteca de 



91 

 

referências da cultura ocidental e com um inventário riquíssimo da psicologia e da 

filosofia. 

Os elementos que compõem as narrativas de Agustina e os quadros de Vieira da 

Silva parecem estar sujeitos a atrações e repulsões: o mesmo movimento que aproxima 

das certezas é capaz de afastá-las. Nos quadros pode ocorrer, por exemplo, pela 

disposição hexagonal da biblioteca e pela composição de um espaço caótico em que reside 

a energia da contrariedade, fazendo com que um novo olhar retire as conclusões 

anteriores. Podemos afirmar que esse fazer ver e fazer desaparecer, por meio da 

aproximação de pares antagônicos no espaço, também ocorre em Agustina.  

Esta ausência de sentido absoluto, que também reserva à pintura um aspecto 

misterioso, ocorre nas bibliotecas de Vieira da Silva. Eurico Gonçalves67 afirma que o 

cinza, tanto para Cézanne, que dizia que “o pintor que não é sensível ao cinza não é 

pintor”, quanto para Vieira da Silva, é uma cor que também preenche um novo espaço, 

aberto e multifacetado, pós-cubista.  No mesmo caderno especial dedicado à pintora, 

Antónia de Souza afirma que em Arpad e em Vieira há “uma sensibilidade discreta e 

profunda, própria de quem faz da pintura uma forma de recolhimento (...)”.  Os espaços 

criados nas pinturas desafiam o observador a ultrapassar as barreiras visuais construídas 

porque os espaços perturbam, retiram o observador de uma zona de conforto. O mesmo 

se aplica às narrativas agustinianas. Para falarmos do mistério do cinza, que surge com 

força na terceira biblioteca, é interessante observar como o mistério sugerido pelo cinza 

é também uma ruptura. Ela interrompe a movimentação do vermelho e, ao mesmo tempo, 

não indica o vazio do branco, nem do preto. É no sentido de calar-se, de silenciar para 

quebrar a expectativa semântica, que o cinza fascina: não é o mistério, apenas uma ponte 

                                                             
67 Em reportagem especial “Vieira da Silva, a pintora do século”, publicada em 15/03/1992, em homenagem 

à pintora, que havia falecido 9 dias antes.  
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para a investigação que pretende chegar a uma conclusão, mas uma pausa necessária e 

intermediária das ideias de claridade e de escuridão sugeridas pelo branco e pelo preto. 

Como na ideia de “quase”, o cinza suspende o sentido absoluto e desperta esse significado 

misterioso. É evidente que dentro das bibliotecas que misturam formas geométricas e, 

portanto, exploram os diferentes conceitos de espaço, pensar no mistério e não no 

labirinto, por exemplo, como estratégia, parece ser ingênuo. No entanto, tanto o cinza, 

quanto o labirinto, como os espaços abertos, convocam a ideia de mistério.  

Como já destacamos, o verbo grego mýein resulta de uma ação específica, que era 

o de fechar os olhos diante de algum ritual que exigisse um segredo. Da palavra fez-se 

mýstes, o “iniciado nos mistérios”, daí o sentido de mistério e de místico, o que é secreto. 

Portanto, acima da ideia de enigma está a ideia sugerida por vários elementos de um 

procedimento específico que é o de apontar para uma ideia de mistério, mesmo que este, 

de fato, não ocorra. Parece que, no caso da pintura, há um observador que é uma espécie 

de iniciado, o “passeante invisível” dos quadros de Vieira da Silva, alguém que 

compreende a ação da busca, mas não pretende achar nenhum caminho no final. Este 

mesmo procedimento parece ser possível de ser pensado nas narrativas agustinianas. 

Como vimos, há um narrador onisciente que não só sabe tudo sobre o enredo e 

personagens, como manipula as ações, as pausas e reforça a construção de uma narrativa 

que pode ser compreendida na oscilação entre o claro e o escuro. O intermediário, aquele 

que interrompe as certezas e que desvia os caminhos é o narrador, e que aponta, ainda, 

para muitos casos irresolúveis. Como mestres e conhecedores do espaço, o narrador e o 

leitor são os imperfeitos bibliotecários de Borges, obras “do acaso ou dos demiurgos” 

assistindo à possibilidade de “eternidade” sempre “futura do mundo” trazida pela 

biblioteca, pela vida e pela literatura. Isso não faz, por exemplo, com que os livros sejam 

iguais, mas diferentes formas de investigação, uma biblioteca que existe “ab aeterno”. A 
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biblioteca – metaforicamente representada pela arte – contém uma forma de ver a vida e 

o mundo. 

Em outras palavras, quando falamos de quadros inacabados, de narrativas 

inacabadas, de fragmentos, que são consequências das estratégias narrativas, estamos 

falando de um modo específico de construção narrativa que parece ter semelhanças com 

as intenções da pintura das bibliotecas de Vieira da Silva. Este estado entre a claridade e 

a obscuridade, entre as certezas dadas pela narrativa e a quebra de expectativa é onde se 

dá a leitura. No caso dos narradores dos livros de Agustina, a função que assumem como 

mediadores que parecem destruir os dogmas, construir outros e relativizar o sentido. Esse 

modo operante, no caso da pintura, pode vir por meio do uso do cinza, das linhas 

horizontais e verticais que se entrecruzam, da descaracterização das bibliotecas, que 

parecem sumir e reaparecer no texto. Eis o dever do mistério cumprido.  

Em A Corte do Norte (1987)68, por exemplo, a morte de Rosalina de Souza, a 

baronesa de Madalena do Mar, parece ser o mistério quem conduz a narrativa. “Quem 

matou Rosalina?”, pergunta que serve como uma receita aos gêneros policiais, mas que 

não encontra uma resposta no romance agustiniano. Com isso, a história de Rosalina é 

recontada, especificamente na região da Corte do Norte, na Ilha da Madeira, onde a 

baronesa viveu. A passagem do tempo, a forma como algumas pistas vão sendo deixadas 

pelo narrador, podem sugerir que a narrativa é, de fato, um jogo de intrigas, através das 

reconstruções da vida da atriz. O próprio desenvolvimento da narrativa é, mais uma vez, 

                                                             
68 No romance, há uma descrição biográfica de uma famosa atriz, Emília das Neves, que ficou conhecida 

como Linda Emília. Na narrativa, ela é conhecida como Emília de Sousa, seu último sobrenome. Emília, a 

atriz, se confundirá, numa outra história de duplos, a exemplo do que ocorre em Um Bicho da Terra ou em 

A Ronda da Noite ou, ainda, em Antes do Degelo, como veremos no próximo capítulo, com Rosalina de 

Sousa, Baronesa de Madalena do Mar. Imponente figura da alta sociedade madeirense da segunda metade 

do século XIX, ela teria morrido após cair de um penhasco em uma região chamada A Corte do Norte, área 

de enorme prestígio entre a alta sociedade naquela época. Aparentemente, o enredo se deterá sobre as 

versões possíveis para a morte de Rosalina, também conhecida como Boal, que, por sua vez, poderia ter 

sido a morte de Emília, seu duplo. 
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um exercício sobre o processo discursivo. O texto que se constrói é o que se encerra com 

o fato inicial que, supostamente, dá origem ao livro. Como o bibliotecário de Borges, 

como o observador do quadro de Vieira da Silva, o leitor é convocado a ler os espaços de 

interrupção e de silêncio e a produzir, ele próprio, um sentido, uma saída, tanto para a 

morte de Rosalina, que é o que menos importa, como para a própria narrativa que, ao 

anunciar um objetivo, o destrói por meio de um narrador que parece saber desvendar o 

enigma, mas não o pretende fazer, haja vista, mais uma vez, a incompletude do 

“desfecho” do romance, que retorna ao mistério sobre a morte de Rosalina, mas pouco se 

importa em resolvê-lo: “Mas quando alguém se atira ao mar, isso levanta variadas 

hipóteses. Será isto ainda amor, ou só o gosto envergonhado do sublime?” (BESSA-

LUÍS, 1996, p.274).  

Se essas interrupções, que podem ser o ato de calar-se, por exemplo, são capazes 

de provocar um sentido essencial das narrativas, que é o de preservar a ideia de 

prolongamento das questões em outros romances, novelas, contos, por exemplo, também 

produzem a sensação de que o único caminho possível de entendimento dessas 

“bibliotecas” seja através da prática de uma “desterritorialização” que é, segundo o crítico 

Rui Mário Gonçalves69, uma maneira de desobedecer às leis da perspectiva em Vieira da 

Silva. O crítico menciona, mesmo que não de maneira demarcada, um dos aspectos do 

conceito de desterritorialização formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari e presente 

no terceiro volume de Mil Platôs (1996). Numa ideia positiva do processo de 

desterritorialização, Gonçalves compreende que as bibliotecas propõem, por meio das 

linhas de fuga, das saídas e de todas as alternativas que são apresentadas, uma maneira de 

desterritorializar, de se abrir e de se repensar os sentidos originais dos territórios das quais 

partem. Ao abandonar o território, que é a operação da linha de fuga, segundo Deleuze e 

                                                             
69 A reinvenção da perspectiva, Jornal de Letras, p. 4-17, junho de 2008. 
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Guattari, também ocorre a reterritorialização, movimento sem o qual a 

desterritorialização não acontece. Este possibilita que aquele possa existir com novos 

agenciamentos, novas possibilidades de fuga e de entendimento.  

Se a luta pela linguagem (e, consequentemente, pelo conhecimento) sempre 

existiu, por ela e através dela, haja vista Babel, parece ser por meio da construção de 

bibliotecas a abertura infinita para um outro espaço e um outro tempo, sempre possível e 

potente. Portanto, a biblioteca, no caso da obra de Vieira das Silva, – por conter, por 

exemplo, a imagem do labirinto, a confusão das cores, a luta entre as cores mais vibrantes, 

a existência de dois polos, o da visibilidade e o da invisibilidade -, parece ser uma 

estrutura mais complexa que nos remete às características de funcionamento do universo 

ou, melhor, do modo como nós o percebemos.  

A biblioteca borgeana, primeira referência fundamental neste capítulo, seria 

símbolo sintetizado dos dois emblemas apresentados, brevemente, em um dos ensaios de 

Manguel. Metáfora que serve para pensarmos a equivalência entre literatura e mundo, já 

que universo e biblioteca possuem as mesmas representações, a biblioteca é a 

possibilidade de romper com a barreira do tempo e do espaço. O bibliotecário podemos 

ser nós, leitores, humanos que, por mais que avancemos em direção ao conhecimento, 

nunca o alcançaremos, assim como o único modo de acesso ao mundo é por meio da 

construção intertextual com ele mesmo. 

Dessa maneira, como um modelo, a biblioteca permite uma compreensão além da 

sua própria imagem, pois engendra várias outras imagens, anteriores a ela e posteriores a 

ela. Nesse sentido, as bibliotecas nas obras de Agustina Bessa-Luís podem ser 

compreendidas como uma grande estrutura, um modelo ou modo de compreensão da 

narrativa que produz características particulares, compreensíveis dentro das bibliotecas 

que as narrativas não só produzem, como também ampliam, infinitamente. Parece 
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estranho falar de biblioteca como uma metáfora emblemática que traz uma maneira de se 

fazer e entender a pintura e a literatura, mas se pensarmos, ainda, no caso de A Biblioteca, 

de 1949, conter elementos que serão retomados no conjunto da obra de Vieira da Silva (o 

que também ocorre com a obra de Agustina em relação à publicação de A Sibila), 

podemos chegar à conclusão de que, por mais que tentemos dar um sentido final ou 

exterminá-las, elas continuarão sendo preservadas, indiretamente, em outros objetos e em 

nós, leitores e observadores, ratificando o estado de resistência e a busca pela infinitude.  

Em ambas, pintora e escritora, há uma visão de mundo semelhante, 

descentralizado e de razão rasurada. Na pintora, esta ideia se evidencia nos quadros sobre 

as bibliotecas (espaços que já contém ou que metaforizam esta percepção de mundo – 

como quis Borges). Na escritora, as narrativas são construídas de forma semelhante à das 

bibliotecas da pintora. Daí – e porque a “biblioteca” é metáfora do mundo – os romances 

são como bibliotecas infinitas e sem respostas, uma questão essencialmente paradoxal ao 

conhecimento. 
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4. AS FORMAS DO TEMPO ATRAVÉS DO JOGO 

 

(...) Rei tênue, torto bispo, encarniçada 
rainha, torre direta e peão ladino 

por sobre o negro e o branco do caminho 

buscam e libram a batalha armada. 

Desconhecem que a mão assinalada 
do jogador governa seu destino, 

não sabem que um rigor adamantino 

sujeita seu arbítrio e sua jornada. 
Também o jogador é prisioneiro 

(diz-nos Omar) de um outro tabuleiro 

de negras noites e de brancos dias. 
Deus move o jogador, e este a peleja. 

Que deus por trás de Deus a trama enseja 

de poeira e tempo e sonho e agonias? 

 
Jorge Luís Borges70 

 

  

Em diferentes fases da história, pensadores das mais distintas correntes filosóficas 

utilizaram o conceito de jogo para ilustrar questões essenciais de suas teorias. As 

referências iniciais estão em Heráclito, para quem o jogo serviu como uma maneira de se 

pensar a passagem do tempo que, segundo o filósofo, no Fragmento 52 DK, possuía a 

mesma dinâmica de uma criança que joga: “Tempo é criança brincando, jogando; de 

criança o reinado” (HERÁCLITO, 1996, p.78). Ao contrário de Anaximandro, que 

defendia o curso do tempo como uma maneira de punição à vida, Heráclito propõe que o 

tempo é uma maneira de renovação da vida. O devir, segundo o filósofo, é representando 

por um movimento lúdico, pois atua como uma criança brincando. Isento de uma 

responsabilidade moral sobre a mutação da vida, o tempo é comparado a uma atividade 

acima do bem e do mal e de qualquer julgamento. Assim como a criança, o tempo brinca: 

“O tempo é uma criança que brinca, movendo as pedras do jogo para lá e para cá; governo 

de criança” (HERÁCLITO apud BORNHEIM, 1993, p. 39). Interessa-nos pensar que 

                                                             
70 Poema “Xadrez”. BORGES, J. L. Obras completas. São Paulo: Globo, 1998. 
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uma das primeiras referências da história da filosofia associe a ideia do ato de jogar à 

concepção de tempo. Essa ligação evidencia uma reflexão sobre o caráter atemporal do 

próprio conceito de tempo ao remetê-lo a um período específico, à infância, pois não 

envelhecerá e permanece sempre jogando, de diferentes maneiras, com o homem. No 

lugar da ideia de um ancião, Heráclito opta em seus aforismos pela construção da imagem 

do tempo como a criança que se distrai com seus jogos. Esse outro modo de compreensão 

do tempo sugere que o próprio ato de brincar, tão frequentemente ligado à infância, 

obedece a um tempo que não se liga a qualquer outro momento da vida. Talvez isso possa 

se relacionar com a opção feita por Heráclito, segundo Jean-Pierre Vernant (1992), pelo 

uso da palavra Aion no lugar de Kairós ou Kronos, que são as ideias mais conhecidas de 

tempo resultantes da tradição grega.  

Com uma potência infantil, o tempo é aiônico, sem sucessão e infinito, e a ação 

que nos permite refletir sobre a atemporalidade, marcada pela opção por Aion, é o jogo. 

A brincadeira que não pretende explicar, nem chegar a um resultado, mas apenas manter 

o movimento que, no caso de Aion, não pode ser explicado. Enquanto Kronos, como 

sabemos, é um tempo implacável, linear, destruidor e que anuncia a finitude; Kairós pode 

ser interpretado como instante e Aion será o tempo infinito. Não é, portanto, implacável 

como o cronológico, nem oportunista como o kairológico, no sentido de que não poderá 

ser entendido pelas imagens lógicas que servem para a compreensão da passagem do 

tempo, mas será esse jogo não lógico com a existência. Uma das primeiras referências 

feitas a Aion está na Teogonia (2010), de Hesíodo, como sendo o tempo das musas. É por 

meio dele que as musas podem subverter o tempo cronológico e o kairológico, que 

também está inserido na imagem de Kronos, trazendo certos enganos e trapaças, ideia que 

faz sentido para o uso de Heráclito, pois a ideia de jogo não deixa de estar presente.   
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Nesse entendimento sobre o tempo, a realidade muda como um processo 

inevitável da própria vida, em que os elementos que a compõem são restabelecidos, 

renovados, reincorporados, como na imagem eterna da infância e da criação permitida 

pelas musas. Essa associação entre tempo e jogo estará presente também em muitos outros 

filósofos, dentre os quais destacamos Nietzsche, pelo diálogo que estabelece com 

Heráclito. Ao pensar no mesmo movimento lúdico, o filósofo alemão irá interpretar o 

tempo como um movimento incessante de subida e descida, de fazer e desfazer. Assim 

como uma criança constrói e descontrói, o universo também brinca com a inevitável força 

do devir. Segundo Eugen Fink (2010), a ideia de jogo, central em sua obra, estará 

fundamentalmente em O Nascimento da Tragédia. Por outro lado, em Assim falou 

Zaratustra (2008), o filósofo insere uma outra visão de jogo, em uma fase mais madura 

de sua obra e que nos interessa mais diretamente. 

Quando menciona as três metamorfoses do espírito, na primeira parte de Assim 

falou Zaratustra, a saber, como o espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o 

leão, por fim, criança, Nietzsche cria metáforas para o entendimento humano em relação 

à existência. O camelo representa a imagem que suporta toda as informações e a tradição 

cultural da humanidade. Por ser forte, ele tenta carregar todo o fardo da história e o 

sofrimento da humanidade, mas precisa se libertar. Ao se superar, torna-se leão. Este, de 

espírito revolucionário e libertário, tenta se livrar da opressão dos deveres e do 

pragmatismo. Ao realizar a mutação que pretende chegar à liberdade, vira criança. Com 

ela, temos o espírito criador, segundo Nietzsche. 

A afirmação da existência por meio da atividade lúdica, que é inserida na vida da 

criança, ocorrerá por meio da capacidade de criação do jogo. Depois, em outros 

momentos do livro, Nietzsche retorna ao exercício do jogo para defender a ideia de que 

para gerar a vida, o homem deve “criar para além de si”, retornar ao jogo e saber jogar. 
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Compreende-se por jogar a capacidade de autossuperação, de produção de sentido no 

inevitável acaso que é viver. Nas concepções de Heráclito e de Nietzsche, o jogo se 

confunde com a própria noção de tempo no seu aspecto lúdico. Ao homem, resta o ato de 

brincar com o tempo, como se estivesse ao seu alcance, por meio do ato da criação de 

sentidos, que é uma maneira de brincar continuamente com a fabricação de verdades 

absolutas, que, nesse modo de entendimento da existência, não existirão. 

À compreensão metafísica do tempo, que é associado à ideia de jogo, podemos 

acrescentar uma outra ideia sobre a relação jogo-tempo. Recorremos às observações de 

Barthes, em Aula (1977), para ampliar a reflexão, dessa vez sobre a linguagem. O crítico 

e pensador francês compreende que a força da liberdade da existência está na literatura. 

Essa força, segundo o autor, não dependerá de nenhum posicionamento político, nem de 

um engajamento do escritor, civil, mas da forma como se escreve. Por meio do trabalho 

com a linguagem é que o escritor pode ser capaz de desenvolver essa força livre que está 

e sempre esteve na literatura. Como observa Barthes: “o saber que ela mobiliza nunca é 

inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de 

alguma coisa; ou melhor; que ela sabe algo das coisas — que sabe muito sobre os homens 

(BARTHES, 1977, p.17).  

Segundo Barthes, essa transformação por meio da literatura é possível porque ela 

permite trapacear a linguagem e provocar uma revolução permanente. Ao desmecanizar 

a língua e intervir nos sentidos, o escritor joga com as palavras e confere ao texto uma 

existência que sempre engendrará outros significados. Essa prática à qual muitos leitores 

estão acostumados, não será simples. É evidente que, ao tomar consciência do ato de 

“trapacear”, mas nunca da trapaça, o leitor também quer ser inserido no jogo, que será a 

estratégia de combate no interior da própria língua, o “como”, na medida em que a 

literatura sempre será um convite eterno ao jogo. Nesse sentido, é evidente que o jogo, 
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enquanto uma revolução constante com a linguagem, usará de artifícios que provocarão 

as mais diferentes intenções e reações com o texto.  

Essa insubordinação da literatura em relação ao funcionamento linear do mundo 

permite lembrar da concepção de tempo-jogo em Heráclito e em Nietzsche. Nos dois 

filósofos, o jogo é metáfora para o entendimento do tempo que, no caso do pensador pré-

socrático, é o único modo de compreensão do que não é mensurável. Em relação ao que 

Nietzsche propõe, jogar com o tempo, que é saber brincar com ele sem nada esperar da 

existência, é uma forma de criar vida. Nas duas visões, o jogo surge como uma imagem 

que torna tangível um tema tão provocativo, humano e abstrato.  

Em relação à literatura, o jogo existe no exercício da escrita, nas infinitas 

possibilidades estratégicas de modificação dos sentidos que permitem também uma 

brincadeira que se confunde com a ideia de tempo apresentada anteriormente. Por meio 

da manipulação dos significados, das escolhas apresentadas pelos escritores, das 

recepções sempre distintas que acontecerão nos leitores, a literatura põe em prática o 

modo de perceber a passagem do tempo nos dois filósofos. O tempo o qual se propõe 

representar é o Aion, mesmo que iluda o leitor com um tempo cronológico ou kairológico. 

E, ao elaborar no jogo da escrita um tempo que não pode ser compreendido, a literatura 

brinca com o leitor, ilude-o, distrai a existência por meio da força da criação que, segundo 

Nietzsche, precisa ser sempre insatisfatória para poder movimentar a vida.  

Em Homo Ludens (2000), Johann Huizinga propõe que o jogo é uma das formas 

de compreensão do homem, pois irá pressupor sempre a ideia de sociedade. Huizinga 

afirma que mesmo nos animais, que também inserem ações do jogo em suas brincadeiras, 

a atividade lúdica não pode ser explicada somente em um nível fisiológico ou reflexo 

psicológico. Tem uma função, segundo o autor, que produz significado, “transcende as 

necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma 
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coisa” (2000, p.5). Segundo o autor, diferentes disciplinas, como a psicologia e a 

fisiologia, tentam explicar o significado e a utilidade do jogo, porém nenhuma será 

definitiva: 

 
Todas elas se interrogam sobre o porquê e os objetivos do jogo. As 
diversas respostas tendem mais a completar-se do que a excluir-se 

mutuamente. Seria perfeitamente possível aceitar quase todas sem que 

isso resultasse numa grande confusão de pensamento, mas nem por isso 
nos aproximaríamos de uma verdadeira compreensão do conceito de 

jogo. Todas as respostas, porém, não passam de soluções parciais do 

problema. (HUIZINGA, 2000, p.6) 

 

 

O jogo permanece nas artes, no discurso, no pensamento, e funciona como uma 

solução para pensarmos muitas questões relativas à compreensão da vida humana. Uma 

das explicações para que isso ocorra está no caso da linguagem, primeiro instrumento 

criado pelo homem para comunicar, ensinar, transmitir e que, depois, se revelará 

fundamental para o saber criado a partir dela.  

