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Quando 
não há nada, 
o que vemos?

Para fomentar o tema da 78° mostra do 
teatro escola macunaíma, diferentes visões 
de mundo contribuíram para a provocação 
“Quando não há nada, o que vemos?” o dos-
siê procura agora partilhar essa contribuição 
e registra os debates promovidos pela escola 
durante a semana de Planejamento, realizada 
entre os dias 29 e 31 de janeiro de 2013.

A fala do físico emerson Ferreira Gomes é 
documentada em artigo que procura clarear 
as relações entre a filosofia e a ciência, a par-
tir das hipóteses de espaço/tempo na história 



do pensamento ocidental. A eutonista Andrea 
Bonfim Perdigão expõe a ideia que lhe inspirou 
a elaboração do livro “sobre o silêncio” (edito-
ra Pulso), procurando refletir sobre um desdo-
bramento do tema da mostra: Quando não há 
sons, o que ouvimos?

É registrada aqui também a visita dos pro-
fessores, juntamente com a coordenação e a 
direção da escola à Comunidade Zen Budista 
do Brasil, localizada no bairro do Pacaembu 
em são Paulo. A matéria do jornalista roger 
marzochi pretende partilhar o tema da con-

versa com a monja Coen senseie alguns dos 
questionamentos por ela propostos segundo a 
prática Zen Budista.

o artigo do sacerdote taoista Wagner Cana-
longa retoma de sua fala a concepção de vazio, 
tal como a compreende a tradição filosófica e 
religiosa do taoísmo. e, para finalizar, a artis-
ta plástica Luccia maggi analisa a construção 
histórica do olhar que possibilitou o surgimen-
to das vanguardas artísticas, enfocando, prin-
cipalmente, o reflexo dadaísta na pintura.
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por emerson f. Gomes

espaço e tempo: interfaces entre 
Ciência e Arte sob uma Perspectiva 
Histórico-Cultural

Quando convidado para proferir a palestra 
para a semana de Planejamento do teatro escola 
macunaíma, fiquei intrigado sobre de que forma 
minha formação de físico e educador poderia con-
tribuir para refletir sobre o tema: “Quando não há 
nada, o que vemos?”  Pensando novamente sobre 
os conceitos, história e, especialmente, sobre a 
epistemologia da Física cheguei numa inquieta-
ção que poderia ser articulada ao tema. Quando 
temos o nada, o vácuo, o vazio – lembrando que 
não existe sinônimo perfeito a tais qualidades tão 
próximas entre si – temos o que molda a matéria: 
o espaço e o tempo. dessa forma, num percurso 
histórico, refletimos sobre esses dois conceitos e 
suas visões na ciência e na arte.

o tempo e o espaço são temas que fascinam 
o pensamento ocidental desde a Antiguidade. o 
tempo, associado à mudança e ao movimento, 
aparece nos escritos de Heráclito de Éfeso (540 
a.C. – 470 a.C.), Platão (428 a.C. – 348 a.C.) e Aris-
tóteles (384 a.C. – 322 a.C). essa mobilidade é as-
sociada também à espacialidade, podemos citar 
o pensador romano Lucrécio (99 a.C. – 55 a.C.), 
que atribui mobilidade e fluência aos “objetos da 

Física”. Há de se notar ainda, que o tempo e o es-
paço também estavam associados a aspectos de 
divindade e eternidade, como Platão afirma em 
“timeu” que o “tempo é a imagem móbil da eter-
nidade”. 

na idade média, a escolástica traria questões 
sobre esses conceitos e, talvez, a mais famosa 
reflexão veio por santo Agostinho (350-430), que 
ao ser questionado sobre o que seria o tempo, o 
filósofo responderia: “se ninguém mo perguntar, 
eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a per-
gunta, já não sei”. 

essa atribuição divina ao tempo e ao espaço 
acompanhou esses conceitos até o período da 
ciência moderna. o físico inglês isaac newton 
(1642-1727), por exemplo, afirmou em seu “Prin-
cípios matemáticos da Filosofia natural” que “o 
espaço absoluto é o sensório de deus” e de que 
o tempo flui uniformemente para todos os ob-
servadores, sem qualquer relação externa com o 
observador. outro pensador do mesmo período, 
o alemão Gottfried Leibiniz (1646-1716) definiria 
que o espaço não existiria num “sentido conven-
cional”, a espacialidade permitiria a “verbalização” 
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1 O meio pelo qual se acreditava que a luz se propagava no espaço nessa época.

para relacionar a localização entre um objeto e ou-
tro. Pouco após esse período, o filósofo immanuel 
Kant traria o que talvez fosse o final desse debate, 
descrevendo que tempo e espaço estavam além 
da experiência e que suas representações eram 
fundamentalmente “a priori”.