Diante de uma definição ampla para o significado de jogo, Huizinga, por exemplo, 

recorrerá ao sentido que ele tem em muitas línguas. Segundo nos informa o autor, Wan e 

Tim são as duas palavras que definem jogo em chinês, por exemplo. Aquela, associada à 

ideia lúdica, bem próxima do uso quando nos referimos ao ato de brincar das crianças. 

Esta, no entanto, está mais ligada à competição, à luta, ao embate. As duas palavras estão 

próximas das percepções que são dadas normalmente ao jogo. Em outras línguas, também 

temos esses dois principais significados para a palavra. Huizinga investiga o sentido na 

Língua Inglesa, cujo significado é distinto em play, que tem um sentido amplo, como 

tocar instrumento e praticar exercícios, por exemplo, e game, que pode significar jogo, 

um modo de jogar, uma zombaria, manobra ou revelação de um segredo. 

A variedade semântica também está presente na Língua Portuguesa, idioma em 

que a palavra pode significar divertimento, ação de jogar, escárnio, astúcia, plano, por 

exemplo, sentidos que derivam do vocábulo latino ludus (jogo, divertimento, distração).  
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Por conter a ideia de movimento, a palavra se relaciona, nas suas diferentes manifestações 

na cultura, como a noção de tempo. Uma maneira de não deixar o jogo perder o seu 

sentido, que é o movimento, é através do lúdico, segundo Huizinga. A possibilidade de 

interferir no jogo por meio da criação depende da ação humana. É por meio da intervenção 

com o lúdico que o escritor e o artista poderão dar inúmeros sentidos a uma palavra repleta 

de significados, mesmo sabendo que não chegarão a um único sentido.  

Walter Benjamin, ao trazer a experiência do jogo para a sua filosofia, auxilia na 

compreensão da razão pela qual o jogador insiste na jogada, mesmo sabendo que jamais 

terá conhecimento dela completamente, assim como a criança insiste em brincar.  Em 

carta de 8 de abril de 1926 enviada à Jula Cohn-Radt, irmã de seu colega de Ginásio, 

Alfred Cohn, Walter Benjamin relata a experiência de ser um flâneur e alerta a amiga que 

o passeio corre o risco de ser interrompido sempre. Para que isso não ocorra na leitura, é 

importante separar no texto o que é importante, o que demanda uma exploração, mas 

também uma vigilância.  

O transeunte precisa estar atento para não se perder numa cidade e o percurso para 

conseguir obter êxito é o mesmo de um cavalo de xadrez, que, segundo Pierre Missac 

(1998) segue a seguinte lógica: “Outra vez, vem à mente o movimento de cavalo de 

xadrez (em alemão ´Springer`, saltador) que força o xeque-mate no meio do jogo, não no 

fim da partida, pula de uma casa para outra, volta àquela do início da partida para saltar 

de novo” (MISSAC, 1998, p.27). Na literatura, é possível experimentar as sensações que 

um jogador tem, tanto a euforia, quanto o medo. Uma outra modalidade que, segundo 

Missac, sugere uma experiência aproximada é o pôquer. Isso ocorre porque o jogador se 

vê obrigado a remanejar constantemente suas jogadas, a estar atento, a olhar o 

comportamento dos adversários, a decodificar mensagens subliminares, a correr o risco 

de blefar, por exemplo.  
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O jogador-leitor é a criança que depende do jogo apresentado pela arte para poder 

se movimentar. Se não há uma finalidade a ser buscada, nem conhecimento absoluto, 

resta ao homem a ação de jogar. A existência possível ocorre na criação de regras e de 

significados sempre provisórios, maneiras possíveis para o entendimento do jogo. 

Voltando ao poema com o qual abrimos este capítulo, no qual há a afirmação de 

que o jogador é um prisioneiro de um outro tabuleiro “de negras noites e de brancos dias” 

e uma referência ao matemático, astrônomo e poeta persa Omar Khayyam, o mundo é um 

imenso jogo de xadrez, que é uma alegoria do tempo humano, com peças desconhecidas 

sendo movimentadas por supostos regentes, mas sobre o qual a única certeza é a 

possibilidade lúdica de lidar com ele, saída defendida nas ideias dos pensadores trazidos 

para nossa discussão.  

 

4.1 AS ESTRATÉGIAS DO JOGO EM VIEIRA DA SILVA 

 

Na biografia sobre Vieira da Silva, Agustina Bessa-Luís observa que o jogo de 

xadrez é um “ponto essencial na obra de Vieira da Silva” (BESSA-LUÍS, 2009, p.69) que 

começa a ser desenvolvido de forma mais sistemática na década de 40. Conforme já 

destacamos no capítulo anterior, no referido período a artista começou a desenvolver 

alguns dos seus principais temas, como o quadro que dará início à série de bibliotecas. A 

primeira obra que terá como tema o jogo é Habitação Axadrezada71, de 1935, e, depois, 

no final da década de 30, o Le jeu de cartes72, obra que tecnicamente já revelava o 

encantamento da artista pela ilusão de ótica, que também é uma maneira de exploração 

                                                             
71 Óleo sobre tela, 60 X92 cm. Coleção J. Trevelyan, Londres.  
72 Óleo sobre tela, 34 X 37 cm. Paris, Galeria Jeanne Bucher.  
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do jogo e que resultará, em 1937, n’A Máquina Óptica, analisada no primeiro capítulo 

deste trabalho. 

A exemplo do que aconteceu para a criação dos quadros sobre bibliotecas, muitas 

das formas presentes nas obras cujos temas são os jogos também aparecem em quadros 

em que os temas não estão evidenciados nos títulos, como o que ocorre em Intérieur ou 

L’harmonium, L'oranger 73 e, depois, em Enigme74. A utilização de losangos de cores e 

de formas que criam um ilusionismo, influenciada, como já observamos no capítulo 

anterior, pelos surrealistas, será responsável por uma indisciplina geométrica, acentuando 

com mais intensidade o tema. Ao lado dos quadros citados, encontramos esboços e 

desenhos que já revelavam caminhos para o entendimento dos processos de trabalho de 

Vieira da Silva. No acervo presente na Fundação Arpad Szenes estão desenhos, sem data, 

que aludem ao tema e recebem o título de Les Joueurs d’echecs.75Segundo Eric Corne, 

em La Intuición y la Estructura - De Torres-García a Vieira da Silva 1929-1949 (2008), 

ensaio que integra um livro que foi resultado de uma exposição com obras dos dois 

artistas, as obras do final da década de 30 são tentativas de multiplicidades de pontos de 

vista. Afirma o crítico: “(...) ela enfrentou o caos, mas fixou-lhe um espaço de 

concentração, de onde parece brotar o universo, surpreendido em todas as suas 

dimensões” (CORNE, 2008, p.38). A definição de Corne parece servir para que possamos 

pensar nos caminhos escolhidos por Vieira da Silva para a criação de sua obra, como a 

predileção pela tensão entre as mais variadas formas de linhas (curva plana, reta, 

semirreta, por exemplo) e pela inserção de formas geométricas que preenchem os espaços, 

mas que também são necessárias a sua construção. Os procedimentos técnicos revelam a 

                                                             
73 Óleo sobre tela, 24 x 37,2 CM, Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, Lisboa.  
74 Óleo sobre tela, 89 X 116 cm, Coleção Particular, Lisboa. 
75 Um tem as seguintes dimensões: 20,8 X 26 cm. O outro tem 21 X 26,8 cm. 

http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=65575&visual=2&langId=1&ngs=1&queryParams=,autor|Vieira%20da%20Silva%20Maria%20Helena&queryPage=0&position=7
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necessidade da criação de telas em que o movimento é contínuo, a exemplo de um dos 

desenhos disponíveis na FASVS. 

 

 

Em 1942, Vieira da Silva pinta outro quadro com o mesmo título da obra de 1937, 

Le jeu de cartes76 e, em 1943, La partie d’echecs77.Segundo críticos, as obras são uma 

maneira de provocação com os episódios da guerra que a marcaram pessoalmente78. No 

lugar de transportar a guerra para os seus quadros, como faz, por exemplo, em Le 

desastre79 ou La Guerre80, em que percebemos uma estrutura de composição mais sólida 

e uma dramatização do assunto, ou, ainda, em diálogos mais evidentes com a história 

portuguesa, a exemplo de História trágico-marítima ou Naufrage81, de 1944, em que as 

                                                             
76 Óleo sobre tela, 73 X 92 cm. Paris, Galeria Jeanne Bucher. 
77 Óleo sobre tela. 81 X 100 cm. Museu de Arte Moderna, Paris. 
78 Vieira da Silva e Arpad Szenes chegam ao Brasil em 1940, em função da guerra, e permanecem até 1947. 
79 Óleo sobre tela, 81 X 100 cm, Museu de Arte Moderna, Paris. 
80 Arpad Szenes conta a Alberto Lacerda, que registra o relato em julho de 1982, que Vieira da Silva 

começou o quadro com um desenho feito a mão, com uma caneta Parker. Cobrindo o desenho, foi pintando 

o quadro. O desenho não se encontra no acervo dos pintores, mas na mesma confissão sabemos que a tela 

é resultado de três pedaços que surgem depois que a pintora rasga a tela, dando-lhe uma dimensão ainda 

mais dramática.  
81 Óleo sobre a tela. 81,5 X 100 cm. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. Em “Metamorfose do labirinto 

ou a pintura de Vieira da Silva”, publicado no Diário Popular de 8 de agosto de 1968, a poeta Sophia de 
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tragédias que cercaram o período das navegações servem como uma metáfora para pensar 

o tempo das guerras do século XX, Vieira escolhe o jogo.  

Sob o ponto de vista temático, os quadros exploram o assunto por meio da 

variedade de significados que o tema tem. Neles, estarão presentes a possibilidade lúdica 

do artista em intervir na ação do tempo e nas suas diversas acepções, e a provocação do 

pensamento que é produzida pela ação de jogar, a exemplo do que ocorre no primeiro 

quadro citado no parágrafo anterior. 

Em Le jeu de cartes, a dama de Copas e o rei de Ouros estão em um plano superior. 

Os símbolos que indicam os naipes estão suspensos. No canto esquerdo da tela, está um 

enorme corredor que se abre infinitamente, característica de muitos outros corredores que 

são explorados na sua profundidade, formando uma espécie de galeria estática de outros 

reis, damas e valetes. Em uma posição inferior estão aqueles que não possuem coroas. 

Assim, quando olhamos o quadro, não só observamos o lugar que cada um ocupa, 

como também nos confunde a repetição de figuras que, embora não sejam idênticas, pois 

há sempre um detalhe que distingue uma das demais, oferecem-nos a sensação de que 

estamos diante de um cenário com os mesmos elementos que parecem seguir um fluxo 

que se expande no canto esquerdo. Há uma sugestão interessante em relação às duas 

figuras centrais da obra: elas não duelam. Ao contrário, parecem encantados, mesmo que 

os símbolos que os representam tenham se desapegado das suas vestimentas. Estão foram 

do retângulo, da moldura que enquadra as outras figuras: desprendem-se. É possível 

pensar na ironia que o quadro traz, pois toda a competição criada na tela e na própria 

definição do jogo de cartas se desfaz com um duelo que não existe. As figuras que estão 

à esquerda da tela assistem ao espetáculo sentadas e não podemos quantificá-las, pois, 

                                                             
Mello Breyner Andresen afirma que o quadro de Vieira da Silva é “como o percurso da onda que sempre 

regressa ao interior de si própria”, em uma referência quase inevitável à embarcação do referido quadro.  
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mais uma vez, a profundidade criada em muitas das obras de Vieira da Silva sugere a 

ideia de infinitude.  

O domínio da estrutura do jogo é evidente, mas há uma inversão que parece ser 

proposital. Com isso, a exemplo do que afirma Nietzsche acerca da criação, que só o jogo 

é capaz de produzir, as regras são alteradas. Perde-se o domínio do que é pragmático e 

toda a ordem do poder é criticada. Duas figuras, que parecem ser um rei e um valete, 

cercados dos símbolos de copas e espadas, estendem as mãos. Todas as cartas estão 

misturadas e todas as figuras que são dependentes, -rainhas, reis, valetes e damas -, 

formam uma única ideia de jogo, um grande baralho.  

 

 

 O próximo quadro, La partie d’echecs, é o primeiro dos quadros cujos temas são 

os jogos a pôr duas figuras na ação de jogar. O poeta Murilo Mendes afirma que o quadro 

também integra a parte da obra em que podemos refletir sobre a guerra. Segundo 
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Mendes82: “Trata-se de dois homens ou de dois autómatos? Estão a decidir um jogo de 

xadrez ou o destino do mundo”. É interessante perceber que são duas figuras centrais que 

aparecem novamente, mas dessa vez parecem ocupar posições distintas. Ao contrário do 

valente e do rei, que não duelam, as figuras centrais de La partie d’echecs parecem tomar 

uma decisão. Vieira da Silva acentua o embate agônico que o jogo tem, mas acrescenta 

um elemento diferente do outro quadro: os jogadores. Como vimos na primeira parte deste 

capítulo, ser jogador é um papel que se confunde com a existência do próprio homem. Se 

concordamos com Murilo Mendes em que os quadros sobre os jogos também são uma 

forma de evidenciar o conflito da guerra, o artista, por meio do trabalho, também põe em 

pratica a trapaça à qual se refere Roland Barthes. Por meio da transgressão às regras do 

jogo, a linguagem é potencializada. Ao driblar as regras, como representar um tema no 

lugar de um outro, o próprio jogo acontecerá dentro do jogo.  

Na obra, no lugar de um espaço que reproduz o quadriculado confuso de um 

imenso tabuleiro disperso, temos os detalhes de um espaço preciso e detalhado. Aliás, a 

única imagem clara diante de uma composição extremamente ilusionista. A posição das 

peças é nítida e os jogadores parecem ter entrado nessa esfera interior proporcionada por 

um outro tempo do jogo. Calmos, um olha fixamente a jogada, enquanto o outro, de 

pernas cruzadas, observa a posição das suas peças. Mais uma vez, há a relação do jogo 

com o tempo metafísico. A tela desestabiliza a unidade temporal, pois há a continuidade 

de um tempo que se abre da parte central da tela para o interior, numa referência ao fato 

do jogo se perpetuar continuamente. 

                                                             
82 O poeta Murilo Mendes, como observamos no primeiro capítulo, escreveu textos e dedicou poemas a 

Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes. Sabemos que Mendes tornou-se um importante crítico da 

obra da pintora, além de amigo do casal e foi fundamental no período em que eles estiveram no Brasil: “Foi 

a partir de seus contatos na sociedade artística carioca que organizou a primeira individual da artista no 

Museu de Belas-Artes do Rio de Janeiro” (2013, p.81). Além disso, Vieira foi responsável pelos desenhos 

das capas dos livros Mundo Enigma (1945), de Murilo Mendes, e, antes, de Vaga Música (1942), de Cecília 

Meireles, de quem se tornara também amiga.  
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É, portanto, uma brincadeira com as diversas dimensões do tempo dadas pelo 

jogo. Apesar de parecer ser o tempo kairológico, com o instante dado pela jogada, a tela 

se abre para um tempo infinito, confirmando que este também é o tempo da atividade 

lúdica. Essa mesma observação parece acontecer no quadro Joueurs de cartes83 (1945-

46), que reabilita certas variações de cor e retira a importância central dos jogadores, 

fazendo com que os mesmos também sejam interpretados pelos contrates das cores, que 

                                                             
83 Óleo sobre tela. 24 X 33 cm. Seattle Art Museum, Seattle. Doação da herança de Mark Tobey.  
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não mais indicam a escuridão ou a claridade, mas estimulam um ambiente desintegrado 

no qual os elementos dos jogos de cartas e de xadrez se misturam, desafiando o 

entendimento do observador.  

O tempo só pode ser compreendido na profusão de todos os objetos que ilustram 

a criação do jogo. Tudo se comunica e não se articula mais uma correspondência entre o 

real e o plástico. Tudo passa a ser também o jogo, motivo figurativo de todas as telas e 

que não deixa de ser composto pela instabilidade e mobilidade das figuras. 
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 Para pensar em Echec et mat84(1949-50), recorreremos a Eduardo Lourenço 

quando o pensador português afirma que há uma grande preocupação na obra de Vieira 

da Silva, que é o da relação entre tempo e espaço:  

Mas esse tema igualmente basta para explicar a ambiguidade e a 
fascinação dessa pintura que é jogo com o que a experiência sensível 

oferece aos homens de mais presente (pois nele tudo está) e de mais 

ausente (ele em nada está)” (LOURENÇO, 1983, p.66) 

 

Eduardo Lourenço nos auxilia na fundamentação de que os quadros sobre os jogos 

ajudam a explicar a luta desenvolvida nas obras sobre a qual fala Eric Corne. O jogo, 

como imagem e como estratégia da artista, que também joga, conforme notamos, permite 

a exploração de uma experiência potente de interpretação da existência humana, 

característica, segundo Huizinga, própria do jogo enquanto exercício lúdico. Mais uma 

vez, a exemplo do que já apresentamos com o jogo de cartas, os elementos se confundem. 

Tudo, novamente, é um imenso tabuleiro, um grandioso jogo, que, como no poema de 

Borges, é um modo de entendimento da vida da qual o homem não consegue fugir. 

 Como foi apresentado no primeiro capítulo, talvez Vieira da Silva e Agustina 

Bessa-Luís sejam, nas suas respectivas áreas, investigadoras de um mesmo tema que se 

desenvolve através de determinadas imagens e estruturas. Nas intermináveis bibliotecas, 

o jogo se constrói como metáfora e como estratégia permitida pelo uso da linguagem.  

                                                             
84 Óleo sobre tela, 91 X 77 cm. Coleção particular. 
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Em Tabuleiro de Xadrez85, de 1962, todas as figuras também se confundem em 

um imenso tabuleiro disperso: os jogadores não lembram mais as figuras humanas, mas 

as peças do jogo. Em toda a tela, há uma ideia que alude à imagem de uma cidade, pela 

acentuação das linhas e dos limites e no tabuleiro da parte central da tela, ou seja, do 

tabuleiro gerado dentro de um imenso tabuleiro86. As peças estão posicionadas da mesma 

forma que a situação de xeque-mate do quadro anterior.  

                                                             
85 Óleo sobre tela. 24 X 33 cm. Coleção particular. 
86 O quadriculado do tabuleiro servirá à caracterização de outros espaços, como o que ocorre em O quarto 

cinzento (65 X 92 cm, 1950, Tate Gallery, Londres). No entanto, assim como ocorre com composições que 

lembram as bibliotecas, as figuras geométricas lembram os temas como se eles ecoassem por toda a obra, 

mas não são retomados inteiramente, pois, no caso do quadro referido nesta nota, as demais peças que 

integram o tema do jogo não aparecerão.  
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Os jogadores não estão mais presentes, mas o tabuleiro permanece, claro e com as 

peças que apontam para a situação final do xadrez. Não sabemos quem movimentará as 

peças, como também não temos nenhuma informação acerca de quem as movimentou, 

pois o jogo, ao mesmo tempo que parece ter sido vencido por alguém, pode ser 

recomeçado por alguém que não localizamos precisamente dentro do espaço pictórico. 

No fim do jogo, há a ideia de recomeço ou da movimentação possível das peças, o que 

nos indica uma supremacia do jogo-tempo em relação aos jogadores, quase sempre 

invisíveis dentro de um espaço, mais uma vez, representando com as formas geométricas 

do tabuleiro.  

Mais do que refletir sobre o rei, vencido, e sobre a conquista sempre parcial da 

partida, podemos pensar no lugar da encenação, nas possibilidades do ato de jogar, que 

parecem ser maiores do que as derrotas ou vitórias, que sempre acontecerão. Dos 

jogadores ausentes, podemos apenas inferir que estamos diante da ambiguidade 

apresentada por Lourenço: parecemos inseridos no jogo, mas estamos, por vezes, fora 
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dele, pois nem sempre teremos conhecimento da movimentação total da ação, nem da 

sequência que resultou na jogada final, mas fica o reconhecimento do lúdico, assim como 

da encenação.  

 

4.2 O JOGO SEMPRE REDESCOBERTO 

 

Por mais ridículo que fosse o fato de eu esperar tanto da roleta, tenho a 

impressão de ser ainda mais ridícula a opinião rotineira, por todos 

aceita, de que é estúpido e absurdo esperar algo do jogo.  
 

Fiódor Dostoiévski87 

  

 Em Longos dias têm cem anos (2009), em muitos momentos, seja na biografia ou 

nos ensaios que foram anexados à segunda edição, Agustina Bessa-Luís menciona a 

importância do jogo, sobretudo o xadrez, na pintura de Maria Helena Vieira da Silva: “A 

sua pintura é uma mandala; nela aparece com insistência o tabuleiro de xadrez, e o xadrez 

é uma mandala. Sabe-se que, de origem indiana, o tabuleiro do xadrez representa o mundo  

(....)” (2009, p.181-182). Segundo a afirmação de Agustina Bessa-Luís, o xadrez e a 

pintura são mandalas e representam o mundo. Eles não são o mundo em si, mas a alegoria 

mais próxima dele. 

Nesse sentido, parece Agustina, como crítica e biógrafa de Vieira da Silva, 

concordar com os estudiosos da obra da pintora. O xadrez, que aponta para uma reflexão 

sobre o jogo, é a alegoria a partir da qual podemos pensar no funcionamento do mundo. 

Sendo uma mandala, contém, como ela, a energia do mundo por meio da relação do 

homem com o tempo. A ideia parece ser a mesma sobre a possibilidade do jogo se 

relacionar intrinsecamente com o tempo, conforme apresentamos. 

                                                             
87 DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Um jogador. Ed.34. 3ª edição, São Paulo, 2011, p. 22. 
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É interessante pensar na mandala88. Estruturalmente, sabemos que no centro da 

mandala há um símbolo, que normalmente representa a totalidade, uma consciência 

superior. Há uma quantidade expressiva de formas geométricas dispersas ao redor do 

centro, que indicam as manifestações da personalidade humana. A referência de estudo 

mais próxima de nós está localizada em obras de Carl Gustav Jung, como em O 

Simbolismo da Mandala, texto inserido n’Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo 

(2002), para quem a mandala se relaciona diretamente com a ordem psíquica do homem, 

o que é possível através da interpretação simbólica do círculo, que, para alguns, é a 

própria imagem do universo cujo sentido é sempre desconhecido.  

 O jogo se mostra na sua essência como o próprio tempo: aparentemente nos liga 

a uma ordem do mundo, controlável e manipulada, mas, por outro lado, ratifica que a 

única forma de o entender é por meio da sua capacidade de brincar, de se fazer tempo, de 

destruir e construir, a exemplo do que Heráclito e Nietzsche observaram. Este primeiro 

aspecto do jogo aparecerá na obra de Agustina Bessa-Luís, não só por meio do tema89, - 

o jogo quase sempre surge em suas narrativas, de maneira explícita, por meio dos 

jogadores e de citações sobre o assunto -, mas também como estratégia da escrita. 

 Em Antes do Degelo (2004), que dialoga com o clássico russo, Crime e Castigo, 

o conhecido romance de Fiódor Dostoiévski, parecemos estar diante da intriga de 

Raskólnikov, o jovem estudante que comete um assassinato, mas as pistas deixadas pelo 

narrador agustiniano para que seja tecida a verossimilhança logo se desfazem no jogo 

                                                             
88 A palavra mandala vem de um vocábulo da língua sânscrita e significa um círculo (resultado de manda, 

essência, e la, conteúdo), ou seja, “o que contém a essência” ou “o círculo da essência” (Green, 2005, p. 7).  
89 Em Breviário do Brasil (1991), por exemplo, em que faz um roteiro afetivo, memorialístico e pessoal do 

Brasil, sabemos que as relações luso-brasileiras da escritora começam com a figura do seu pai, que morou 

no Brasil por muito tempo e enriqueceu com o jogo. Este, portanto, pode ter uma ligação com a história da 

própria escritora. Em O livro de Agustina (2012), tendo como referência o livro sobre “viagem pelo Brasil”, 

a escritora afirma: “o jogo era um campo de acesso à fortuna e às relações perigosas. Meu pai falava pouco 

desse tempo que lhe descobriu a vocação, senão o vício (p.69)”.  
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como estratégia literária por meio da intertextualidade, que faz com que a narrativa seja 

uma representação de outra representação, a de Dostoiévski.  

Com características semelhantes às do romance russo, o leitor pode cair na 

armadilha de que a utilização do conhecido texto pode fornecer elementos importantes 

para a leitura do romance agustiniano, a começar pelas inúmeras vezes em que há uma 

associação entre as duas tramas, seja pela aparição dos amigos José Rui e Genaro e a 

relação deles com Raskólnikov - “És como Raskolnikov. Se ele soubesse falar com velhas 

não matava a usurária (2004, p. 35) ” -, seja pelo assassinato que também ocorre no enredo 

agustiniano ou, ainda, pela construção detalhista do romance – “Gosto dos detalhes – 

disse José Rui – São necessários para se fazer ideia do nosso poder de adaptação” (p.133) 

-, mais uma vez dividido ilusoriamente em capítulos que parecem lhe conferir uma ordem. 

Um quebra-cabeça se forma na tentativa de se compreender não o crime, mas o próprio 

romance, que dissimula, fazendo com que acreditemos que a motivação principal é o 

crime quando, na realidade, se um crime houver, só poderá ser o da linguagem, que 

denuncia uma visão existencialista do mundo na qual o homem só consegue existir se for 

entregue às suas paixões e vícios, como o jogo.  

Quem possibilita essa leitura é o jogo que é feito com a forma do romance, que 

subverte a própria estratégia que anuncia, a intertextualidade. Isso ocorre porque todas as 

correspondências com a obra russa são inseridas para que o leitor possa realizar 

associações mais claras. Então, o grande tema também será o jogo. A narrativa permite, 

por meio das características do gênero policial, uma investigação com base nos indícios 

da narrativa russa, deformada, fragmentada. Alguns elementos, além dos já citados, são 

pormenores que indicam esses vestígios, como o capítulo V, que começa com a alusão ao 

machado, o mesmo utilizado pelo personagem russo para assassinar a velha agiota. O 

assassinato de Cláudia, que ocorre na narrativa agustiniana, serve apenas para que o jogo 
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seja mantido. No romance de Dostoiévski, depois de matar a velha usurária, a personagem 

principal se dá conta de que havia, na realidade, assassinado um princípio, algo que o 

atormentava na sua angústia de fazer algo importante. O crime, portanto, motivado pelo 

desejo de ultrapassagem dos limites da própria natureza humana, acaba colocando a 

liberdade acima de qualquer coisa, pois a tentativa de cumprir um destino livre é superior 

aos próprios limites humanos ou uma maneira de compreendê-los: “Os diálogos de Crime 

e Castigo entram pelos nossos ouvidos como um rumor absurdo e, lá longe, percebe-se o 

vento que se aproxima e nos vai arrastar” (BESSA-LUÍS, 2004, p.201). 

No caso dos dois romances em questão, a reflexão sobre a imagem do homem nas 

suas respectivas demandas pessoais, - a pobreza e a dificuldade do ex-estudante de 

Direito, na figura de Raskólnikov, que também pode servir para definir as personagens 

do romance de Agustina, por exemplo -, permite pensar nas angústias humanas e na 

iminência do crime que qualquer homem sempre está sujeito a cometer. Quem joga, assim 

como observamos nos quadros de Vieira da Silva, é o artista, pois sabe que o jogo é uma 

alternativa para a reflexão sobre questões que não encontrarão uma única saída, que é a 

angústia do homem diante do tempo, por exemplo:  

E se tudo começasse com uma rebelião? Um pequeno efeito num ritual 
perdido e que marcava o início dalguma coisa. Na memória, a rebelião 

ficava inscrita e sujeita a uma constante repetição. Todas as 

oportunidades são aproveitadas até ao osso para assumirem o caráter da 

repetição. Isso faz a guerra explodir, a guerra. Às vezes o que dá origem 
à guerra não tem importância de maior. Pode ser um ataque de 

hemorróidas e não um ataque de armas de destruição maciça. O que 

importa é imitar a rebelião, fazer com que ela se reconheça mais uma 
vez no fundo da alma ou, se quiserem, no fundo, muito fundo, da onda 

obscura da nossa origem. (BESSA-LUÍS, 2004, p.281) 

 

Na tentativa de se chegar a uma origem ou a uma investigação sobre o tempo, a 

narrativa tocará em algumas questões, como as que fascinam e impulsionam o homem 

para o seu fim. As relações entre origem e reconstituição inacabada, vida e morte, 
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parecem se relacionar com a necessidade de entendimento do tempo em que as marcas 

cronológicas não existem, o tempo de Aion. Imitar a rebelião, proposta feita pelo narrador 

do romance, parece manter uma relação com a energia da cabala-pintura que Agustina 

Bessa-Luís observa sobre a obra de Vieira da Silva, pois é a mesma estratégia de tentar 

manipular a linguagem de modo que ela possa demonstrar vários níveis de entendimento 

sobre o tempo. Em entrevista ao Jornal de Letras90, na ocasião do lançamento do livro, 

afirma a escritora: “O meu romance anda à volta da necessidade do crime, que dá origem 

à culpa. (...) De certa maneira, o crime quase foi necessário até hoje. Alguma coisa tem 

de o substituir, mas ainda não sabemos o quê”.  

Na narrativa agustiniana, assim como no funcionamento geral dos quadros sobre 

os jogos em Vieira, alguns personagens parecem deter um certo poder de decisão sobre o 

seu próprio destino. A observação do poeta Murilo Mendes sobre as figuras ou autômatos 

no quadro La partie d’echecs parece poder ser aplicada a José Rui/Genaro: estão eles a 

desvendar os mistérios sobre um crime ou sobre os mistérios do mundo? Ao pôr nas duas 

figuras, ou no duplo, a chave de entendimento do romance de Dostoiévski, dos crimes, 

desta obra e da que é construída, e da própria linguagem que utiliza uma forma 

enigmática, o romance parece ser conduzido da mesma maneira que as duas figuras de 

Vieira da Silva. A pintura-mandala, que traz o jogo, também é uma narrativa-mandala, 

que, igualmente, traz o jogo como uma maneira de compreensão dos princípios que 

formam o homem. É a possibilidade da morte que dá a ver uma outra, que se coloca como 

um problema essencial desde que começamos a ser entendidos como seres da linguagem. 

Dessa forma, a única alternativa para se driblar a vida é por meio do lúdico, que se 

                                                             
90 Disponível online em http://visao.sapo.pt/agustina-bessa-luis-a-culpa-prodigiosa=f796969.  

http://visao.sapo.pt/agustina-bessa-luis-a-culpa-prodigiosa=f796969
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confunde com a ação do próprio tempo, que não nos oferece uma outra forma de lidarmos 

com ele.   

Todas as versões para o crime são dadas pelo narrador, assertivo, e que monta uma 

rede intrigada de fatos. Muitos desses fatos são fornecidos pelas inserções da narrativa de 

Dostoiévski. Através deles, o narrador vai apresentando hipóteses, mas sempre pondo o 

questionamento da verdade em primeiro lugar: “A verdade não é assim tão necessária, 

nem tão interessante, para que se faça dela uma moral dos povos. E se a verdade não 

existe? (2004, p. 325). Se a verdade não existe, o que está em questão é o pastiche, o jogo, 

restando-nos as “numerosas ligações que ele cultiva sobre si mesmo” e, em especial “que 

ele gosta de jogar” (BARTHES, 1977, p.152). Se o verdadeiro jogo não consiste em 

mascarar o sujeito, mas o próprio jogo, tudo será permitido para que isso aconteça: “a 

máscara, o arrebatamento, os diálogos falsos e verdadeiros, a desvergonha total que se 

impunha a nudez absoluta” (2004, p.325), conforme enfatiza o narrador ao falar do 

processo carnavalizado de Crime e Castigo. Portanto, mascarar o próprio jogo é o que 

realmente faz sentido dentro de um jogo narrativo, procedimento que encontra diálogo 

nas composições em abismo de Vieira da Silva, nas duplicações dos espaços no interior 

do quadro, por exemplo.  

Ensaia a narrativa a ilusão de que é possível traçar uma verdade para se chegar à 

conclusão dos crimes, mas o narrador destrói essas possibilidades com novas provas. 

Silvina Rodrigues Lopes (1992), mesmo analisando outra narrativa de Agustina, oferece-

nos uma importante observação sobre a movimentação do enredo da escritora quando diz 

que, embora em termos policiais haja uma decepção, é essa estratégia (a presente em A 

Corte do Norte, mas pode ser a de Antes do Degelo) que faz da narrativa uma 

“multiplicação de perspectivas sedutoras” (1992, p.86). Essa sedução, produzida pela 

ilusão que cada nova versão traz, parece ser a mesma de quando reproduzimos as formas 
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geométricas do tabuleiro ou das cartas: é como se a cada nova possibilidade de jogada, 

através da investigação de um sentido, menor que seja, pudéssemos ter a sensação da 

recomeço e de domínio do tempo que o jogo sempre cria.  

Em Longos dias têm cem anos, Agustina parece também nos oferecer uma 

resposta com uma definição acerca do jogo: 

 

Nos quadros de Vieira da Silva podemos observar um comportamento 

visionário dentro duma concretização absoluta. Um tabuleiro de xadrez 

é um objecto dentro da representação da ordem universal, que por sua 

vez é um jogo inteligível em todos os seus pormenores, mas sem saída. 
A vontade particular do artista tende à renovação; a vontade universal 

é natureza realizada. A renovação não passa de aproximações à natureza 

realizada. Posto isto, a vontade particular e a vontade universal são uma 
só coisa; na obra de Vieira da Silva está contida a experiência de uma, 

assim como o conhecimento da outra. (BESSA-LUÍS, 2009, p. 133-

134). 

 

Dessa maneira, através do procedimento técnico que alude às ideias de jogo, 

podemos pensar que pintora e escritora resistem por meio da tarefa de fabricação de um 

mundo em que a reflexão sobre o tempo é uma necessidade humana e, portanto, do 

trabalho do artista.  Nesse sentido, um outro ponto de merecida aproximação apontado 

pelos críticos de Vieira da Silva em relação ao jogo é a história91, representado pela ideia 

do tempo cronológico. Na biografia de Vieira da Silva, retomamos a citação presente no 

primeiro capítulo, do artigo O Sentido Interior:  

Falar em silêncio e solidão, num mundo tão agitado por correntes 
extravertidas, parece uma provocação. Assim é. Toda a condição do 

artista é uma provocação, porque hostiliza o cerco que lhe faz a palavra 

– a palavra que cultiva imagens e simula poderes. (BESSA-LUÍS, 2009, 

p.125)  

                                                             
91 Como, notadamente é sabido, também ocorre com Agustina Bessa-Luís. Como afirma Catherine Dumas: 

“a história representa para a romancista um interesse crescente, a tal ponto que o facto histórico invade os 

romances mais recentes” (DUMAS, 1981, p.147). A professora e pesquisadora francesa destaca, por 

exemplo, o livro As Terras do Risco, em que o personagem central é um professor e pesquisador de história 

que se dedica à investigação de um evento histórico enigmático. É uma incessante busca pela origem.  
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A imagem dos jogadores no centro da tela de Vieira da Silva, assim como toda 

reflexão acerca do destino humano, da sorte e da possibilidade de brincar com a vida (e, 

consequentemente, com a morte) presentes no romance agustiniano serão também 

maneiras de dizer o silêncio e a solidão, uma espécie de provocação irônica. Se para os 

jogadores parece existir a possibilidade de controle, para os personagens também existe 

essa saída, tanto como ocorre com as cores e os traços de Vieira da Silva, que despertam 

imagem e “simulam poderes”, como pelas mãos de Agustina Bessa-Luís, é também 

possível a simulação. Afinal, como o jogo, símbolo que é, pode ser uma simulação 

possível do mundo? 

Como fabricações emblemáticas que são, retomando outro conceito cunhado por 

Agustina ao falar de Vieira da Silva, pintura e literatura, por meio do jogo, podem não só 

projetar a geometria do mundo, como refletem sobre a organização dele, que também irá 

nos incluir. O jogo-mandala parece cumprir o seu dever, conforme observa Agustina 

sobre a obra de Maria Helena, que é o de ligar o homem com algum sentido interior. Se 

“cada civilização tem a sua maneira de ser sagrada, de transformar a sua natureza 

primitiva numa tecnologia em que intervém a angústia peculiar do homem” (BESSA-

LUÍS, 2009, p.126), essa forma parece ser, no nosso caso, a arte.  

 O jogo também é uma forma de pensar a história humana, diacronicamente e 

sincronicamente, com os seus corredores de personagens, fatos e figuras sendo 

retomados, e dependerá da movimentação de elementos adequados ao resultado que o 

artista pretende chegar. 

Em muitos dos romances de Agustina Bessa-Luís, existirá, aparentemente, uma 

preocupação histórica central, mas que será tecida por meio de ruínas, de fragmentos, de 
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cenas que irão se reunir para a composição de um extenso quebra-cabeça, como é o caso, 

além dos já citados Um Bicho da Terra (...) e Fanny Owen (1979),  de Adivinhas de Pedro 

e Inês (1983) e de A Monja de Lisboa (1985). Cabe-nos ressaltar que nessas obras, 

consideradas como romances históricos, a memória se assemelha ao que Jacques Le Goff 

(1994) notou acerca da necessidade da história em alimentar a memória, servindo ao 

presente e ao futuro. Agustina parece compreender a história como um elemento 

fundamental da identidade e, portanto, essencial à percepção de si e do outro. 

Para Walter Benjamin, em A Origem do Drama Barroco Alemão (1984), 

representar as ideias sempre consistiu em uma complicada tarefa na história da filosofia. 

A mediação entre o que vemos e o que representamos, ou seja, a mediação entre o real e 

o objeto é, para a filosofia, umas das questões mais importantes no que se refere à 

possibilidade do conhecimento verdadeiro. Em Leibniz, as mônadas – unidade, em grego 

– se constituem como pontos últimos que se movimentam no vazio. O espaço e o tempo 

são fenômenos e, para termos conhecimento sobre a realidade, precisamos conhecer as 

mônadas, substâncias simples, indivisíveis, que carregam a multiplicidade de que é 

composto o mundo. Cada mônada, portanto, será um todo que, ao se deslocar, se relaciona 

com outras mônadas. Benjamin utilizará este conceito proposto por Leibniz para, com a 

sua revisitação ao tema, afirmar a leitura do mundo por meio da mônada, impedindo uma 

visão totalizante e unilateral da história. A dicotomia apresentada por Benjamin entre 

ideia e fenômeno é a mesma já apontada por Leibniz, pois as ideias não teriam vida sem 

a presença dos fenômenos: as coisas que, existindo na esfera do particular, estariam 

sujeitas ao fim sem a existência das ideias. O lugar dessas ideias para Benjamin é a 

linguagem. A ideia e o fenômeno são dependentes um do outro, uma vez que a função 

universal da ideia e a função particular do fenômeno são dependentes, intermediadas pela 
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existência do conceito, que tem a propriedade de salvar os fenômenos das ideias e 

representá-las de modo universal sob o prisma do particular.  

 Ao reinserir algo novo em jogo e transformá-lo em diferença construímos um 

olhar que se amplia ao invisível. Somente a imagem posta em dupla distância dialética, 

do que é e do que resta, é capaz de figurá-la. Essa imagem resultante de uma tensão 

dialética destitui as certezas introduzindo permanentemente uma cisão reconduzida. A 

dialética joga com a contradição, não para resolvê-la. Não há “síntese”, a não ser o 

exercício de busca pela síntese, de algo que é transformado no olhar que esta relação 

impõe, um olhar que se estende também ao invisível.  

Destacamos com maior atenção o romance a Crónica do Cruzado Osb (1976) 

porque, mais uma vez, Agustina, ao parecer aludir a um fato histórico, trazendo-o como 

mote para o desenvolvimento da narrativa, deforma-o, reinventa-o, dando-lhe uma 

plasticidade bem próxima da desintegração do jogo de Vieira da Silva. Isso ocorre, como 

vimos, nos romances cujo tema central parece ser a história, como Um bicho da terra, 

como também em Fanny Owen ou, ainda, em Antes do Degelo. O leitor deve estar sempre 

atento: o que parece ser a recuperação de alguns temas, obras de artes, por exemplo, é, na 

realidade, uma complexa rede intertextual na qual não podemos acreditar totalmente. 

Nem sempre os fatos são verdadeiros, nem sempre as citações que são atribuídas a 

determinadas figuras lhes pertencem. Trabalhar com a ilusão da verdade dentro da ficção 

só pode ser possível através da criação de um falso referente que, por meio da colagem, 

do pastiche, parece integrar uma versão definitiva e segura porque essa estrutura de 

construção da narrativa se repete, porque o jogo criado parece ser o mesmo: seja pelo 

encaixe das peças, seja pela movimentação sugerida pelo narrador, temos a sensação de 

uma conclusão, de uma versão que se mostra definitiva.  
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No entanto, a sensação não é nada além do próprio movimento, permitido por 

meio dessa reprodução de peças, de reinvenção de fatos, por exemplo. Como nos quadros 

de Vieira da Silva sobre o jogo, em que temos a sensação da visibilidade, o que 

encontramos na narrativa são as mesmas reproduções contínuas de um grande jogo, sem 

fim, em que o posicionamento das peças parece levar a uma situação final, mas o fim 

encontra-se suspenso, esperando por novos jogadores ou pelo recomeço dos mesmos, a 

exemplo das cenas dos quadros em que temos as figuras posicionadas na jogada final ou 

na tela em que temos a visão da jogada, mas não temos os jogadores. 

A Crónica do Cruzado Osb é um exemplo disto, um “blefe” da escritora 

alegorista. Ao mesmo tempo que parece recuperar um fato histórico do tempo do cerco 

de Lisboa, em 1147, está a falar da Revolução dos Cravos. Quando parece investigar a 

partir de um documento que realmente existiu, novas informações colocam em dúvida a 

veracidade. É um grande e imenso jogo com a história, uma estratégia que permite, assim 

como o xadrez para Vieira da Silva, falar de um assunto e pretender um outro, provocando 

o engano, efeito necessário para que o jogo possa se sustentar. Sobre o jogo verbal, a 

reflexão sobre a necessidade da vivência e da experiência e a denúncia das artimanhas 

políticas da história, constata Inês Pedrosa, no prefácio da edição mais recente do livro92:  

(...) Agustina concebeu um par de ficções nas quais realidade e reflexão 
fluem em paralelo, conseguindo captar, por dentro, o magma dos 

sentimentos e das revoltas das diferentes camadas sociais e pensar, por 

fora – como se pudesse observar a vertiginosa sucessão dos factos a 

partir de uma curva temporal posterior -, as consequências futuras do 
que estava a acontecer. Nesta extraordinária capacidade de descrever 

uma época e de antecipar o seu desfecho (...). O tempo pousa sobre as 

palavras escritas como um revelador – mostra o brilho dumas e a 

irrelevância doutras. (PEDROSA, 2007, p.9) 

 

                                                             
92 A edição é de 2007 e reúne dois livros da escritora em um só, de nome As chamas e as almas. Os romances 

que integram a obra são: A Crónica do Cruzado Osb, de 1976, e As Fúrias, de 1977. O prefácio de Inês 

Pedrosa recebe o título de Orquestra do Imprevisível. 
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Álvaro Manuel Machado, em resenha publicada na Colóquio Letras93, afirma que 

o livro, que parece ser um “acidente” na obra de Agustina, na verdade não é. Refere-se 

dessa maneira ao romance pois, segundo o autor, ao mesmo tempo que Agustina continua 

a abordar o tema das relações humanas, algo que lhe interessa desde a publicação de A 

Sibila, só as insere para evidenciar as “impurezas” da história. Quem espera, portanto, um 

posicionamento ideológico contundente e definido, irá se deparar com uma outra forma 

de crítica, que não é menor, mas parece ser a mesma alternativa encontrada por Vieira: 

não expor o problema de uma maneira tão clara e evidente não significa uma ausência de 

atitude ou mesmo uma alienação. Pelo contrário, ao exporem o jogo, ambas denunciam 

um tempo de incoerências e de violências contra o homem, como também aludem a 

questões que antecedem o próprio evento histórico, quer seja a Segunda Guerra Mundial, 

quer seja a história que culmina na Revolução dos Cravos.  

Em entrevista a Artur Portela, reunida no livro Agustina por Agustina (1986), a 

escritora, quando questionada sobre a sua orientação política e sobre Abril de 74, 

assertivamente responde algo que poderia nos servir também para o entendimento da 

razão da fabricação do jogo: “Ninguém quer, suponho eu, ser orientado. Ninguém quer o 

definitivo; o definitivo é totalitário” (1986, p.14). Se as narrativas e as telas apontam para 

os enganos da história, como as imagens recuperadas de forma fragmentada, na 

elaboração do que é a história para Benjamin, elas só conseguem esse efeito pela 

exploração da ambuiguidade. Todo discurso oficial é relativizado, ratificando que, 

embora os fatos pareçam ser novos, as demandas humanas sempre foram as mesmas, 

como observa o narrador no início do romance: 

Os sistemas só muito ineficazmente se substituem; quase só se 
comprometem a uma linguagem diferente, impura pela necessidade da 

influência a que se destina. O que persuade perverte. Também é certo 

que o que persuade não atinge o essencial. Quem pretendesse fazer uma 

                                                             
93 Número 36, março de 1977, p.76-77. 
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grande revolução teria que estar informado do essencial como noção de 

existência. Toda a existência é um acto ostentatório. (BESSA-LUÍS, 

2007, p.31) 

 

O título do romance, Crónica do Cruzado Osb, faz com que acreditemos que o 

texto será escrito por Osberno, ou Osberto, militar inglês que presenciou o cerco de 

Lisboa e que deixara uma carta sobre o fato, ignorada pela história portuguesa, até a sua 

recuperação em 1856 por Alexandre Herculano, que publica o apógrafo na Universidade 

de Cambridge. O aparecimento de outras personagens, como o jornalista político Josué 

Silva, que utiliza o documento do cruzado para adaptar a crônica à sua época, abril de 74, 

e de Isabel Jeremias, proprietária média do Douro, modalizam a leitura de um fato 

histórico: um se sobrepõe ao outro, assim como as relações humanas, que são tecidas ao 

redor da personagem feminina.  

Se a primeira questão que desperta atenção é a autoria do texto, a partir do título 

que se refere à carta em latim do cruzado Osb, narrador-observador que poderia ter algum 

tipo de ligação com o histórico Osb, o homem do século XII, a segunda é que Agustina 

pode estar reescrevendo uma outra história sobre a liberdade, a do cerco de Lisboa, anos 

antes da publicação da conhecida obra de José Saramago, História do Cerco de Lisboa, 

de 1980. Mas não é somente sobre o documento de que fala o romance, mas da releitura 

do documento para a invenção de um outro Osb, não o histórico, e de uma nova versão, 

a de Josué Silva, em uma retomada do passado para compreensão do presente, a visão 

total de que fala Inês Pedrosa:  

Josué esteve acordado durante a noite toda, e, já de manhã retomou a 

Crónica do Cruzado Osb., no episódio do pão bento ensopado em 
sangue, facto que se verificou no acampamento dos flamengos. O 

cruzado Osb. Era de facto mais cronista do que guerreiro. Daí que 

anotasse tão honradamente que os sitiantes, sob a aparência de 
peregrinação e de religião, desejassem saciar a sede de sangue humano. 

E ele, Josué da Silva, extremoso filho daquele cerco feito à cidade, à 

nação e ao mundo inteiro? Não estava o seu pão embebido em sangue 
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e não era assim que comungavam dele os seus amigos? (BESSA-LUÍS, 

2007, p.87).  

 

Não é exatamente uma novidade, como insistimos em destacar no decorrer deste 

trabalho, essa estratégia agustiniana: as personagens utilizam fatos que podem ou não 

terem acontecido, deturpam e estabelecem uma associação entre o que foi retomado e o 

presente, unificando todos os tempos. Dessa maneira, séculos XII e XX dialogam, ou o 

presente retoma o passado como uma ideia através de uma reescrita que expõe o duvidoso, 

o engano, a ambiguidade. Esta, em especial, levantamos alguns aspectos: o cerco, que 

também pode ser a revolução de 74, a crônica do Osb ou para o Osb (de qual crônica 

estamos falando?), o cerco que é feito às cidades em muitos momentos e o bloqueio que 

é feito ao homem, historicamente, e a condição sempre sitiada do mesmo.  

Portanto, o próprio gênero sugerido, a crônica, em cujo sentido mais original se 

relaciona com o tempo, ou com a sucessão de eventos sequenciais que é relatada por um 

cronista, observador da realidade, também provoca uma imprecisão e uma incerteza. A 

crônica, hoje sabemos, distante do seu primeiro significado, é uma interpretação sempre 

parcial e subjetiva, mas a crônica, retomada no seu sentido original, parece ainda ser um 

relato histórico, objetivo e imparcial. O jogo com essa dualidade da crônica: ao falar do 

século XII, Agustina está a sugerir impressões sobre 74, o que parece estar distante 

historicamente. Esses fatos tornam-se próximos pelas descrições dos fatos recentes, 

ocorridos naquela altura, década de 70 do século passado, e pela inclusão de elementos 

que intensificam o tempo histórico, como a inserção de famílias portuenses, como a de 

Isabel Jeremias, que terão que encontrar um novo lugar social no pós-revolução. 

 Ao mesmo tempo que fala de uma adaptação social, o narrador encontra uma 

maneira de abordar a questão existencial, pois a revolução, se existir, será sempre da 

ordem da existência, conforme observamos em outra passagem. Como analisa Álvaro 
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Manuel Machado, “a esta visão revolucionária, contrapõe-se a visão existencial, sujeita 

ao tempo concreto, ao quotidiano do próprio evoluir revolucionário; sujeita, portanto, à 

degradação” (1977, p.77). Em uma narrativa em que o signo da dúvida parece ser o 

artifício retórico, a presença da “crônica” demarca algum posicionamento político, nem 

que seja demarcar o sentido de algum benefício da incerteza, desafiando todo e qualquer 

referente e brincando com a efemeridade dos fatos em dois momentos que marcam 

profundamente a história portuguesa: a anexação do território de Lisboa e a expulsão dos 

mouros, no século XII, e a abertura democrática após a maior ditadura da Europa no 

século XX. 

Torna-se necessário pontuar melhor a questão teatral da linguagem, anunciada 

pelo próprio narrador quando fala das máscaras e da fabricação de “falsos” procedimentos 

no livro Antes do Degelo. As metáforas do teatro, que também podem ser entendidas 

como as metáforas do jogo, aparecem em muitos romances agustinianos. A narrativa 

parece encenar, como observamos em outros romances, a si própria, seja pela utilização 

de títulos que espelham o seu objetivo central, mas que são escolhidos para suscitar o 

questionamento da própria linguagem como um poder, seja pela escolha de temas 

aparentemente centrais (o romance de Doistoiévski, em Antes do Degelo, a morte de 

Rosalina, em A Corte do Norte, a crônica do cruzado, em a Crónica do Cruzado Osb, as 

cartas e fragmentos da vida de Camilo Castelo Branco, em Fanny Owen, a vida de Uriel 

da Costa, em Um Bicho da Terra, a degradação da família da Vessada, em A Sibila ou a 

herança de um quadro de Rembrandt, em A Ronda da Noite).   

Relativizando-se a si mesma e encenando seu próprio papel, a escrita agustiniana 

é sabidamente teatral, como observa Dalva Calvão, em artigo sobre o romance A Corte 

do Norte: aspecto desenvolvido no texto A Cena é a Vida: reflexões sobre um romance 



130 

 

de Agustina, da professora e pesquisadora Dalva Calvão, sobre o romance A Corte do 

Norte:  

 

“A cena é a vida” é a frase com que se inicia o último parágrafo  do 

romance A Corte do Norte (1987), de Agustina Bessa-Luís. Inserida 

logo a seguir a um comentário atribuído a Garrett sobre o destino de 
uma das personagens de seu Auto de Gil Vicente, a frase em destaque 

parece sintetizar um dos aspectos centrais não só desta trama 

romanesca, mas de toda a ficção da autora: a valorização da atividade 

teatral. Como nota Silvina Rodrigues Lopes, nos romances de Agustina 
“encontramos persistentemente duas figuras, a do jogador e a da actriz 

que [...] têm [...] uma grande importância enquanto afirmação de duas 

paixões essenciais na estruturação das relações humanas: a paixão do 

teatro e a paixão do jogo94. (CALVÃO, 2008, p. 34) 

         

As primeiras considerações de Dalva Calvão acerca da obra de Agustina, 

juntamente com a afirmação de Silvina Rodrigues Lopes, servem para confirmar não só 

a valorização de aspectos teatrais na obra da escritora, como ressaltam a importância do 

procedimento da linguagem teatral na obra. O jogo do texto, que gera o alegórico, o 

incerto. Se as primeiras semelhanças ocorrem pelo fato de ser Emília de Sousa uma atriz, 

parece que toda a narrativa poderá ser lida como uma encenação em que o grande palco, 

se ele existir, é a própria vida. Desse modo, a narrativa autoriza o entendimento do mundo 

como um palco, e as metáforas do teatro como metáforas da própria vida. Como 

exemplifica Dalva Calvão: 

Rosalina encarna, alternadamente, várias mulheres, aspecto já sugerido 

pelos diferentes nomes a ela atribuídos pelas outras personagens; 

Emília, uma das possíveis encarnações de Rosalina, se desdobra no 
palco em inúmeras outras figuras femininas, além de possuir, fora do 

palco, uma imagem ambígua, ora elegante, ora decadente. 

Semelhantemente ao que se passa com esta personagem duplicada, 
Emília/Rosalina, outras personagens também são apresentados de 

maneira ambígua, também trocam de lugar. (Ibidem ) 

 

                                                             
94 LOPES, 1989, p. 94  
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A aproximação que nos chama a atenção é, em primeiro lugar, esta que relaciona 

jogo e teatro. Em segundo lugar, e que se relacionará com outros contornos do jogo, está 

a questão do duplo. Fica mais fácil pensar na representação de um papel quando temos 

uma atriz, mas em outros romances temos a encenação de um papel a partir da apropriação 

psicológica e, muitas vezes física, como no caso da proximidade entre Emília e Rosalina, 

de um personagem por outro. Dito de outro modo, em muitos romances, quer pela 

assimilação (e posterior representação de alguma personagem, histórica, ou de um outro 

romance), quer pela identificação imediata, temos a representação de um personagem por 

um outro, que assume seu papel, sua vida, sua personalidade, confundindo o leitor por 

conta das semelhanças que apresentam e que os tornam, por vezes, a mesma pessoa.  

Podemos pensar, ainda, na própria ilha da Madeira como um imenso palco que 

assume um lugar privilegiado na narrativa como um espaço da saudade e da melancolia 

em que há a construção dupla da personalidade de Rosalina: “Se Rosalina teve de facto 

duas identidades, de maneira que não foi possível distingui-las, então Rosalina foi a atriz 

Emília de Sousa. Bastava vê-la actuar naqueles teatros da província (...) (p.54)”.  

É interessante notar a questão do espelhamento apontada nos quadros de Vieira 

de Silva, como em La partie d’echecs e Joueurs de Cartes. Tanto no caso das situações 

dos jogadores, um em frente ao outro, como duplos envolvidos em uma mesma situação 

e que possuem as mesmas reações (uma reflete sobre a outra e, ambos, poderiam ocupar 

a mesma cadeira ou lugares diferentes), como neste, as figuras são apresentadas de 

maneira tão análoga, se desintegram na atmosfera espacial: tudo vira jogo, 

desdobramento desta questão que levantaremos a título de conclusão desta parte do 

trabalho. Retornando à configuração do duplo, como à representação de um papel, 

podemos destacar, brevemente, personagens já apresentados: Joaquina Augusta e a 

ancestralidade de uma sibila, que é representada por Germa, dona do novo papel e que 
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reconfigura a composição da matriarca da família; a relação entre o filósofo, que aparece 

no quadro de Rembrandt, com Spinoza e, por fim, com Uriel da Costa, que é o próprio 

filósofo da tela do pintor holandês, por exemplo.  

Portanto, quando falamos da relação entre jogo e teatro, estamos enfatizando não 

só a utilização da estratégia textual, mas também um aspecto temático, a própria 

encenação sugerida pelos narradores que descrevem os personagens como se estivessem 

representando papéis de personalidades reais ou fictícias, como o caso de José Rui/Genaro 

e Raskólnikov. A recuperação do referente literário faz parte do jogo que, em suma, se 

apresenta internamente também como um grande palco em que as personagens, dotadas 

de características do criminoso de Crime e Castigo, estão a traçar seus caminhos, o do 

texto e o nosso, pela inclusão de reflexões permanentes em torno dos valores e costumes 

que foram desenvolvidos pela humanidade desde o aparecimento de um tempo “depois 

do degelo”. Dessa forma, como palco, ficção e história, assim como a história 

ficcionalizada, são elementos de um mundo percebido como um teatro, ou como um jogo 

também teatral, já que todo jogo pode ser entendido como tal, assim como toda cena. 

Entrelaçadas, as metáforas do jogo e do teatro parecem servir para denunciar, há muito 

tempo, o funcionamento do poder no mundo.  

Um outro aspecto relevante diz respeito ao ritmo cênico que cada ator deve manter 

no exercício de seu papel. O responsável por essa movimentação é o narrador que, ao 

descrever essas personagens atribuindo-lhes características de outras figuras, mantém o 

isolamento necessário para poder denunciar muitos problemas, como vimos, não só os 

relacionados com a definição de história, mas aqueles que evidenciam o esvaziamento 

das relações humanas a partir da crescente intensificação do uso desmedido do poder. A 

partir de um outro poder que lhe é conferido, o narrador agustiniano pode pôr em destaque 

seu posicionamento ideológico, nem sempre claro, mas igualmente crítico, que é o de 
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colocar na mesma esteira ficção e realidade, todos os tempos possíveis, assim como todos 

os lugares e espaços: tudo, absolutamente tudo serve à composição da rede de tramas 

tecida pelas personagens agustinianas.  

Partimos agora, para fins elucidativos, em direção ao pensamento do historiador 

José António Maravall (1997), que, ao analisar historicamente a cultura do barroco na 

Espanha, destaca o conceito do mundo como teatro para o entendimento da sociedade 

espanhola do século XVII. Maravall não escolhe o teatro enquanto gênero para a 

elaboração da sua teoria, mas, ao analisar as peças do maior expoente do teatro barroco 

espanhol, Calderón de la Barca, o autor verifica que não foi à toa que as encenações 

tiveram importância na formação social daquele período. Isso ocorreu porque, assim 

como o teatro, havia a percepção de que nenhum papel social, diante das transformações 

políticas, sociais e econômicas do período, estava garantido. A vida era efêmera, assim 

como o homem, cabendo-lhe somente a representação de um papel, transitório e diferente. 

Essa condição frágil e essencialmente humana serviu para a dominação ideológica e 

política, pois, se nada é permanente e tudo pode mudar, o mundo não é mais nada do que 

um mundo de aparências, restando ao homem um outro mundo, verdadeiro e menos 

efêmero. Do caráter teatral do mundo descrito por Maravall, interessa-nos pensar que essa 

concepção de ver a vida parece, de algum modo, persistir, pois é a própria essência 

humana. Não será sem razão que o teatro terá uma função pedagógica também para os 

gregos, atuando diretamente na paideia. Se “a única atitude satisfatória é a mentira” e 

“ninguém é o que parece”, como afirma Genaro, personagem de Antes do Degelo, resta-

nos a adivinhação, a incompletude do universo polissêmico do texto e da pintura.  

Além das estratégias que possibilitam o entendimento da ação de jogar por meio 

dos mecanismos do jogo que são próprios do Barroco, percebemos também a presença da 

figura do jogador no romance. Em A Corte do Norte, Tristão das Damas, por exemplo, 
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parece ser o exemplo mais evidente, mas podemos pensar, ainda, em Águeda, irmã de 

Tristão, ambos netos de Rosalina. Para Tristão das Damas, segundo o narrador, “as damas 

eram um harém de cinquenta e duas cartas – era assim que vivia” (2002, p.104). O jogo, 

de acordo ainda com o narrador, fazia com que suportasse a existência, a dor, e o punha 

em contato com as duas instâncias da vida, o desejo de viver e a certeza da morte: “Perder 

renovava o desejo e esporeava a aliança com o parceiro, espécie de Eros combatente, 

cujas asas estavam desdobradas em forma de leque, e que continham todas as ofertas do 

mundo” (Ibidem).  

Sendo assim, uma responsabilidade do jogador se integra com a formulação do 

jogo que, por sua vez, depende de alguém, não só dos jogadores, como também de quem 

observa, ideia contida na observação do narrador de A Corte do Norte:  

O jogo é um abreviado da tragédia como projecção da natureza humana 
frente ao destino. Cada uma das cartas, cada um dos nomes que 

descrevem o jogo no seu laconismo, designam as forças que mantêm 

em movimento o mundo e a luta do homem (BESSA-LUÍS, 2002, 

p.104) 

 

Percebemos que as formas de entendimento da importância do jogo parecem ser 

as mesmas das que ocorrem em Vieira da Silva, a saber: primeiro, a própria proximidade 

e o diálogo que a escritora  estabelece com o tema; segundo, a intervenção do artista por 

meio do seu trabalho, que evidencia o conflito do destino humano, que é a presença do 

tempo; terceiro, tudo vira um grande jogo, uma demorada encenação em que elementos 

que compõem o jogo se misturam, sem distinção de papéis e funções; quarto, a percepção 

de que tudo será um grande jogo ou uma demorada partida em que se brinca com os 

diferentes modos de compreensão do tempo. É a utilização do lúdico para a representação 

do jogo que dilui o tema por meio das estratégias, que também são próprias do ato de 

jogar. 
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5. A CASA-ATELIÊ, O ATELIÊ-CASA, A CASA: DIÁLOGOS DOS 

ESPAÇOS DE AFETOS E DE INVENÇÕES 

 

 

 
Falemos de casas, da morte. Casas são rosas 

Para cheirar muito cedo, ou à noite, quando a esperança 

Nos abandona para sempre. 

Casas são rios diuturnos, nocturnos rios 
Celestes que fulguram lentamente 

Até uma baía fria – que talvez não exista, 

como uma secreta eternidade. 
 

Falemos de casas como quem fala da sua alma, 

Entre um incêndio, 

Junto ao modelo das searas, 
na aprendizagem da paciência de vê-las erguer 

e morrer com um pouco, um pouco 

de beleza. 
 

Herberto Helder95 

  

   

Diferentes campos do saber podem auxiliar na compreensão do sentido de “casa”, 

espaço que pode servir para o entendimento das práticas sociais de determinados grupos 

e culturas. Dessa forma, as relações estabelecidas com a casa serão alteradas, por 

exemplo, por fatores geográficos, pelas diferentes funções que ela estabelece com a 

comunidade e com quem a habita. De esfera íntima e doméstica, os significados de 

“morar” e de “habitar” sofreram alteração na história da arquitetura, assim como os 

sinônimos que foram sendo incorporados na nossa Língua Portuguesa ao espaço, como 

“lar”. A casa tem uma finalidade extremamente amparadora em termos físicos, pois 

protege dos fenômenos naturais exteriores dando-nos a sensação de proteção que se alarga 

e ultrapassa o sentido estritamente físico de uma construção existente na realidade. Ela 

                                                             
95 In: A Colher na Boca. Lisboa, Ática, 1961. p. 13-15. 
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também continua sendo uma das maiores referências de segurança do indivíduo depois 

das revoluções que se seguiram à Idade Moderna e que afastaram as pessoas das suas 

casas diante das novas relações de trabalho e do crescimento da cidade. Referência para 

a formação da identidade, a casa também é um microcosmo da cidade, uma representação 

das regras do seu funcionamento. 

Uma das referências quando o assunto é “casa” encontra-se em Gaston Bachelard, 

no conceituado e conhecido livro A Poética do Espaço (2005). Em onze capítulos, o 

filósofo francês analisa a origem da imagem poética através da investigação das imagens 

do espaço, determinando os sentidos humanos atribuídos aos espaços de proteção, como 

a casa. Por meio de um estudo fenomenológico, Bachelard procura examinar a imagem 

poética no seu sentido mais primordial, essencial e originário, pois somente através do 

estudo dela é que poderá chegar a conclusões sobre a natureza humana. Em outras 

palavras, as imagens sugeridas por espaços distintos, como a casa, o porão, o sótão, a 

cabana, espaços que surgem no primeiro capítulo, por exemplo, levam-nos a uma 

fenomenologia da imagem que, por sua vez, possibilita o entendimento da origem da 

imagem. Sendo o estudo do espaço um caminho para a investigação da alma humana, 

como sugere Bachelard, a casa terá uma multiplicidade de relações com o mundo e com 

o homem. A primeira constatação do filósofo é sobre o fato de a casa ser a nossa primeira 

referência no mundo, o ponto de partida, e que contém os sentidos de proteção, habitação 

e afeto. Pela memória, a imagem da primeira casa permanece inalterada no inconsciente 

humano, um lugar em que é possível sonhar e imaginar potencialmente ao longo da vida: 

Todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência da noção de casa. 
Veremos, no decorrer de nossa obra, como a imaginação trabalha nesse 

sentido quando o ser encontrou o menor abrigo: veremos a imaginação 

construir "paredes" com sombras impalpáveis, reconfortar-se com 
ilusões de proteção ou, inversamente, tremer atrás de um grande muro, 

duvidar das mais sólidas muralhas. Em suma, na mais interminável 

dialética, o ser abrigado sensibiliza os limites de seu abrigo. Vive a casa 
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em sua realidade e em sua virtualidade, através do pensamento e dos 

sonhos. (BACHELARD, 2005, p.25) 

 

Qualquer espaço que traga a noção de segurança aludirá à ideia de casa, forma 

potencialmente viva na nossa imaginação. Todo o passado se atualiza, como também as 

primeiras lembranças são retomadas por uma solidariedade com a memória. Essa 

atividade não lembra a de um historiador, mas a de um poeta, porque solicita o esforço e 

o trabalho com a imaginação, permitindo uma atualização da vivência desses lugares 

físicos na lembrança. Um outro sentido importante para a casa reside na sua relação com 

o mundo. Os significados da casa serão amplificados, por exemplo, em contato com as 

duas experiências, a do mundo exterior e “interior”, representada na literatura, como a 

sensação de amparo que a leitura permite, muitas vezes, em oposição a uma experiência 

de desamparo do mundo exterior.  

Em livro menos acadêmico, porém interessante para pensarmos o assunto, Em 

casa: uma breve história da vida doméstica (2012), Bill Bryson narra a sua própria 

experiência no interior da sua casa, uma antiga propriedade no nordeste da Inglaterra, e 

vai reconstruindo a história de cada cômodo que hoje compõe uma habitação moderna: o 

vestíbulo, a cozinha, a área de serviço e despensa, a caixa de fusíveis, a sala de estar, a 

sala de jantar, o porão, o corredor, o estúdio, o jardim, a escada, o banheiro, por exemplo. 

Com isso, o autor sustenta que toda a disposição da casa, analisada por meio sociológico, 

histórico, cultural e científico, permite uma compreensão da vida privada do homem. Um 

outro caminho, o proposto por Bryson, porém nem tão distante das muitas reflexões 

contidas na obra de Bachelard, que indica que todas as criações do mundo e as 

transformações dele estarão inseridas no interior da casa. Dito de outro modo, o autor 

sustenta que todos os objetos, desde os mais significativos, como um sofá, ou um móvel 

aparentemente sem função, terão alguma relação com o contexto histórico em que é 
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fabricado e com o modo através do qual a sociedade reflete sobre a vida. Tudo que é 

criado, segundo o autor, acabará nas casas das pessoas. A casa é um testemunho da 

história e da passagem do tempo:  

(...) a história da vida doméstica não é apenas uma história de camas, 
sofás e fogões, como eu vagamente supunha, mas, sim, do escorbuto e 

do guano, da Torre Eiffel e dos percevejos, dos ladrões de cadáveres e 

de mais ou menos tudo o que já aconteceu. As casas não são refúgios 
contra a história. É nelas que os fatos históricos vão desembocar. Nem 

preciso salientar que todo tipo de história tende a se expandir para todos 

os lados. (BRYSON, 2012, p.5) 

   

 Um outro aspecto da casa é a sua capacidade de despertar imagens 

fantasmagóricas, registros dolorosos e de expor a ruína da vivência, um lugar que, ao 

contrário do que foi apresentado, pode ser um espaço aterrorizante e agonizante, como no 

conto Casa tomada96 (1951), de Júlio Cortázar, em que esse outro lado da casa também 

aparece. A casa, por meio da insistência da ação da memória sobre nós, pode não ser um 

lugar afetivo, mas, ao contrário, um espaço perturbador de memórias. 

Além das ideias de Bachelard e de Bryson, podemos pensar nas inúmeras imagens 

que são baseadas no conceito de casa, apesar de não serem fisicamente casas. Pensando 

na espacialidade possibilitada pela narrativa, por exemplo, Umberto Eco (1999) propõe 

em Seis passeios pelos bosques da ficção uma análise da estrutura do romance. 

Percorrendo um trajeto que começa com a entrada no “bosque”, o autor desenvolve a 

ideia de leitor-viajante, associação tão recorrente na história da literatura.  

Para Eco, é a escolha do texto narrativo, um jardim de caminhos que se bifurcam, 

que determina se uma história pode ser mais ou menos rápida. E o que faz esta escolha 

acontecer é o tipo de leitor a quem esta história se destina. Esta opção é sempre de quem 

                                                             
96 No conto, dois irmãos dividem a mesma casa e começam a ouvir ruídos em um dos lados da casa. Para 

fugir desse barulho misterioso, decidem isolar parte da casa e vivem na parte em que os ruídos não são 

ouvidos, até que toda a casa é “tomada”. 
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escreve e de quem lê. Quem lê, por antecipação, escolhe o caminho que irá percorrer na 

sua leitura, optando ou não por se perder e se achar dentro desse bosque. Por isso, a 

escolha é essencial para que possamos encontrar os caminhos desse bosque, com maior 

ou menor rapidez. 

O leitor-modelo é aquele que o texto prevê não só como leitor, mas como 

colaborador. Aquele que não só funciona como receptáculo, mas procura criar. O mesmo 

acontece com o autor-modelo, aquele de quem esperamos certos indícios, certos modos 

de construção de narrativa, aquele com o qual nos identificamos ao ponto de 

encontrarmos determinadas estratégias, pistas para percorrer este bosque. O autor-modelo 

busca o seu leitor-modelo e, por sua vez, este busca o bosque como um lugar, como um 

espaço. O autor-modelo busca um leitor-modelo, mas nem sempre estes sinais são 

percebidos pelo leitor. Umberto Eco nos aponta que o texto possui espaços intencionais, 

que necessitam ser preenchidos, já que considera que o texto possui um mecanismo 

preguiçoso, que somente vive da valorização de sentido que o leitor introduz. O texto 

prevê, portanto, o leitor, que desperta suas “habilidades” de acordo com as estratégias do 

autor, que vão desde a escolha da língua até ao campo lexical e estilístico do autor. O 

leitor-modelo nasce com o texto e faz parte dessa estratégia elaborada pelo autor.  Apesar 

de não falar de casa, Umberto Eco abre um caminho para pensarmos no sentido de um 

espaço a ser habitado, que é o da leitura, esse lugar que nasce na imaginação e se relaciona 

com o mundo habitado pelo leitor, por exemplo. O espaço, que é do leitor, mas também 

do escritor, pode ser compreendido de maneira ampla.  

A casa é uma forma de pensarmos o espaço tematicamente, mas é também, no 

caso de Vieira da Silva, o próprio espaço em que a artista cria, o ateliê. No caso de 

Agustina, ao falar de casas, ela escreve a sua casa: o espaço literário.  Na apresentação do 

livro Escrever a Casa Portuguesa (1999), em que diversos autores analisam a função da 
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casa na Literatura Portuguesa, o professor e pesquisador Jorge Fernandes da Silveira 

ressalta a importância de se falar dessas duas ideias de casa, aquela que é construída e 

com a qual podemos pensar em espaços que estabelecem as mesmas sensações que dela 

derivam além das formas geométricas visíveis, e  na casa em si, imagem projetada na sua 

referencialidade para a arte: “por se relacionar com um objeto visível na realidade, a 

imagem da casa em literatura tem de ser entendida como uma das formas pelas quais a 

linguagem mantém (...) as suas relações com a cultura” (1999, p.16).  

Além da representação temática na literatura, é importante pensar na 

representação das casas na pintura. Como carga simbólica, a casa é um espaço vital que 

sempre serviu como tema para obras de grandes artistas. No caso dos pintores, as casas 

muitas vezes são ateliês, espaços também de criação, de acolhimento, de proteção e de 

afeto. Por isso, parece ser pertinente a aproximação desses dois espaços, pois neles 

pintores e escritores projetam sua visão de mundo. 

Retomando Bachelard e Eco, parece ser possível imaginar que uma narrativa é 

uma casa, espaço afetivo para o qual o leitor retorna, lugar em que pode experimentar a 

ideia de leitura do mundo, imagem que se confunde com a própria ideia física do livro, 

com a ideia de leitura (a casa que é construída pelo escritor e pelo leitor). Podemos pensar, 

igualmente, na sugestão dada pela leitura de um quadro, nos ateliês pintados por diversos 

artistas, nas relações estabelecidas com as cidades, imaginadas e reais. São formas de 

entendimento do espaço em que há o trabalho com a imaginação, com o olhar e com a 

memória e que possibilitam uma nova experiência com os lugares recriados, uma das 

funções essenciais da ideia de casa.  
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5.1  Os ateliês/casas de Vieira da Silva  

 

Há um ponto de partida: o abstracto. Depois, tudo se vai tornando mais 

visível, vão aparecendo coisas. Às vezes sou só eu que as vejo, outras 

não...ou às vezes imagino que lá estão, mas as outras pessoas não as 

vêem... 

Maria Helena Vieira da Silva97 

 

 Fernando Pernes, no jornal Expresso de 25 de julho de 1981, em matéria especial 

sobre a obra de Vieira da Silva, destaca a importância da memória na obra da pintora, 

aproximando a pintura da artista à narrativa proustiana. Para o professor, crítico de arte e 

ensaísta português, falecido em 2010, a arte de Vieira da Silva expressa, plasticamente, 

os temas desenvolvidos por Marcel Proust nos sete livros que compõem  Em busca do 

tempo perdido.  

Muito do recherche du temps perdu proustiana, do monólogo interior 

da moderna ficção encontram simultânea equivalência ou descendência 

plástica na sua obra, espelho de uma experiência existencial que 
continuamente se estilhaça e refaz em múltiplos reflexos na teia 

labiríntica tecida simultaneamente de tela em tela por sucessivos sinais 

de memória.  

  

 Pernes acrescenta, ainda, que esses sinais podem ser verificados nos objetos, como 

os livros das bibliotecas, e revelam a preocupação com o diálogo espaço-temporal na obra 

de Vieira. Alguns desses objetos aparecem como um eco, como estilhaços, como 

fragmentos. Um dos temas que o professor português ressalta como fundamental para o 

entendimento da obra de Maria Helena Vieira da Silva é a exploração da relação espaço-

temporal nas telas da pintora. De fato, a memória é um tema da obra de Vieira da Silva 

ou a fusão espaço-temporal ou, ainda, a busca pelo “registro etéreo fugidio”, como bem 

observa Pernes na mesma reportagem. Sem dúvida, uma das maneiras que temos de 

                                                             
97 Trecho de entrevista publicada em no Expresso de 25 de julho de 1981. 
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pensar a memória na obra de Vieira da Silva será por meio do estudo das obras que 

remetem aos espaços, marcadamente localizados, como os ateliês ou as cidades. Estas 

surgem como lugares em que podemos verificar elementos presentes nas telas ou nos 

quadros em que pinta os ateliês. Cidade, casa e ateliê se transformam, portanto, em 

referências mais precisas da relação espaço-temporal na obra de Vieira da Silva. 

Paris, por exemplo, não será somente um dos lugares em que o casal viveu e que 

terá extrema importância, assim como Lisboa (mesmo que de modo distinto). Será um 

lugar de acolhimento que foi retratado na obra da pintora. É importante destacar, no caso 

de Lisboa, lugar em que nasceu Vieira da Silva, as telas em guache que hoje estão fixadas 

nos azulejos das estações de metrô do Rato e da Cidade Universitária, pois representam 

um modo de percepção das cidades para Vieira da Silva.  

Lisboa, frequentemente, é lugar de origem de todas as cidades, que sempre foi 

traduzida pelas suas ruas labirínticas, pelas memórias da infância, pela claridade, pelos 

azulejos, elementos que sempre influenciaram a pintura de Vieira da Silva. Paris, por 

outro lado, cidade da vanguarda artística europeia do século XX, foi o lugar de escolha 

definitiva do casal de pintores a partir de 1947, morada e ponto de partida para uma 

reflexão mais ampla sobre o país que lhes concedeu cidadania nove anos depois da 

chegada de Arpad e Vieira. Há, ainda, as cidades míticas, as cidades fabricadas, 

imaginadas por Vieira em suas telas. Do período brasileiro, ficaram alguns azulejos, como 

os que foram feitos para a Escola Nacional de Agronomia do Rio de Janeiro98 e cujos 

estudos originais fazem parte da coleção da FASVS, em Lisboa. 

                                                             
98 Como já dissemos, o período brasileiro foi marcado por uma profunda relação com o exílio. Obviamente, 

há telas, como Arlequim, que remetem ao ambiente brasileiro, como também os referidos azulejos e outros 

que estão, por exemplo, na entrada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Kilométre 44, etude, 

1943. Guache s/ cartão. 28,6 x 32 cm. Col. Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva. Kilométre 44, etude, 

1943. Guache s/ cartão. 49,7 x 18 cm. Col. Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva. 



143 

 

Destacamos, em especial, para representar as duas cidades, os azulejos99 e o 

quadro Paris la nuit100. Os primeiros, pois hoje se integram à paisagem lisboeta e estão 

fixados em locais em que, atualmente, há um intenso fluxo de pessoas. O segundo, porque 

caracteriza uma opinião da pintora sobre a cidade de Paris, que normalmente é o oposto 

do que observa Vieira da Silva no que diz respeito a Lisboa, dois polos antagônicos e não 

menos fundamentais na vida da pintora.  

A estação em que ficam os azulejos foi inaugurada em 1988, um ano depois que 

Vieira da Silva retorna a Lisboa, após viver a maior parte da vida em Paris. A intervenção 

plástica, uma transposição para azulejo, tem origem na tela “Le Métro”101, de 1940, que 

representa um grupo confuso de pessoas que se refugia no metrô para conseguir proteção 

diante dos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Em algumas entrevistas, 

Vieira da Silva afirmava que as estações do metrô sempre exerceram um fascínio sobre 

ela, assim como o próprio transporte, por meio da ação de abrir e fechar de portas e as 

chegadas e partidas de tantas pessoas. No meio da multidão, segundo críticos, surge uma 

personagem que talvez seja Damião de Góis102, segurando uma torga. Uma figura segura 

uma máquina de escrever, que seria do escritor Mário de Sá-Carneiro. Vieira e Arpad 

também estão indicados, na parte esquerda superior, e um lugar repleto de quadrados 

preenche o espaço, marca de grande parte de sua obra. Há uma frase, atribuída a Sócrates 

(“Não sou ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo”), outra do poeta Cesário 

Verde (“Se eu não morresse nunca! e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das 

coisas!”). O painel central dá origem a todas as outras criações presentes na estação, - 

objetos, figuras e letras-, que parecem dispersos, mas que se ligam a muitos outros temas 

                                                             
99 Painéis de azulejo para as estações do Metropolitano de Lisboa do Rato e da Cidade Universitária. Deste, 

em especial, se detém a nossa análise. 

100 Óleo sobre tela, 54 x 73 cm, coleção particular, Paris, 1951.  

101 Guache, 47 x 97.5, Lisboa. 
102 Historiador português, importante figura do Renascimento. Nasceu em 1502 e faleceu em 1574. 
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de Vieira da Silva, e que contrastam com o teto da estação, que parece, por sua vez, 

representar a cidade antiga e suas construções. Outros elementos se juntam ao ambiente 

com outras figuras, como as corujas, com olhos enormes, que muito lembram as 

representações gráficas dos olhos de Vieira da Silva.  

Chama-nos a atenção a inserção, na primeira imagem, da palavra “afetho”. Mesmo 

aparentemente solta, ela integra o grupo que representa a memória cultural de Portugal. 

A cidade, que será fixada, metonímia de um país a ser preservado, é a formada pelas 

personagens que nela ganharam uma força cultural e simbólica. Ao lado das figuras, é 

importante pensar nas construções antigas pintadas nos azulejos fixados em 1989. Não é 

da cidade nova que fala Vieira da Silva, mas da recuperação de fragmentos da memória 

de Lisboa: de modo bem benjaminiano, ou proustiano, como preferem os críticos, Vieira 

da Silva recompõe, na velhice, a sua cidade, um lugar perdido da infância e as referências 

que compõem o seu imaginário. Ao mesmo tempo, a frase de Sócrates demarca o não 

lugar, o pertencimento ao mundo, a não fixação de espaços permanentes. A criação de 

uma cidade reinventada, que deixa de ser um conceito geográfico, e se revela como um 

símbolo importantíssimo por meio da composição das casas, dos objetos e da palavra 

afeto. Lembra-nos as experiências provocadas pelo romance As cidades invisíveis, de 

Ítalo Calvino (1989), como a insistência no trabalho da recriação, bem como nos lembra 

também Bachelard, e a certeza de que o urbano traz o questionamento da existência 

humana porque é feito de matéria que não é tangível, de tudo que deriva da memória 

individual e coletiva. Portanto, cada cidade será única na construção de seus habitantes 

que, por sua vez, irão manipular os elementos para a reinvenção dos espaços.  
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 Paris la nuit revela um modo particular de entendimento de Paris. A consciência 

de uma nova percepção de mundo ocorre pela maneira com a qual expressa o movimento, 

ou melhor, a variedade de movimentos, revelada por meio dos pontos de luz que se 

comunicam na cidade iluminada. Os dispositivos diferentes de velocidade, ora apontam 

para linhas que indicam caminhos mais lineares, ora reforçam uma reta ou curva no meio 

do branco e do preto que se alternam no meio do fundo azul103. No momento em que uma 

passagem se abre, uma bifurcação se abre, um emaranhado de linhas também, e formam 

construções no meio das ruas e esquinas. Com isso, há uma sobreposição de tempos, 

objetivo tão frequentemente almejado nas obras de Vieira da Silva. Ao mesmo tempo que 

parece manter algum tipo de semelhança com a realidade, pela disposição de uma 

maquete da cidade, também investe nos jogos de memória, em referências que não 

existem. Uma mesma imagem se desenvolve em outra, projetando-se para uma rede de 

conexões e de questionamentos. O espaço pode ser algo seguro e confiável, dada a 

                                                             
103 Alguns críticos irão dizer que a mudança de cor na obra de Vieira da Silva também é biográfica. O 

branco parece ser mais evidente, assim como o azul, na infância da pintora, em Lisboa. O exílio no Brasil 

é marcado pelos pesadelos, por cores que sugerem uma densidade ou por uma inclinação mais 

monocromática. Quando pinta as cidades, há muitas cores ou algumas que parecem traduzir a essência da 

cidade, como a noite de Paris. 
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claridade das formas e a luminosidade do azul, mas é uma perda, uma insegurança, um 

medo. O olho que segue os movimentos também corre o risco de se perder no tempo, que 

se expande pela aceleração, imprimindo uma proliferação de caminhos. O quadro mantém 

elementos referenciais, como a luminosidade de Paris, e o movimento que alude às 

construções e uma certa forma de compreensão da “modernidade” da cidade. As cores 

sugerem que Paris está reluzente, viva na memória, acesa pelos pontos de luz amarelos 

que dialogam no fundo azul vibrante. Ao contrário de Lisboa, a cidade não está nas casas 

da primeira infância, nos casarões antigos, nas referências reconstruídas. Paris, 

representada no quadro, comunica, está presente e indica o percurso do mesmo passeante 

invisível dos outros quadros de Vieira da Silva, pois os caminhos se abrem e formam uma 

cidade da luz.  
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 Saindo da esfera das cidades, metonimicamente chegamos aos ateliês que também 

remetem a essa relação com a memória e com recriação. Em especial, destacamos o atelier 

da Boulevard Saint-Jacques104, em Paris, local em que o casal de pintores residira desde 

1938 até a mudança para o Brasil e que ficara sob os cuidados da amiga e galerista, Jeanne 

Bucher, e que será de novo a casa dos pintores depois do período no Brasil, no final da 

década de 40. O local é frequentemente apontado como um espaço de intensa 

movimentação cultural. Em artigo, Agustina Bessa Luís descreve o lugar como “pintado 

de memória, como tudo que é importante na vida” (2009, p.159).  Mais adiante, Agustina 

oferece-nos cinco definições para o entendimento do Boulevard Saint-Jacques.  

Primeiro, que o “atelier era um lar” e, mais ainda, que o “atelier era um mundo”. 

Nesse universo, estavam presentes não só os objetos da casa, como na frente dele 

passeavam “mulheres da rua, artistas e crianças, algum mendigo”, além dos amigos, 

cartas, recados. O “atelier” era, ainda, “um lírio”, segundo a escritora, “que ficam no 

fundo da memória, onde se abrem uns alçapões como sobre a água dum rio que ninguém 

sabe onde corre” (idem, p.160).  O “atelier” era “um tempo e outro tempo...porque um 

tempo é o que se vive, outro é o que se não domina já, nem com o braço, nem com o 

pensamento. Outro tempo é a morte” (idem). Por fim, o “atelier” era “les chemins et les 

rencontres”...uma saudação, como a que produziu a Vita Nuova de Dante” (idem). As 

metáforas usadas por Agustina Bessa-Luís, “atelier-lar”, “atelier-mundo”, “atelier-lírio”, 

“atelier-tempo” e “atelier-saudação”, caminham na mesma direção de algumas definições 

bachelardianas acerca da casa, fazendo-nos confirmar que pode haver uma aproximação 

e, sem dúvida, uma equivalência entre a concepção de ateliê e casa nas suas dimensões 

                                                             
104 A primeira fotografia é de Arpad Szenes e Vieira da Silva no atelier do Boulevard Saint-Jacques. Paris, 

Foto: Willy Maywald, 1949. 

A segunda é Maria Helena Vieira da Silva, Arpad Szenes e amigos. Foto. Fernando Lemos 

1949-52.  
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estéticas e filosóficas. Um lar, além de ter conotações que lhe são particulares e literais, 

na análise de Agustina Bessa-Luís, também pode ultrapassar os seus significados 

originários, podendo também ser compreendido como um espaço de criação, de afeto, 

que é modificado permanentemente pelos seus objetos menos significativos. É o mundo, 

portanto, relacionado com as amizades, com o que vem do lado exterior, mas que se junta 

ao universo interior, o ateliê, por meio das cartas, dos bilhetes, com o que restava em cada 

canto da casa. Como lírio, há uma espécie de capacidade de ligação com o que está 

escondido, com o que se refere a um amor primeiro, uma forma de “produzir” um amor 

referido ao amor. Atelier é um tempo e outro tempo, os dois tempos simultâneos, um 

tempo possível, vivo, passível de ser transformado, e um tempo em que não há domínio, 

um tempo do desconhecido, da morte, um espaço sagrado em que existe a criação e que 

remete a outros tempos do ateliê, necessários à formação do agora, do instante do espaço. 

E, por fim, o ateliê é um lugar “de estradas e reuniões”, um lugar de passagem, de 

saudação, como prefere Agustina, um lugar em que o gesto impaciente e amoroso, que é 

o do pintor, existe.  

Essa visão da integração entre casa e ateliê é confirmada por críticos e pela própria 

Vieira da Silva. No livro Escrita Íntima (2014), que reúne as correspondências entre 

Arpad e Vieira da Silva, de 1932 a 1961, Valéria Lamego, que escreve sobre o casal na 

década de 40, destaca o Hotel Internacional, lugar em que viveu o casal, em Santa Teresa, 

bairro da cidade Rio de Janeiro: 

Em um dos chalés principais que circundavam o grande prédio, ele e 
Vieira da Silva organizaram a sua casa e o ateliê de Vieira da Silva. Na 

composição, a indefectível cadeira de palha com espaldar alto – 

imortalizada em quase todos os retratos feitos pelo casal, tanto no de 
Cecília Meireles como nos de Murilo Mendes, de Yonne Stamato, e da 

própria Vieira da Silva -, quadros espalhados pelos cantos, vasos e 

jarras de água, maçãs sempre dispostas em uma cesta. A casa, ou o 

ateliê-casa era uma transposição material das possibilidades 

momentâneas. (LAMEGO, 2014, p.79) 
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A descrição do local é, sem dúvida, uma confirmação de que o espaço em que 

criavam também era o lugar em que moravam, sem uma separação entre os dois locais. 

Mas é curioso notar que os elementos que compunham o ambiente, tal como a cadeira à 

qual Valéria Lamego se refere, era pintada em quadros feitos para amigos que o casal 

fizera no Brasil, como Cecília Meireles e Murilo Mendes. A cadeira, objeto que integra a 

casa-ateliê dos pintores, é fixada no tempo não linear da pintura: assume outra dimensão 

da relação espaço-temporal. Nas duas fotografias abaixo, ambas do ateliê de Paris, 

referido no parágrafo anterior, servem para exemplificar o que a pintora escreve acerca 

do seu ateliê: “A oficina é tudo: dormitório e quarto de vestir, sala de jantar e cozinha... 

A pintura penetra por todos os cantos: não se sabe se o queijo é para decorar, se os 

ladrilhos são para comer...” (Idem, 2014, p.80) 
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 Essas percepções sobre o ateliê foram exploradas também nas telas. Em Atelier, 

Lisbonne105, de 1934, o primeiro quadro em que é possível investigar as relações 

anunciadas anteriormente, encontramos alguns caminhos para a questão provocada pela 

aparição do ateliê.  

                                                             
105 Óleo sobre tela, 115 X 146 cm, Paris, Coleção particular, 1934.  
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 A década de 30 foi o período em que Vieira da Silva pôde experimentar todos os 

tipos de linearidade, de cromatismo e dar expressão à sua pintura, intuitiva e 

extremamente preocupada com a estrutura que lhe cercava. Recusando o abstracionismo 

tradicional, Vieira da Silva volta às preocupações com a perspectiva, naquela altura já 

esquecidas por grande parte dos pintores da sua geração, para reintroduzi-las como uma 

das maiores problemáticas picturais. Esse não pertencimento a uma única escola ou 

movimento artístico106 fez com que Vieira da Silva fosse, desde o seu amadurecimento 

                                                             
106 A exemplo do que ocorre com o pintor uruguaio Torres-Garcia, um descondicionamento que, segundo 
Rui-Mário Gonçalves (2012, p.89), a liberou dos academicismos, como também a retirou do lugar de mera 

expressão das habilidades: “Preferiu registrar momentos de encantamento da sua vida quotidiana ligados 

ao prazer de pintar...”. Nessa prática, que também é uma prática amorosa, segundo o crítico, ela consegue 

uma investigação de si mesma, influenciada pela relação com Arpad Szenes. Não será à toa que a pintora 

“descobriu em si própria um certo amor doce e simples, que se apodera de muitos quadros 

despretensiosos...e que, mais tarde, virá a aflorar em pormenores de obras mais desenvolvidas: cartas de 

jogar, em que a dala te copas tem o coração trespassado por um punhal”, cartas que são escondidas. Sobre 

esse “descondicionamento” e uma vontade de se aventurar em uma aventura poética não forçada que 

também ocorre com Torres-Garcia, merece destaque no livro A intuição e a estrutura: de Torres-Garcia a 
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artístico, no final da década de 30, considerada como um paradoxo inventivo. Segundo 

Rui-Mário Gonçalves (2012), Vieira da Silva era inovadora por dois motivos: “ser 

absctraccionista e introduzir nos seus quadros uma sugestão de profundidade espacial 

pura. Os partidários do figurativismo consideravam-na uma heterodoxa, os 

abstracionistas também”. (2012, p.87). O quadro que destacamos no parágrafo anterior, é 

um exemplo dessa investigação que muitos críticos irão considerar uma “escrita 

pictórica”, no sentido em que utiliza as formas geométricas reunidas e isoladas, formando 

um espaço que será retomado em outros momentos da sua pintura, como nos quadros cuja 

motivação central é a cidade ou a reinvenção de algum lugar pertencente a ela, como é o 

caso de Gare de Saint-Lazare107 (1949).  

 Atelier, Lisbonne é o primeiro grande quadro de Vieira da Silva em termos de 

proporção. Há uma sugestão de um quadro anterior, da mesma época, que é 

Composição108 (1934), em que temos a separação de um retângulo em duas áreas 

proporcionais e uma linha reta que divide os dois lados. Direcionando o olhar do 

espectador da esquerda para a direita, somos levados à compreensão da estrutura e do 

espaço pictórico, motivações dos estudos que seguem aos da tela de 1934, a exemplo de 

outra, de mesmo nome, de 1936109, e de outras em que o mesmo tema aparece. Em uma 

obra, cujo percurso sempre foi marcado pela incerteza, por experimentações, chama-nos 

a atenção essas características marcantes que acompanharão toda a pintura da artista. Nas 

“composições”, grandes esquemas plásticos são delimitados, dentro dos quais surgem as 

grelhas, as telhas e uma série de elementos que dão forma a uma bidimensionalidade da 

                                                             
Vieira da Silva 1929-1949, que é resultado do catálogo da exposição do Museu Coleção Berardo que teve 

as obras dos dois artistas expostas, em 2008, e que foi adquirido pela autora deste trabalho em pesquisa, já 

mencionada, realizada na Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva .  

107 Óleo sobre tela, coleção particular. Inspirado no famoso quadro de Monet, Gare Saint-Lazare 

1877. Óleo sobre tela.75,5 x 104 cm. Museu d'Orsay. Paris 
108 Óleo sobre tela, 55 X 100 cm. Fundação Vieira da Silva – Arpad Szenes, Lisboa.  
109 Óleo sobre tela, 84,5 X 103,7, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
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tela. Começam, ao lado das bibliotecas, o estudo dos espaços interiores, fechados, 

aparentemente limitados, e que acentuam um isolamento. Ao contrário das bibliotecas, 

que apontam para uma fuga, para um caminho aberto por uma passagem, por um corredor 

ou para uma porta, as telas que seguem a estrutura das composições são o refúgio interno, 

um outro tipo de fuga e de estudo do espaço. No entanto, muitas vezes, o labirinto já 

aparece, indicando um caminho perdido entre as linhas que se misturam na imagem 

distorcida que aparece no centro da tela. Se as cores, por vezes, chamam a atenção nas 

telas de Vieira da Silva, igualmente desperta uma curiosidade a ausência de 

expressividade das cores utilizadas nestas telas, confirmando essa distância com o mundo 

exterior, representado, geralmente, por cores mais vibrantes.  

 Se notarmos o lado esquerdo de Atelier, Lisbonne está lá a primeira “composição” 

de Vieira da Silva através das curvas que apontam para um movimento circular. As linhas, 

porém, parecem ser interrompidas pelos retângulos, que delimitam as áreas e direcionam 

para um ambiente com divisórias reforçadas pelas linhas, e não pelo preenchimento da 

área interna, dando-nos a impressão de termos quartos vazios. Os quatro cantos da tela 

indicam para pontos de fuga, apontando para uma aceleração da perspectiva, uma busca 

constante na obra de Vieira da Silva, consumado pela quebra do equilíbrio geométrico, e 

que traduzirá a instabilidade do tempo e do espaço, mesmo em imagens aparentemente 

definitivas, como a do espaço-quarto, um movimento que surge da sequência dos tempos. 

 Portanto, é através dessa configuração que remete a um espaço, que também é um 

quarto, em que o espectador está diante de uma perspectiva com uma distância curta, que 

apresenta as paredes, o chão, que temos a construção de uma densidade pictórica que traz 

o espectador também para um espaço fechado de confinamento, de isolamento, indicador 

de um mundo afetivo, a ser preenchido, interior, e que não apresenta saídas.  
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O quadro a seguir, que também possui “ateliê”110 no título, é de 1940. L’atelier111, 

diferentemente do primeiro quadro citado sobre o tema, é mais agitado. Se conseguimos 

notar na primeira tela a presença da importância do isolamento, a criação de um espaço 

de refúgio e de reflexão sobre a interioridade, na segunda, sem dúvida, parece haver uma 

reprodução dos quartos em profundidade, formando telas sobre telas em que os quatro 

lados aparecem em um tempo que corre para o fundo da pintura. No meio, há uma roda 

formada por figuras transparentes, que parecem se integrar invisivelmente na pintura, e 

que dançam formando a imagem de um redemoinho que se espalha e se abre para o centro 

da tela, mas que, ao mesmo tempo, parece arrastar-nos para dentro dela.  

 

 

                                                             
110 Importante lembrar que o espaço em que hoje se situa a Fundação Vieira da Silva – Arpad Szenes tem 

uma concepção e nome de atelier-casa, conforme vontade da pintora. O lugar, na praça da Amoreiras, em 

Lisboa, foi a casa e local de trabalho dela e do marido antes da partida do casal para o Brasil.  
111 Óleo sobre tela, 73 X 92 cm, Nova Iorque, coleção privada, 1940. 
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 Nele, sem dúvida, temos a alusão à memória de maneira mais direta. O ateliê, ao  

contrário dos demais, não está completamente vazio, mas preenchido por figuras que dão 

um movimento na sua parte central e, portanto, no ponto que equilibra a tela. Um 

movimento circular, contínuo e que indica um povoamento dentro desse lugar 

aparentemente seguro e delimitado, uma roda dançante, circular, como dissemos, em que 

o quadriculado do xadrez aparece nas paredes e no chão, indicando-nos que também há 

um jogo, mas que se dissolve quando avança para o espaço em profundidade. Em outras 

palavras, é evidente que há um jogo com a memória, mas nesse espaço interior, ao 

contrário dos quadros sobre os jogos, as figuras se comunicam, se interligam, parecem 

participar de um mesmo ciclo, o que não ocorre, por exemplo, nas figuras de outro quadro 

já mencionado, Le desastre. Dentro desse espaço-ateliê, dessa oficina, desse espaço de 

conforto e de segurança, há a sugestão de um movimento contínuo, que ocorre pela 

presença de figuras que giram e não param de dançar112 no meio de um ambiente também 

vazio e infinito. Diferente das primeiras composições, as cores vão diminuindo de 

intensidade quanto mais se aproximam do interior, oferecendo-nos a impressão de um 

espaço desconhecido e, como fizemos questão de assinalar, aparentemente seguro. 

 Em Longos dias têm cem anos, Agustina Bessa-Luís lembra que Maria Helena 

Vieira da Silva pintou quadros, como L’atelier, para “celebrar o pintor, sem que ele 

tivesse que pintar mais nada” (2009, p.44), pois revelam a consciência de espectadora da 

artista. Como uma grande observadora dos palcos, inumeráveis espaços tratados como 

objetos, segundo Bessa-Luís, Vieira da Silva possibilitou o “objecto ressuscitado”, um 

                                                             
112 O movimento lembra o famoso quadro de Henri Matisse, La Danse, de 1910. Óleo sobre tela, 260 x 389 

cm, Museu Nacional do Hermitage, Rússia. Há duas versões para obra. A primeira, de 1909, encontra-se 

no Museu de Arte Moderna, em Nova York. A diferença de cores é importante, pois a primeira versão 

apresenta tons mais pálidos, enquanto a segunda utiliza uma paleta fauvista. O que interessa é a questão do 

movimento, presente nas duas telas da mesma forma.  
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objecto para o seu espectador, não para o seu proprietário”. Mas, esse mesmo espaço é 

detalhado páginas depois quando Agustina descreve o ateliê de Maria Helena, em Paris. 

É a partir da observação do ateliê que ela relata a infância de Maria Helena, que a própria 

pintora contou na ocasião da visita: “Deixa-se levar pela recordação, a que afinal concede 

corpo e história” (2009, p.55). A partir daí, surgem episódios familiares, as relações com 

o pai, entre outros momentos do passado. 

Além do próprio ateliê, espaço físico e existente, é importante ressaltar a 

representação desse espaço nas telas de Vieira da Silva e Arpad. O exercício, que não é 

novidade no universo da pintura, é curioso em algumas telas, como nesta, em que Vieira 

está pintando Arpad a pintar ou Vieira está a pintar no mesmo momento em que Arpad 

pinta. Dois pintores estão a pintar dois quadros diferentes, dois pintores trabalham em um 

mesmo quadro ou um pintor retrata o exercício de um casal? Todas as possibilidades 

existem, como na tela está Arpad com uma tela que sugere a ideia de uma janela, de um 

tempo, mais uma vez, infinito. O quadro abre a possibilidade de um outro quadro, de uma 

outra relação espaço-temporal, dar a ver um azul que indica o mundo exterior. Das 

cidades, passando pelos ateliês que são casas113 e vice-versa e pela representação do 

exercício dos pintores que parece fazer referência a um mundo exterior, temos o espaço 

afetivo que serve para pensar nessa relação que não pode ser percebida de forma isolada. 

O diálogo com o espaço e com o tempo, uma vez mais, mesmo com a aparente estrutura 

física da casa-ateliê ou dos lugares afetivos das cidades é representado nas telas para 

                                                             
113 Vieira da Silva Vieira da Silva, após a morte de Arpad Szenes em 1985, quis criar um Centro de Estudos 

e Investigação dedicado à obra de ambos, na sua casa no Jardim das Amoreiras. Porém, a casa não permitia 

instalar o Centro ou apresentar obras dos pintores. Com o apoio do então presidente de Portugal, Mário 

Soares, conseguiu que a Fundação fosse construída nas instalações de uma antiga Fábrica de Tecidos de 

Seda, lugar em que a Fundação mantém até hoje as suas atividades do Museu e do Centro de Documentação, 

na Praça das Amoreiras, em Lisboa. 
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confirmar a preocupação com a necessidade de recriação constante: fabricar, enganar e 

recuperar o tempo por meio da reinvenção do espaço. 
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5.2 – As casas agustinianas  

 
Dai-me a casa vazia e simples onde a luz é preciosa. Dai-me a beleza 

intensa e nua do que é frugal. Quero comer devagar e gravemente como 

aquele que sabe o contorno carnudo e o peso grave das coisas. Não 
quero possuir a terra mas ser um com ela. Não quero possuir nem 

dominar porque quero ser: esta é a necessidade. Com veemência e fúria 

defendo a fidelidade ao estar terrestre. O mundo do ter perturba e 

paralisa e desvia em seus circuitos o estar, o viver, o ser. Dai-me a 
claridade daquilo que é exactamente o necessário. Dai-me a limpeza de 

que não haja lucro. Que a vida seja limpa de todo o luxo e de todo o 

lixo. Chegou o tempo da nova aliança com a vida.  
 

Sophia de Mello Breyner Andresen114 

  

 Começar esta parte do trabalho com o texto de Sophia de Mello Breyner Andresen 

é uma forma de integrá-la, mesmo que brevemente, a este trabalho. A poeta dedicou 

vários poemas a Vieira da Silva, dentre os quais o famoso Maria Helena Vieira da Silva 

ou o itinerário inelutável, assim como fez o poeta brasileiro Murilo Mendes. Na mesma 

direção deste, Sophia de Mello Breyner Andresen escreveu também ensaios sobre a 

pintora e foi responsável pelo convite para a confecção dos cartazes sobre 25 de Abril 

realizados por Vieira da Silva. Sophia e Maria Helena mantiveram também uma longa 

amizade, exposta, por exemplo, no caso desta, no quadro A Biblioteca de Sophia115. O 

diálogo entre as três, a poeta, a pintora e a escritora, parece surgir não só pela amizade 

entre as três, mas também pelos temas e reflexões que elegem. Com menos aproximações 

temáticas com Vieira da Silva, Sophia não deixará de trazer um tema essencialmente 

português, o da casa, para a sua obra. Ao contrário das casas presentes em muitos 

romances e poemas da história da literatura portuguesa, a casa de Sophia, pelo menos a 

que trazemos na epígrafe desta seção, parece estabelecer semelhanças com um dos 

                                                             
114 Inédito, sem data. Disponível no site da Biblioteca Nacional de Portugal na página dedicada à poeta. 
115 Guache, 1953, coleção da família Andresen Sousa Tavares. 



160 

 

objetivos essenciais das casas de Vieira da Silva e de Agustina Bessa-Luís. Essas casas, 

compreendidas como espaços que ultrapassam a imagem de “casa”, serão lugares de 

origem, espaços a partir dos quais é possível restabelecer ligações com os sentidos mais 

primordiais, um lugar da ancestralidade, onde o homem pode não só se encontrar, como 

refletir acerca do processo de ser e estar no mundo. A casa, portanto, restabelece o sentido 

do aprendizado, tão necessário ao exercício da reavaliação moral, ética, amorosa, por 

exemplo.  

Nas narrativas de Agustina Bessa-Luís encontramos os registros de muitas casas, 

detalhadas não só no seu interior, através das descrições dos cômodos, dos objetos que 

compõem os espaços, das minúcias que formam a identidade desses lugares, como 

também no exterior, através das imagens das fachadas, das ruínas do tempo nas 

construções e da caracterização pormenorizada das propriedades. Nesse sentido, as casas 

parecem adquirir muitos significados, dependendo de como será a importância dela no 

diálogo que estabelece com as personagens. As casas serão espaços de silêncio, 

incomunicáveis, a exemplo do que ocorre no primeiro quadro sobre o ateliê, de Vieira da 

Silva, e que permitem, através da experiência da redescoberta do seu interior, uma 

recriação do espaço, do mundo e das personagens, como vimos no segundo capítulo, 

como também serão espaços de memória.  

Em resenha crítica escrita para a primeira edição de o Concerto dos Flamengos, 

de 1994, publicada na revista Colóquio/Letras, a professora Silvina Rodrigues Lopes 

destaca um diálogo importante presente no romance de Agustina Bessa-Luís, e que, 

particularmente, nos interessa. Trata-se de como a arte se insere na narrativa. Por meio de 

uma das personagens, Luísa Baena, a narrativa parece questionar o tempo em que 

vivemos, a possibilidade de transformação pela arte, a previsibilidade dos acontecimentos 

e, consequentemente, as histórias, aquelas que são desenvolvidas dentro da obra e a 



161 

 

humana, aparentemente cronológica e linear: “Cinco pessoas, três mulheres e dois 

homens, que se propuseram um tempo de fuga para, possivelmente, retomar a rédea das 

próprias esperanças” (BESSA-LUÍS, 2013, p.8).  

Em um primeiro momento, temos a ideia de fuga, de saída desesperada para algum 

lugar de conforto que possa trazer um novo olhar às personagens. Mas, para tanto, 

precisamos saber qual é o espaço em que vivem, isto é, qual é o tipo de ambiente que 

despertará a necessidade de fuga.  

A narrativa propõe, logo no início, uma crítica à cidade de Lisboa ou a uma perda 

de um tempo inscrito na memória da cidade e que se revelava na sua arquitetura. O ano é 

1990, época em que há um enorme incêndio no Chiado, um dos bairros mais tradicionais 

de Lisboa, entre o Bairro Alto e a Baixa Pombalina, e que atinge dezessete edifícios, e 

obriga a uma reconstrução da área afetada. No entanto, a degradação provocada pelo 

incêndio, segundo o narrador, parece acompanhar a destruição gradual da cidade que dava 

“mostras de fadiga e dessa melancolia urbana que decerto Tróia teve como precursora das 

suas calamidades” (BESSA-LUÍS, 2013, p.7).  

A única forma de repensar a cidade ou a relação afetiva que se tem com ela, além 

da própria existência, compreendia através da inscrição do sujeito no espaço urbano, é 

através da arte. O narrador faz questão de destacar lugares dentro da cidade que ainda 

mantinham algum vínculo com um tempo em que era possível estabelecer alguma relação 

entre o sujeito e a cidade, e que se assemelhava ao sujeito e à própria casa, sendo a cidade 

uma representação de um espaço mais amplo de formação de identidades, de acolhimento, 

de proteção, de pertencimento. Essa Lisboa, que, assim como as grandes cidades, sempre 

fora um lugar de manutenção de vínculos, de manifestações culturais que acompanharam 

as demandas locais, que fora o espaço dos pequenos rituais, dos hábitos que revelavam 
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uma identidade lisboeta, havia se tornado um lugar cuja identidade não se relacionava 

mais com a sua ancestralidade: 

 

Fosse devido a essa desamorável arte de prever desgraças onde há 
propósito de reparação e a tristeza própria que as substitui; fosse porque 

há pessoas propensas a desfechos sentimentais para as suas memórias, 

um grupo de pessoas novas e para quem a confidência era ainda um 

desporto livre de perigos, pensara abandonar a cidade. O apetite da 
luxúria, que tantas desgraças engendra e tantas fantasias ocasiona, 

estava um pouco precavido pelos sintomas de uma nova estabilidade. 

Mas, entretanto, enquanto não chegasse qualquer calamidade universal 
que unisse toda a gente no temor e na culpa, a vida parecia fácil e cheia 

de ousadias e perversidades. (BESSA-LUÍS, 2013, p.7) 

  

 Interessa-nos pensar no romance116 exatamente neste aspecto, que é o da recriação 

de um espaço ou na reflexão sobre a vida a partir da experiência da arte e do lugar. O 

“tempo de fuga” a que se propuseram, segundo o que narrador anuncia, das cinco pessoas, 

três mulheres e dois homens, tinha motivações diferentes, mas não menos originárias em 

relação à busca por um sentido. As mulheres, dentre as quais Luísa Baena, personagem 

central sobre a qual nossa análise se concentrará, eram três: Maria Vicente, uma senhora, 

companheira de “exílio”, que acabara de se separar do marido, e Serpa, uma empregada 

e uma “mulher que fora linda e de génio rezingão” (BESSA-LUÍS, 2013, p.17).  

                                                             
116 Poderíamos também citar o romance no seu aspecto mais estudado que é o da relação com o duplo, 

elemento citado no capítulo anterior. Mais uma vez, haverá a recriação da história factual e que permitirá 

o entendimento da história que é narrada através do duplo Luísa Baena, mulher de meia-idade, e a figura 

de Isabel de Portugal, filha de D. João I, casada com Filipe, o Bom da Borgonha, e mãe de Carlos, o 

temerário. Luísa, assim como outros personagens de outros romances, vai encontrando semelhanças ao 

longo da narrativa, não só em relação à sua vida, como também da vida daqueles que a cercavam, com 

personagens e o funcionamento da corte de Borgonha e de Avis. No que diz respeito à questão dos duplos, 
há ainda uma nítida noção de que o passado sempre permitirá o entendimento do presente, através da 

história recuperada por meio de fragmentos, e que, em um sentido decrescente, o conhecimento da história 

de Portugal permite o entendimento da cidade, da vida de cada um e da maneira como cada habitante se 

relaciona no seu espaço com a sua cultura, recriando-a, sim, mas fazendo o mesmo exercício com ele 

mesmo e com os lugares que habita. A preocupação em encontrar pontos de aproximação entre açorianos 

e flamengos, que há muito teriam se instalado nas ilhas, é uma outra maneira de apontar para essa renovação 

constante da história que permitirá o entendimento, muitas vezes nem tão óbvio, de todos nós e para a 

relativização de temas e problemas, que parecem se repetir. Isabel de Borgonha permite à Luísa o 

entendimento de si própria, dando-lhe chance de ser uma outra mulher.  
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É importante, portanto, pensar que a experiência degradante de um tempo 

apresentava suas marcas na cidade. O desgaste, percebido pela destruição provocada pelo 

incêndio, era reflexo de uma decadência também moral, de um esvaziamento de sentido 

também das pessoas que compunham a cidade, em uma percepção de que o homem, 

depois que criou os espaços domésticos, se confunde com a própria identidade da cidade, 

a exemplo do que observamos na primeira parte deste capítulo. Se nada que compõe a 

casa e a preenche se separa do tempo histórico, revelar a fragilidade dos prédios e as 

marcas presentes nas paredes é uma maneira de dizer que um tempo havia passado e se 

desligado das ambições contemporâneas. Era preciso criar uma experiência, um “exílio”, 

palavra usada pelo narrador, que é o estado de estar fora da sua própria casa. Portanto, 

para recriar a casa, aqui compreendida também como Lisboa, será necessário um 

isolamento, que é feito em uma ilha, espaço já isolado geograficamente. A exemplo do 

que ocorre na leitura ampla sobre os quadros dos ateliês, é preciso ser levado, ou construir 

um espaço de máxima busca interior, para que possa haver recriação. O silêncio, primeiro 

estado desejado, só pode ocorrer em um lugar vazio, que se abre em profundidade, como 

nas formas de Atelier, Lisbonne e como na casa sonhada por Sophia.  

Na viagem, sobretudo pela Ilha de São Miguel117, e através da figura de Luísa, 

podemos pensar no lugar como um símbolo a partir do qual podemos refletir acerca de 

um país e de um continente culturalmente influenciado pelo poder, que compromete as 

relações com a arte, tornando-a apenas uma atividade esvaziada de significado. Se a fuga 

para a Ilha permitia uma espécie de vivência da utopia, o que Luísa encontra no Concerto, 

um evento anual que ocorre por vários dias, parece ser o inverso da sua experiência com 

                                                             
117 São Miguel é a maior das ilhas do arquipélago dos Açores e a maior de todas as ilhas integrantes do 

território de Portugal. Seu descobrimento, entre 1426 e 1439, ocorreu no período da Dinastia de Avis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
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a visão do triunfo de Maximiliano118. Guiada pela figura de Isabel de Portugal, “Luísa 

Baena travou relações com uma série de pessoas vinculadas às ilhas dos Açores... 

(BESSA-LUÍS, 2013, p.22)”, e pôde, ao criar um novo espaço de saída para si mesma e 

para as pessoas ligadas a ela, desenvolver uma autocrítica que temia acabar quando 

retornasse dos Açores. No lugar, podia ver mais claramente quem eram as pessoas, 

personagens, familiares, casas, “viu que o sabia de uma cor e que muitos pormenores se 

revelavam como acontece ao ampliarmos uma fotografia” (BESSA-LUÍS, 2013, p.331).  

A aparição do cortejo é um momento de fuga ao espaço do Concerto, dominado 

pelas relações de poder. Com isso, o narrador reflete também sobre esta relação, a da 

ilusão do cortejo, que permite a criação do lugar como um espaço mítico, cheio de 

possibilidades de reinvenção e no qual a essência da arte reside, e a da exibição do 

concerto, em que temos a banalização da arte, a serviço não de uma função de prazer do 

espectador que poderia religá-lo na sua conexão com a sua própria existência, mas de 

mera execução exibicionista que acentua o próprio empobrecimento da cultura, 

observação presente desde o princípio do romance. Um exemplo está na figura de um 

pianista japonês, que tocava Gershwin, e que Luísa encontra na casa em que ocorrem os 

concertos. Ao ouvi-lo, implacavelmente, lança uma crítica: não se tratava da obra do 

compositor norte-americano o que o pianista tocava, mas “uma “salsicharia de sons 

impraticáveis para os ouvidos” (BESSA-LUÍS, 2013, p.51). 

Portanto, as definições da narrativa acerca da sociedade, do poder, da ética e da 

arte são motivadas pelo espetáculo, que permite também prosseguir a reflexão sobre os 

                                                             
118 De Albrecht Dürer (1471-1528). O objetivo era enaltecer o triunfo político, os feitos pessoais, as guerras, 

a ostentação da corte, a genealogia e a extensão dos domínios territoriais do monarca do Sacro Império 

Romano-Germânico, Maximiliano I (1459-1519). Na fase de preparação, em 1512, estavam previstas 148 

matrizes xilográficas contínuas, que seriam montadas lado a lado. A morte de Maximiliano, em 1519, 

interrompeu a realização da obra. A primeira impressão do Triunfo só ocorreu em 1526, com 137 

xilogravuras, a mando de Fernando I, neto de Maximiliano.  
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acontecimentos dos Açores. Como afirma Silvina Rodrigues Lopes, o livro, “como 

resistência ao concerto da tentativa da comunicabilidade absoluta”, constrói-se “ele 

próprio por inscrição do não-lugar”. Com um tempo suspenso, anulado, o espaço da 

narrativa torna-se um refúgio para os personagens, um lugar. É importante observar que 

essa anulação do tempo ocorre com a aparição do cortejo, de um nevoeiro que parece 

arrastar a personagem para um tempo suspenso, interior, outro. Logo, é a criação de um 

não-lugar (ou de um outro lugar que contém as características do espaço que deveria ter 

todas as características de reconstrução do homem) que permite esse outro tempo, não 

decadente, em que a morte não existe.  

Um outro ponto importante reside em pensar que, como na época de Dürer, 

marcada pelo imaginário da instabilidade, Luísa Baena estabelece uma série de 

cumplicidades que assinalam desde o início da narrativa a profunda crise da civilização 

atual, em que tudo se torna espetáculo ou, ainda, tudo se esconde no fingimento, não como 

criação, mas como um espetáculo em que o real se ausenta para que um tempo diverso 

seja representado. Não mais o passado, nem a expectativa de um futuro, mas uma ruptura 

permanente com a continuidade e a proliferação fragmentária liderada pelo que é 

espontâneo e ligada, portanto, ao que é imediato. Em uma escrita que aposta ainda em um 

tempo, como resistência e como possiblidade de esperança ou do imprevisível, o desejo 

de fuga e a melancolia resultante ou agente da necessidade de isolamento são a saída, pois 

“todo estado, no fundo, é um estado de ilha”.   

Ao retornarem da experiência do isolamento, alguns refeitos, outros não, podiam 

continuar a vida. Luísa parecia ter acordado de um sonho, do nevoeiro, que segundo o 

narrador, também era um personagem. Não lembrava de nada mais, “efeito daqueles 

nevoeiros” (Idem, p.332) que surgiam junto com a movimentação do cortejo. Já Herberto, 

amigo de Luísa, mesmo não vendo o cortejo, queria ter a experiência de contemplá-lo, 
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mesmo sendo insensata a ideia e “um rematado disparate” e já estava, naquela altura, 

cedendo à força simbólica que há no triunfo. Quando retorna, o professor de grego, 

explicador de matemática, retirou-se do ensino. Ambos questionavam se não se tratara de 

uma intervenção que ocorria e lhes retirava a consciência, mas “a verdade é que o regresso 

ao Continente os desiludira” (Idem, p.333).  

A degradação continuava presente, a mesma anunciada no início da narrativa. 

Uma cidade em que as aparências valiam mais que as essências, em que “tudo é 

contraditório, se não falso” (Idem, p.49) e que funcionava sob o prisma do fingimento - 

familiar, de caráter, de tudo -, e em que os ricos, “inimigos da musa” e, portanto, da arte, 

continuavam ao lado dos medíocres, sempre prontos para o aplauso. No final, quando 

retornam aos Açores, para ver o Triunfo de Maximiliano, como Luísa disse que havia 

visto, inúmeras vezes, até sumir nas águas azuis da lagoa e pela força do nevoeiro, a ilha 

estava coberta inteiramente pelo nevoeiro. Os dois se deparam com localidades arruinadas 

fisicamente, memórias do terremoto que acabara com Vila do Campo, por exemplo, 

ambientes que são descritos sempre com muita degradação material e, quando chegam a 

Sete Cidades, Luísa orienta Herberto, o personagem contraponto daquela, para toda a 

preparação da visão do Triunfo, que conhecia muito bem e que a fez suportar os dias do 

Concerto dos Flamengos, experiência artística que nada lhe trouxe de revelador. De 

repente, quando viram o Triunfo de Maximiliano, toda aquela realidade de ruína parecia 

ter ficado isolada e só ele, de “proporção sobre-humana” (Idem, p.343) aparecia como 

uma realidade, como cenas que suspendiam o espaço e o tempo. O último “cortejo” que 

viram e que já durava seis horas, com a anexação dos novos territórios, com o 

enaltecimento dos reis, com a descoberta de povos, animais e culturas, chegava ao fim. 

Depois daquela experiência, Luísa nunca mais o viu.  
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É interessante notar que, durante a narrativa, além da construção de um lugar ideal 

que ocorre dentro do espaço artístico através das gravuras que compõem o Triunfo de 

Maximiliano, há algumas percepções interessantes das casas (além desta, um espaço 

utópico e criado como lugar de conforto e aberta, contraditoriamente, pelo nevoeiro). Em 

Lisboa, por exemplo, as novas construções parecem esconder as antigas, que participam 

de um inventário da memória da cidade. A reconstrução do espaço destruído pelo 

incêndio do Chiado, no início do romance, parece revelar a necessidade de uma 

reinvenção moral da cidade, que perde os seus valores junto com a sua arquitetura. Nesse 

sentido, a arte, desde o princípio anunciada como salvadora da experiência humana, é o 

único acesso para uma reflexão sobre o espaço doméstico, para a recondução ética do 

homem, a exemplo do que ocorre com Luísa Baena, e para a proposta de um futuro.  

Ao repensar a história por meio da arte, a personagem pode reavaliar a vida ao 

redor, mas, para isso, o Triunfo é um lugar, exercício constante de reavaliação e de 

descobertas, o espaço que substitui as respostas dadas pelas antigas casas que, revisitadas, 

acompanham nas suas estruturas a própria desintegração ética e moral do homem. É 

comum o uso do vocábulo “inacabado”, assim como variantes semânticas. A casa dos 

Dutra, pertencente à tia de Luísa Baena, “ficou inacabada”. Quando Luísa entrou “sentiu 

uma melancolia que pareceu trespassar-lhe o coração” (Idem, p.26).  Quando Luísa e 

Herberto fazem a última viagem, várias casas estavam com a estrutura comprometida 

pelos tremores de terra.  

Se, externamente, as casas pareciam decadentes, internamente cada cômodo e 

cada objeto parecia um organismo vivo, como na casa citada inicialmente: “As portas 

ouviam-se bater de leve, no corredor, lembrava-se da sala de jantar e daquela mesa para 

cinquenta pessoas... quadros de Arcimboldo. Não reconheceu o quarto, os sons eram 

implorativos” (Idem, p. 27). Outro exemplo de casa a ser restaurada é a Casa Rosa, uma 
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das mais belas mansões da Ilha, e que fora um solar com pomar, uma casa sobre a qual 

“se levantou uma espécie de chalé monstruoso e desproporcionado, construído com os 

lucros da laranja” (Idem, p.31). Como em outras narrativas de Agustina Bessa-Luís, esses 

cômodos também revelam suas histórias por meio das referências às porcelanas da sala 

de jantar, aos móveis, guardanapos, talheres e pequenos objetos marchetados. A força 

simbólica de cada objeto será necessária para a construção da imagem de uma casa 

perdida, reconstruída, a exemplo do que o narrador observa sobre a atitude de uma das 

personagens do romance. Mesmo com toda grandiosidade que não existia mais, “Maria 

Vicente, hospedeira do concerto e dalguns dos seus membros mais famosos, se 

multiplicava para honrar a sua casa e a ideia que a tornava palaciana e invulgar".  

 

O tempo dos heróis tinha passado. A notícia era derramada por cima 

das pessoas com tal profusão que as impedia de reagir e tomar medidas. 
Os reis eram funcionários e não pretexto e animadores de conflitos que 

serviam as mudanças e as ideias. Não havia mais tempo para estar 

precavido e até angustiado. Uma pesada névoa cobria o génio das 
pessoas, que não se orgulhavam já da sua origem; e, no entanto, 

vagueavam no passado como almas já não curiosas, mas servis, 

esperando notícias de Atenas. (BESSA-LUÍS, 2009, p. 66) 

 

 A partir da ideia das casas inacabadas das ilhas, que denunciam a passagem do 

tempo, mas também solicitam que o olhar, pela função da memória, restabeleça o sentido 

delas, podemos pensar na sobreposição dos tempos. Através da imagem delas, 

esteticamente prejudicadas pela ação da natureza, porém vivas enquanto testemunhas da 

história do lugar, afetivamente recontada por Luísa Baena, temos uma das funções da casa 

sendo anunciada, que é a de despertar para o passado e provocar o futuro através da  

invenção desse novo espaço.  

Retornemos, agora, às definições de ateliê propostas por Agustina Bessa-Luís 

quando pensou no Boulervard Saint-Jacques: o ateliê é um lar, espaço de conforto, 
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morada, habitação, lugar em que se vive ou a própria pátria. Nesse sentido, a casa pode 

ser um lar, um ambiente de criação de uma zona de pertencimento. Fora de seus próprios 

lares, desconfortáveis na condição de sujeitos cosmopolitas, as personagens almejam um 

outro espaço, o de isolamento, o estado de ilha, que, na realidade, é a condição de todo 

sujeito, a solidão originária de nascimento e morte. Quando recriado, através da 

experiência da arte, da visão do cortejo, de um outro tempo da história que, reatualizada 

e relida por meio da experiência estética, possibilita o entendimento da história de Luísa 

Baena. Portanto, a casa é um espaço mítico, um não-lugar, ou um lugar que só tem 

significado através da potência das imagens, como nas casas bachelardianas, da narrativa 

imagética e fragmentada que a personagem vai montando em meio ao nevoeiro. Sendo a 

casa um mundo, ou de compreensão inicial do universo, é importante destacar o mistério 

que a casa reserva, a exemplo do que observa Agustina acerca dos lírios. Na verdade, o 

sentido tem a ver com o símbolo de um objeto antigo, pintado em muitas paredes de 

palácios da Grécia Antiga. Portanto, a casa é o lado oculto, é algo sempre a ser descoberto, 

sentido que também se agrega a outra definição dada por Agustina, que é o ateliê (casa). 

Dessa maneira, a casa é o próprio tempo personificado, exemplo da ação do passado, do 

presente e do futuro. A sua existência, real ou não (falamos, por exemplo, delas através 

dos quadros e fotografias, por exemplo), materializa a ação do tempo na vida dos homens 

e dos objetos. Por fim, se a casa é um tempo, ela também é um lugar de passagem, de 

reuniões, de movimento. As casas-ateliês “falam” através de seus objetos, de seus móveis, 

das paredes pintadas, desgastadas, das fotografias, da sua estrutura, da sua disposição de 

cômodos, da sua relação com o meio externo.  

Ainda sobre um aspecto destacado na primeira subseção deste capítulo, quando 

mencionamos a coexistência de dois lados da cidade, o velho e o novo, e que essa 

simultaneidade revelava a decadência moral do homem, em uma alusão à ideia de que o 
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desgaste físico da cidade, percebido na arquitetura dos prédios e casas, acompanha 

também a transformação dos homens que habitam a cidade, é importante relembrar que a 

experiência estética reveladora ocorre fora do espaço urbano. Pensando no texto já 

mencionado, O Sentido Interior, Agustina enfatiza o caráter emblemático dos azulejos da 

cidade de Sintra que, segundo ela, revelam a tradição grega, bizantina e dos artesãos 

árabes. Depois, afirma que os azulejos, em Vieira da Silva, são um exemplo de fuga 

contínua para algo que aprisiona o espírito. Em relação aos azulejos fixados nos espaços 

urbanos, como vimos, parece não haver uma correspondência entre a presença deles e a 

paisagem.  

Fixados em locais de grande circulação e emblemáticos, pois trazem frases, 

personagens históricos, o casal de pintores, antigas casas da memória da infância lisboeta 

de Vieira da Silva, na segunda década do século XX, os azulejos parecem estar em 

desacordo com uma outra cidade erguida, mas, como uma forma de resistência, parecem 

confirmar uma tradição portuguesa e uma história, da cultura ocidental, da cultura 

nacional, da cultura da cidade. Através das narrativas contidas nas representações dos 

azulejos, podemos vivenciar uma outra cidade, que se confirma pela arquitetura antiga, e 

que, de algum modo, recupera uma história perdida no tempo, como uma arte em uso, em 

transformação. Por outro lado, nas narrativas agustinianas essa experiência ocorre 

essencialmente no interior das casas. É, ao descrevê-las, que as narrativas se transformam 

e se movimentam, ação que acontece também com as personagens. Assim como as telas 

em que Arpad e Vieira aparecem pintando, as casas agustinianas, inseridas nas narrativas, 

são lugares de reflexão sobre a sua escrita e, também, sobre a memória da própria 

escritora, como é o caso de Memórias Laurentinas (1996), uma história ambientada na 

região de Loureiro e em cujo enredo está inserida a narrativa da família de Agustina e as 

memórias dos Lourenços:  
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As terras de Loureiro decerto tinham influência na escolha dos nomes 
das crianças. Lauras e Lourenços, havia-os em quantidade e talvez se 

considerasse protectora a árvore gloriosa, símbolo dos poetas e das 

tabernas. Mais tarde, já viúvo da senhora de Santa Comba, Lourenço 
conheceu uma mulher, mais nova do que ele vinte anos, e que se 

chamava Lourença. Casou com ela sem hesitar. (...) Depois vieram 

Lauras. (BESSA-LUÍS, 2010, p.18) 

 

A vida, sendo compreendida como substância que alimenta os enredos, no 

romance, “sem muitas fantasias, históricas ou outras”, “hão-de-ver como ultrapassa às 

vezes as combinações de ordem romântica e dos detalhes ingênuos que o público nunca 

deixou de apreciar” (BESSA-LUÍS, 2010, p.7). Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa, 

filha de Artur Teixeira Bessa, e de Laura Jurado Ferreira, filha de Lourenço Guedes 

Ferreira e de Lorenza (Lourença) Agustina Jurado Franco, espanhola, nascida em 

Zamora. Agustina Bessa-Luís, por sua vez, mãe de Laura Mónica Baldaque. A história 

das casas das famílias, que deram origem à família da escritora, será um espaço 

recuperado pela ficção. A casa, lugar físico, morada da família Bessa e Ferreira, é também 

um dos espaços do livro. Assim, o romance também sugere a ideia abstrata de casa, lugar 

em que o escritor reconstrói as suas memórias, reinventa e se acolhe. É o lugar, por sua 

vez, em que o leitor também observa os indícios dados pela escrita e experimenta as 

mesmas sensações, como observa Umberto Eco acerca do Leitor-Modelo.  Os romances 

falam de casas, muitas vezes, de lugares recriados e únicos espaços representados no 

enredo. Por meio da ideia de casa, o leitor também segue os indícios do narrador: recolhe 

os fragmentos, compreende os vários sentidos de casa, fabrica também seu próprio lugar. 

Como já observamos, não há o estatuto da ingenuidade na escrita agustiniana. Por 

meio das memórias de seu avô materno, que partem de um diário escrito por ele, Lourenço 
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Guedes Ferreira119, e passeia pela experiência da família, de descendência portuguesa e 

espanhola, e pelas terras de outros países, como Angola e Argentina, por exemplo, para 

abordarmos espaços externos, o texto privilegia um espaço afetivo - o Rio Douro, o Porto, 

as casas.  

O Porto, lugar onde era possível comer “um bom bife de lombo”, mistura-se a 

outras paisagens e à história de Portugal, como Zamora, terra natal de sua avó materna, 

cuja família era dona de uma propriedade de trigo que havia sido um condado que 

pertenceu à família de Santa Teresa de Ávila. Se os lugares mudam e o cotidiano dos 

lugares também, Agustina recria um tempo para combater esquecimento, além de tecer, 

mais uma vez, um inventário das relações humanas. A diferença é que, neste romance, é 

a história dela, familiar, exposta de forma evidente.  

Mais uma vez, as casas surgem como espaços de movimentação e de experiência 

das personagens: “a casa sempre cheia de gente...A cozinha era mais frequentada do que 

a dum convento e havia nela uma barafunda que nunca acabava entre água corrente, 

estalar do fogo, ferver de olas, bater de massas, rechinar de untos” (Idem, p.19), afirma 

ao se referir à casa de sua bisavó, Maria Maximina da Silva, a quem reserva o segundo 

capítulo do livro.  

Um outro exemplo de como a casa é um espaço em que se vivencia o mundo 

internamente está em A Ronda da Noite e em A Sibila.  Como já mencionamos, a casa é 

o grande espaço das narrativas, ao ponto de A casa da Vessada tornar-se também uma 

personagem. No início, temos as impressões do lugar, que logo ganha outras formas pela 

ação da memória do narrador.  

                                                             
119 O jogo aparece, dessa vez também tematicamente, por exemplo, na figura de um amigo seu bisavô119, 

António Guedes, um jogador nato que se chamava António Soeiro, - “quem joga não ama (2010, p.12)”. 
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Era setembro, e a casa, temporariamente habitada expulsava o seu 
carácter de abandono e de ruína, com aquele calor de vozes e de passos 

que amarrotam folhetos amontoados em todos os sobrados. O tempo 

estava morno, impregnado dessa quietude de natureza exaurida que se 

encontra num baque ondulante de folha ou na água que corre 
inutilmente pela terra eriçada de canas donde a bandeira do milho foi 

cortada. Desde a morte de Quina, nunca mais a casa tivera aquela 

emanação de mistério grotesco ou ingénuo; e Germa não encontrava 
mais sabor nos serões ao borralho, mexendo as achas, fazendo rodinhas 

de fogo-preso com o atiçador esbraseado, ou catando nos escanos o rapa 

do Natal, em cujas faces as letras tinham sido desenhadas com tinha 

venenosa de bagoinhas. (BESSA-LUÍS, 2005, p. 9) 

 

 

 Estamos diante da casa abandonada, mas que ainda carregava a potência de um 

tempo passado, mais vivo. Nota-se como o narrador põe no campo semântico do trecho 

palavras que denotam esse estado de inércia, de tristeza, de ruína. O tempo estava 

“morno”, nem quente, nem frio. A casa expunha a sua identidade de abandono com os 

folhetos diversos que se juntam em um lugar que não é habitado. Portanto, nem é a 

decadência absoluta, nem a casa ascendente, triunfal, é o estado em que as vozes da 

memória estão latentes e precisam do despertar das imagens, o que começará a ocorrer 

quando, no parágrafo posterior, o narrador informa que foi neste mesmo espaço que 

nasceu Joaquina Augusta há 70 anos.  

Em A Ronda da Noite, compreenderemos que uma das propostas do narrador é 

tentar salvar sempre os vestígios da história, não só do quadro Ronda da Noite, mas da 

família, das casas em que os Nabasco viveram, proposta que percebemos estar anunciada 

desde o início. No Torreão Vermelho arruinado, uma das mansões da família, o narrador 

reconstrói os espaços, dá vida por meio do quadro de Rembrandt, que acaba se 

desintegrando junto com a casa. A necessidade de uma recuperação visual é uma tentativa 

de fazer a vida das personagens e da casa se movimentar. Logo na primeira imagem, 

quando Martinho está em um cemitério com a avó, parece que temos um dos objetivos 

do romance anunciado, que é o de não fazer com que o tempo acabe: “Martinho apertou, 
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sem querer, o braço da avó ao ter diante dos olhos a pesada pedra do túmulo. Era de facto 

terrível, com as argolas de ferro enferrujadas e o musgo negro que a cobria. ‘Não vou 

deixar que a metam aqui.” (BESSA-LUÍS, 2006, p.11). 

 Sabemos, a partir daí, que o retorno ao passado será a busca por uma verdade 

através de um olhar que nunca se revela, mas que sempre acena para um lugar ou para 

uma versão fragmentada. Advertindo-nos contra uma clausura do significado, o narrador 

aponta sempre para o caráter passageiro das coisas, do que é dito, às vezes, de forma 

apressada, que ela “se instala mais duravelmente onde o efêmero e o eterno coexistem 

mais intimamente." (BENJAMIN, 1984, p.246-247). 

As memórias das casas confirmam uma posição em relação à própria escrita 

agustiniana e o que ela pensa acerca da pintura de Vieira da Silva, como podemos 

observar em algumas passagens da narrativa biográfica sobre Vieira da Silva.  

Agustina informa que a pintora nasceu em Lisboa, no dia de Santo Antônio, e 

menciona a importância que a casa sempre teve na sua vida. Sem ter aparentemente 

nenhuma relação com o que está contando sobre Vieira, relata como ter assistido, aos 

cinco anos, Sonhos duma Noite de Verão, foi decisivo na vida de Maria Helena, pois foi 

também um encontro com a pintura. Segundo ela, alguns momentos da infância que 

chegavam na sua memória de adulta foram decisivos, mas que não foram contados à 

escritora, que, segundo a pintora, tinha que escrever utilizando uma outra estratégia, que 

era a de “improvisar sobre os escombros da memória e tirar a doçura dum leão morto” 

(BESSA-LUÍS, 2009, p.24). Linhas depois, Agustina parece oferecer detalhes da sua 

própria imaginação, como o tecido que Maria Helena teria usado na ocasião e os objetos 

que lhe cercavam, e lembra de Proust para estabelecer uma ligação entre a memória da 

infância da pintora e a importância da casa: “o mundo começa a mover-se em pequenos 

discursos e espaços, minuciosos, próprios de uma solidão...” (Ibidem). 
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 Agustina, a exemplo dos críticos da obra de Vieira da Silva, parece concordar com 

a ideia de que descrever a casa e falar sobre a representatividade dela seja, talvez, uma 

maneira fundamental de falar de Vieira da Silva e dela própria, o melhor retrato que se 

pode fazer dela e da amiga por meio da evocação da memória. Maria Helena, segundo 

Agustina, quando questionada acerca da própria biografia, afirmara que somente a 

escritora, com a sua capacidade de invenção, poderia criar a pessoa que ela era, dar forma 

também àquela que não era, enfim, recontá-la. Surpresa com a declaração, Agustina 

Bessa-Luís questiona como seria capaz de descrever a pintora, ou melhor, quais eram as 

evidências disponíveis para que pudesse executar a difícil tarefa. Agustina responde por 

meio de uma pergunta: “O que tenho como motivo preciso? Os interiores das casas, o 

vestir, o andar, as palavras, os gatos”. Ao fazer essa aproximação, destacando, depois, as 

casas de Vieira e Arpad que sempre a impressionaram, - “a casa surpreendeu-me sempre; 

sobretudo a escada em espiral que se implanta no centro da sala” (2009, p.29) -, Agustina 

compara seu modo de escrita com a maneira com o qual Vieira pinta, assinalando o ponto 

de identificação: “neste respeito devido à matéria, que em mim, vai até ao preceito firme 

de não desperdiçar o mínimo papel (...).Também Vieira da Silva pinta (...) para evitar que 

o óleo estale com o tempo” (idem, p.29). Em um dinâmica que segue a mesma forma de 

composição da pintora, Agustina insere um outro ponto importante para pensarmos os 

ateliês-casas de Vieira, que é refletir que a única maneira que tem para descrever Vieira 

da Silva é através de seus espaços afetivos de memória. E, depois, em consequência disto, 

o pacto que estabelecem com esses lugares por meio de uma técnica não muito 

econômica, tanto em termos de palavras e cores, como também pela exaustiva 

combinação que possa traduzir um tempo infinito, evitam, assim, qualquer referência a 

uma estética acabada e definitiva. 
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 Portanto, quando reflete sobre a sua estratégia para escrever a biografia de Vieira 

da Silva, quando privilegia as diversas casas nos romances, Agustina Bessa-Luís parece 

também confirmar que escreve com os mínimos, com os pormenores e, por essas razões, 

não desperdiça, assim como Vieira, nenhum espaço do papel. No quadro em que Vieira 

da Silva pinta Arpad, enquanto o pintor está também executando seu ofício, temos, como 

anunciamos, um triplo problema. Nós, observadores, estamos vendo um quadro que 

apresenta um trabalho duplo de pintura, o de Vieira e o de Apard. No interior da tela, não 

sabemos se Vieira está pintando Arpad a pintar, ou se ambos estão no mesmo ambiente 

pintando.  

Portanto, os pintores se confundem na própria obra que pintam através da 

problematização do exercício da pintura, o que é ainda reforçado pela presença do ateliê, 

que se torna um quarto espaço. O primeiro, a tela, o segundo, a tela de Vieira, a terceira, 

a tela de Arpad, e a quarta, o próprio ateliê, acentuando a ideia de isolamento, de reclusão 

e de silêncio, elementos indispensáveis, como aponta Agustina e a própria Vieira da Silva, 

para a arte, pictórica e escrita, como também para a vida, haja vista a experiência com as 

casas. Agustina Bessa-Luís, por sua vez, insere as casas nos romances, muitas vezes essas 

casas assumem a função de protagonista, em torno da qual gira o universo ficcional da 

escritora. O universo em que começam a ser evidenciados os problemas das relações 

humanas está fundado na realidade topográfica, histórica e geográfica e será, 

inevitavelmente, a transposição dessas reflexões sobre o lugar para a vida das 

personagens, por meio da assimilação, que oferecerá sentido à imaginação do narrador. 

Dessa maneira, lugares, especialmente as casas e os ateliês, serão os espaços originários 

e moventes que permitirão pensar sobre a escrita e sobre a pintura também sob o prisma 

da relação espaço-tempo, pois ambas parecem compreender uma das propostas do poema 

de Herberto Helder: “Falemos de casas como quem fala da sua alma”. 
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6. CONCLUSÃO 

  

O artista é perigoso porque representa a fonte maternal, donde a 

consciência pode brotar a todo o momento. Por isso, relega-se para as 
profundas reservas do inconsciente, permitindo-lhe só que se manifeste 

por meio da cultura, simbolizada pelo grupo plástico das obras de arte 

e as iniciativas de prazer que significa sempre um acto incompleto120. 

Agustina Bessa-Luís 

 

O objetivo principal desta tese era refletir sobre a questão do tempo e do espaço 

nas obras de Vieira da Silva e Agustina, mais precisamente como ambos estão 

intrinsicamente relacionados e presentes em temas, como os analisados nos capítulos. Em 

um primeiro momento do trabalho, expusemos como poderíamos abordar o diálogo nas 

obras da pintora e da escritora através de caminhos críticos e teóricos propostos por 

especialistas na obra de Maria Helena Vieira da Silva e na de Agustina Bessa-Luís. Os 

quadros analisados e os aspectos dos romances destacados, além dos estudos críticos dos 

temas escolhidos, parecem confirmar algumas definições que surgem a partir da 

biblioteca, do jogo de xadrez e da casa.  

A citação com a qual abrimos a conclusão deste trabalho é um trecho presente em 

O Concerto dos Flamengos, um dos momentos em que o narrador reflete sobre a função 

da arte perante uma cultura. Se Luísa Baena amava o que era sublime e grandioso, como 

afirmara o narrador, certamente era porque, por meio da ação do artista, seja através do 

pincel ou da pena, era possível fazer com que a personagem se religasse à sua experiência 

de estar no mundo. Isso significa, a partir das considerações feitas ainda pelo narrador, 

uma libertação diante das leis morais e da lógica social, que, segundo ele, eram as 

                                                             
120 BESSA-LUÍS, 2013, p.23.  



178 

 

responsáveis pela criação de um hospício coletivo, também compreendido como país. O 

artista é o responsável por um prazer incompleto, sempre possível de ser restituído por 

meio do modo como a cultura entende e vivencia a experiência estética. E quem desperta, 

no caso de Luísa Baena, essa necessidade de uma espécie de religação com o mundo por 

meio da arte é um “instinto amoroso”, segundo o narrador.  

Interessante notar a presença do instinto amoroso e, portanto, a menção ao amor. 

Sendo o responsável por criar a necessidade da experiência artística, é ele também, 

segundo Agustina Bessa-Luís, o tema sobre o qual Maria Helena se debruça, a pedagogia 

amorosa de Sócrates, que é o desejo de conservar tudo que é mortal. Mas, para tanto, terá 

que buscar a imortalidade. É essa a noção principal da obra de Vieira da Silva, segundo 

Agustina, a busca pela imortalidade. Ora, a imortalidade como desejo nada tem a ver com 

a glória. O sentido do qual fala é arcaico, segundo Agustina, se relaciona com uma 

recuperação da essência do homem, quando não havia moral, quando não havia cultura. 

Mas, ao mesmo tempo, é a arte a manifestação da cultura, e é exatamente por essa razão 

que, em um primeiro momento parece paradoxal, já que arte e cultura dependem uma da 

outra e os sentidos de ambas nascem juntos. 

Por outro lado, o resgate de uma origem “antes do degelo”, para usar uma outra 

busca agustiniana do mesmo tema, é recolocar o homem na sua humanidade, como no 

processo de Luísa Baena ao entrar em contato com o cortejo de Maximiliano ou de 

Martinho Nabasco ao admirar a obra de Rembrandt. Esse “religare” não tem a ver com a 

glória, como assinala Agustina, que a obra de arte pode obter, mas com a imortalidade de 

outra ordem. Portanto, o conhecimento essencial é fundamental, mas nunca acabado e só 

poderá ser compreendido através de um despertar crítico da consciência mediante a 

reflexão que só a arte é capaz de provocar.  
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Quando Agustina ressalta na biografia que escreve de Vieira da Silva que o 

questionamento frequente que é feito tanto a ela, quanto a Maria Helena, sobre a razão do 

ofício da escrita e da pintura, a escritora responde que todas as perguntas têm um sentido 

arcaico e as respostas serão sempre as nossas ilusões. Está mantida a pedagogia de 

Sócrates, o autoconhecimento parcial, inconstante e misterioso permitido ao homem, à 

arte e à literatura, único caminho que parece sustentar Agustina, ao falar de Vieira da 

Silva, para as respostas sobre o ofício de cada uma. E é o amor o escolhido como grande 

precursor dessa experiência, afirma Agustina, porque Eros não tem sabedoria, mas é um 

grande e exímio argumentador. O texto ao qual se refere é o Banquete, de Platão, e a partir 

dele é que continua sua explicação sobre a aproximação entre a arte, o tempo e o amor, 

para afirmar que a pedagogia, o modo de condução socrático através de eros, prevê que o 

amor deve ser sempre “modificação, conflito entre elemento estático e dinâmico, entre o 

meio que desencadeia a sua corrupção” (BESSA-LUÍS, 2009, p.31). Por essa razão, 

apropriando-se da fala de Diotima, ainda no referido texto, Agustina diz que tal ação 

ocorrerá no corpo e no espírito. Portanto, é sobre esta pedagogia, esse modo particular de 

condução da sua obra artística, que nos fala Agustina. Toda essa primeira observação tem 

como objetivo ir ao encontro do que afirma Arpad Szenes no texto escrito para o catálogo 

da Exposição Szenes, na Galeria Jeanne Bucher, dezembro de 1963, e na Galeria Pauli, 

Lausana, janeiro de 1964: “"Mas o bater do coração do homem, quer se queira quer não, 

continua a ser o do homem sapiens, e aqui deparamo-nos com uma verdade primeira: por 

adversa que a vida moderna seja para a pintura, não a matará". 

Ao trazer temas sobre o tempo, a relação entre tempo e espaço, que a pedagogia é 

posta em prática na pintura e na literatura dessas artistas, ou de qualquer artista. Se a 

relação espaço-temporal tão perseguida pela arte, como uma pedagogia amorosa, que 

alimenta o embate, a luta pelo desejo de imortalidade é um dos maiores objetivos sobre 



180 

 

os quais se centra a obra de Vieira da Silva, por uma relação de semelhança, apontada 

pela própria Agustina Bessa-Luís, o essencial para essas duas artistas é problematizar o 

duelo espaço-temporal. É o conflito entre “o estático e o dinâmico”, segundo Sócrates, 

quando menciona uma das tarefas primordiais de Eros, por cuja ação: “costumes, 

convicções, desejos, prazeres, aversões, temores – todas essas coisas jamais permanecem 

as mesmas” (SÓCRATES apud BESSA-LUÍS, 2009, p.31). 

Se o primeiro objetivo de compreensão da criação, que atende às perguntas do 

porquê de pintar e de escrever, está em uma resposta que aponta para uma nova pergunta, 

em um ciclo interminável que quer atingir a “imortalidade”, que é o único meio para o 

homem conseguir a sua mortalidade, parece ser correto pensar, conforme refletimos, na 

estrutura da biblioteca como um símbolo que traz a estrutura do inacabado, do embate, 

do recomeço e, portanto, do significado da “pedagogia amorosa”. Como percebemos em 

Vieira da Silva e Agustina Bessa-Luís, a biblioteca é o próprio mundo e os quadros, assim 

como as narrativas, espelham o seu funcionamento, o duelo entre a visibilidade e 

invisibilidade, que é, em última instância, a própria luta contra a temporalidade, contra o 

fim. Longe de resolvê-la, os quadros apontam saídas, meios, passagens, e evidenciam que 

o caminho para a imortalidade socrática, se existir, será por meio da exposição do conflito. 

Este, capaz de modificar a experiência e propiciar, tanto ao leitor quanto ao observador, 

a tensão, a carência, a falência, a perda, estados importantíssimos para a reavaliação do 

homem, que assim como a relação espaço-temporal exposta, deverá também mudar.  

A palavra serve o objectivo e, de certa maneira, protege a nossa retirada 
para os domínios do impossível. Quando convivemos ou amamos; 

quando fazemos o discurso quotidiano da inteligência ao alcance da 

mão, o impossível está lá. Entre a obra de arte e a crítica há um abismo, 
porque a crítica é inteligência, e a obra é, mais ou menos esquivado (..) 

o impossível. (BESSA-LUÍS, 2009, p.49) 
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Agustina Bessa-Luís observa que é o contato com a arte (e com a palavra) que 

permite esse exercício ético, esse encontro mais pessoal e afetivo com o que irá nos 

proteger de uma suposta realidade. Não será à toa que as personagens, apesar de todas as 

crises que descrevemos e que provocarão a angústia e o desespero, muitas vezes, 

encontrarão acolhimento nas obras de arte ou na literatura. São as referências presentes 

nas digressões dos narradores como uma maneira de compor não só bibliotecas, 

passagens para outros tempos, como na estratégia pictórica de Vieira da Silva, mas 

também como uma maneira de sobrevivência do texto e da provocação que ele tenta 

sustentar. Ao deixar interrogações, tanto as telas de Vieira da Silva, quanto os romances 

de Agustina, põem o leitor na condição que lhe é mais fundamental, que é a da contradição 

que potencializa a fragilidade por meio do desconhecimento: “O que faz um pintor é a 

súplica que ele põe na sua crise”.  (BESSA-LUÍS, 1986, p.25).  É só a manutenção desse 

movimento espacial e temporal, por meio da aparente contradição presente nos maiores 

emblemas literários do ocidente, a Torre de Babel e a Biblioteca de Alexandria, que 

poderá refazer continuamente a experiência da própria leitura, que recomeçará sempre 

porque no objetivo central das telas e dos romances está presente o diálogo conflitante 

que jamais se resolveu, mas que representa imageticamente o conflito humano diante da 

linguagem, logo, diante da própria efemeridade da vida e da busca por um espaço-tempo 

infinito e absoluto. Mas, por outro lado, além dessa cosmovisão que se converte em 

estrutura, que entendemos ser também borgeana, como explicamos no início do capítulo 

sobre a biblioteca, há também um “corpo vivo”, o “próprio artista” segundo Agustina, 

que, internamente, parece ser o responsável por trazer também a isenção. Em outras 

palavras, o artista dissimula, parece falar de um tema, mas quer falar de outro. No caso 

de Vieira da Silva, a exemplo do que foi apresentado, o jogo de xadrez é uma maneira de 

apresentar a realidade exterior, o modo como a vida se apresenta aos homens, como um 
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tempo, não só o metafísico presente em toda e qualquer obra de arte e de literatura, mas 

também o histórico, por exemplo, que pode ser representado tematicamente e 

tecnicamente. Agustina Bessa-Luís ira dizer que “às vezes, o artista delibera, outras 

cumpre. Mas entre ambos os complementos da arte há o corpo vivo, há a resistência, há 

sempre o enigma” (2009, p.67). E, segundo a escritora, os quadros que demarcam mais 

esse momento de revelação, de percepção manifestada a partir de algo que não se espera, 

são aqueles dedicados às temáticas dos jogos. O que conta é “a filtragem e não o facto em 

si mesmo” (idem, p.67), pois, de acordo com a escritora, Maria Helena dissimula na sua 

arte: apesar de estar tudo registrado e ter uma forte conexão com a realidade, ela não está 

pintando o acontecimento, mas “os acontecimentos se desencadeiam só para produzir 

outros acontecimentos, e não para serem integrados na experiência humana” (ibidem).  

Sendo assim, a arte, por se preocupar com esse desenrolar dos fatos, por querer 

produzir novas interpretações para a realidade factual, seria uma experiência inútil. Mas, 

seguindo a argumentação agustiniana, se todos os pintores deixassem de pintar, se todos 

os músicos não fizessem mais composições e não tocassem, a humanidade seria um 

atentado à própria função cerebral, segundo a escritora, pois a atividade é sempre uma 

menção, uma referência à prova, mas sem tê-la definitivamente. Em um pensamento 

lógico, podemos intuir que, sendo da própria natureza humana a descoberta, seria 

incoerente pôr em xeque a ação do jogo, próprio da arte, observação que encontra síntese 

na frase de Wittgenstein: “Nós não temos conceito da existência independentemente da 

nossa prova de existência” (ibidem). Portanto, produzir novas interpretações, estratégia 

que é mais essencial do que apresentar os fatos, parece ser a função fundamental do jogo.  

Se concordamos com Antónia de Souza, na matéria que escreve em 15 de março 

de 1992, no Diário de Notícias, em homenagem a Vieira da Silva, recém falecida naquela 

altura, podemos continuar insistindo na ideia de que tudo parte da ideia do amor. Em uma 
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clara referência a Camões, escreve: “para pintar seja o que for, mesmo o que não existe, 

o pintor tem que interiorizar e viver tão intensamente o que pinta, que se transforma ele 

mesmo na coisa pintada”. No mesmo Diário de Notícias, na manchete da reportagem 

publicada na mesma data e que abre o texto de Eurico Gonçalves, Vieira da Silva declara: 

“não sei como é a vida fora da pintura”. Na entrevista conduzida por Artur Portela, já 

citada neste trabalho, Agustina, interrogada sobre o destino ou sobre o sentido da sua 

obra, de forma sintetizada, responde que não há um sentido maior do que o “que realiza 

a personalidade, consumando a liberdade”. Por isso, não há como fugir do efeito 

devastador que os romances têm e, no final, declara: “desmarco os outros da rotina, 

espanto a manada. Depois os efeitos são maravilhosos, combinam com a imortalidade”.  

O professor italiano Anielo Avella (2007) tenta compreender o fascínio que o 

cineasta português Manoel de Oliveira tem pela obra de Bessa-Luís, e vice-versa, e como 

nas duas obras, a cinematográfica e a literária, respectivamente, encontramos “a oposição 

entre a fugacidade da vida e sua “restituição” pela arte, estritamente relacionada com a 

questão da imagem, da representação e da sua legitimidade ontológica” (AVELLA, 2007, 

p.27): 

A “magia” da palavra e a força da imagem seduzem tanto a romancista 
quanto o cineasta; com meios artísticos diferentes, os dois realizam uma 

tentativa de escavação dos sentimentos humanos em busca da “origem 

primordial”, da “verdade”, apesar de terem consciência de que ela é 

ontologicamente ilusória. (AVELLA, 2007, p.15)  

 

Ora, estamos falando também de uma das perseguições estéticas de Vieira da 

Silva, quando Agustina Bessa-Luís examina o que denomina de pedagogia amorosa. Se 

a literatura, assim como a pintura, é responsável por essa retirada, por essa suspensão de 

um tempo presente, cotidiano, repressor e limitador, para a transformação de um outro 

tempo, o da criação, que combina com a imortalidade justamente porque é um tempo que 
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não reconhecemos nas suas características mais físicas, ao contrário do que ocorre com o 

espaço em que habitamos e em nós mesmos (as marcas da ação do tempo nas paredes, o 

envelhecimento, a morte), é evidente que existe um “mundo” dentro da pintura, com suas 

regras próprias, que permite, por meio da revisitação de diversas imagens (históricas, por 

exemplo) uma outra engrenagem para se pensar a relação espaço-temporal. 

Dessa forma, tudo começará na casa, no ateliê ou no próprio livro, compreendido 

também como uma grande casa da qual se parte para o embate com o mundo, com a vida, 

com o lado obscuro, do ateliê-lírio, com as estradas e reuniões, com os tempos (passado, 

presente e futuro), com a vida.  As definições agustinianas para o ateliê, 

metonimicamente, também parecem ser aplicadas aos quadros, uma vez que a vida 

começa na pintura, e por todas as analogias realizadas e explicadas, à casa e à literatura. 

É possível recorrer às afirmações de Martin Heidegger, presentes na Carta sobre o 

humanismo, de 1946, texto em que o filósofo responde a um existencialista, Jean 

Beaufret, sobre o porquê de falar acerca de humanismo depois de duas guerras mundiais, 

mas, antes, é importante ressaltar a famosa afirmação inserida em Sobre o humanismo, 

“linguagem é a casa do ser, edificada na sua propriedade pelo ser e disposta a partir do 

ser” (p.55). Heidegger responde ao colega insistindo na ideia de que o homem havia 

esquecido dele próprio desde o avanço técnico-científico e numa velocidade que expunha 

a decadência através do esquecimento do sentido do ser. Sendo a linguagem a morada do 

ser, é evidente que só através de uma relação com ela é que o ser pode se fazer ser, na 

origem e de forma autêntica. É o ambiente da revelação, do acontecimento, da aparição, 

em que o ser reavalia a sua existência e onde é permitido “dizer”. Assim como a casa 

revela, através de seus quadros, dos seus objetos, dos móveis, a linguagem, sendo 

metaforicamente a casa do ser, também tem a capacidade de deixar ver o que está obscuro, 

de esconder outras vezes, de ocultar, porque é a palavra primeira que é redescoberta, o 
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logos. A linguagem não só acolhe, como determina a nossa vivência no mundo, condição 

necessária para desvelamento do ser. Por essas razões, em um mundo eticamente 

descomprometido com o sentido do ser, somente a linguagem (ampliada no seu 

significado original quando pensamos nas considerações agustinianas) pode “desmarcar 

da rotina” ou permitir o acesso para um mundo em abertura, conforme o desejo de Vieira 

da Silva presente em uma das epígrafes do segundo capítulo). 

Voltamos ao primeiro capítulo, quando mencionamos o texto Maria Helena 

Vieira da Silva, e ao encontro entre pintora e escritora, que via na figura (e, 

consequentemente, como observamos, na obra de Maria Helena) um objeto de decifração. 

É um encontro, sem dúvida, despertado pela admiração, mas também pela luta que ele 

era capaz de provocar com as questões próprias da escrita de Agustina, confirmada na 

declaração de que, ao escrever sobre Vieira da Silva, escreveria também sobre ela mesma, 

Agustina. Não só o encontro se assemelha à prática da pedagogia amorosa, como toda a 

investigação desta tese - que parte da biografia da pintora, destaca a importância das 

bibliotecas, do jogo e da casa, para refletir sobre as relações entre tempo e espaço -, que 

parece confirmar que a linguagem é a própria experiência amorosa, lembrando Barthes 

(1977), ou que a linguagem, além de ser a morada do ser, também é “sede”, como lembra 

Gianni Vattimo (2002), ao mencionar o referido texto heideggeriano. Se o objetivo central 

implícito da tese é a pedagogia amorosa, um processo de aprendizagem através do amor, 

no seu caráter mais devastador e que nunca oferecerá um equilíbrio, mas irá expor a 

dúvida, conforme Sócrates lido por Agustina, a concretização é a linguagem amorosa, 

noção de escritura que nasce na biografia e se confirma nas telas e romances agustinianos, 

uma concepção sinuosa, mas extremamente desafiadora, e que permite pensarmos neste 

imenso “intertexto” ou na grande biblioteca. A própria produção de outras “bibliotecas” 

desafia a mortalidade a partir de um lugar, essencialmente humano, que é a linguagem, a 
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casa, o ateliê, o que possibilita entender a vida a partir também dessa prevista relação 

entre as artes, como “efeito duma animação interminável” (BESSA-LUÍS, 2009, p.67). 
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8. ANEXOS 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amesterd%C3%A3o
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Henri Matisse, La Danse, de 1910. Óleo sobre tela, 260 x 389 cm, Museu Nacional do Hermitage, Rússia. 

 

 



200 

 

 

 



201 

 

 

Algumas imagens do Triunfo de Maximiliano pintadas por Albrecht Dürer  
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