no século XiX, questionamentos sobre a pro-
priedade absoluta do espaço e do tempo iriam ga-
nhar corpo no trabalho de diversos matemáticos 
como Georg riemman (1826-1866), William Ha-
milton (1805-1865), entre outros, que trariam luzes 
a uma nova matemática, que romperia com a ge-
ometria euclidiana. tais hipóteses seriam refrata-
das em obras de arte diversas, desde o romance 
“os irmãos Karamazóv”, de Fiodor dostoiévski 
(1821-1881), passando pelos quadros dos pintores 
impressionistas, e finalizando o século com a nas-
cente ficção científica em “A máquina do tempo”, 
de H. G. Wells (1866-1946).  

na Física, com a consolidação da Física Clás-
sica, surgiriam alguns impasses experimentais na 
constatação da variação da velocidade da luz, o 
chamado experimento de michelson-morley. Por 

conta disso, esses resultados foram utilizados 
por alguns cientistas para justificar o porquê a 
variação da velocidade da luz em relação ao éter1 
não ser identificada. o mais famoso cientista a 
propor uma solução para esse problema foi o fí-
sico alemão Albert einstein (1879-1955), em sua 
teoria especial da relatividade de 1905. einstein 
chegaria ao resultado de que a velocidade da luz 
seria constante, ou seja, independente do referen-
cial, a velocidade da luz seria um invariante. Por 
conta disso, provaria que se um corpo atingisse 
velocidades próximas à da luz, o espaço e o tempo 
teriam propriedades relativas a essas velocidades. 
Quanto maior a velocidade, maior seria o encurta-
mento do espaço e mais devagar o tempo passaria 
para esse corpo. esses fenômenos são conheci-
dos como “contração do espaço” e dilatação do 
tempo.

É evidente que não se faz observação desses 
fenômenos cotidianamente, mas os postulados e 
o desenvolvimento matemático da teoria da rela-
tividade permitem que muitos dos dispositivos tec-
nológicos, como satélites e GPs, levem em conta 

O físico alemão Albert Einstein, através de sua Teoria Especial da Relatividade, apresentou a noção de espaço e tempo relativos. 
Hipóteses sobre novas concepções de espaço e tempo aparecem na obra de importantes pensadores do início do século XX: os 
cientistas Henri Poncaré e Hermann Minkowski e os filósofos Henri Bergson e Gaston Bachelard.
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começa a utilizar o recurso do corte, da mudança 
de plano – ou referencial na linguagem da Física – 
e do recurso do close. 

na literatura, tais inquietações não passariam 
despercebidas. o escritor francês marcel Proust 
(1871 – 1927) iniciaria em 1913 a publicação de 
“em busca do tempo perdido”. nesta obra, uma 
simultaneidade não-linear dinamiza a narrativa do 
herói, por meio de uma temporalidade permeada 
pela memória involuntária da personagem. Além 
disso, o autor enfatizaria a característica quadridi-
mensional do espaço e o tempo, sendo que o tem-
po seria a quarta dimensão. Posição já verificada 
por matemáticos do final do século XiX e também 
utilizada por Wells em “A máquina do tempo” al-
guns anos antes. mas a abordagem de Proust 
representaria o tempo uma forma múltipla, com-
plexa e aprofundada, já influenciado por alguns 
conceitos contemporâneos desse início de século 
XX. não apenas Proust, mas outros cânones da 

a teoria. Além disso, essa teoria provocou um mis-
to de estranhamento e fascínio nas mais diversas 
áreas do conhecimento no início do século XX. 

A teoria da relatividade não provocaria debates 
apenas no âmbito da ciência: filósofos como os 
franceses Henri Bergson (1859 – 1942) e Gaston 
Bachelard (1884 – 1962), debateriam sobre a sub-
jetividade temporal através das definições dessa 
teoria. enquanto o primeiro diferenciaria o curso 
efetivo do tempo com a sua abstração, o segun-
do refletiria sobre a descontinuidade do tempo. 
esse espanto inicial em relação aos fenômenos 
da natureza, em comparação ao que se observa 
no senso comum, não é exclusivo da ciência e da 
filosofia, observamos como as subjetividades de 
espaço, tempo e simultaneidade aparecem das 
artes contemporâneas a einstein.

mas não apenas a teoria da relatividade tra-
ria novas concepções de espaço e tempo. na arte, 
diversos artistas trariam suas visões pessoais so-
bre esses temas.  o artista plástico Pablo Picasso 
(1881 – 1973) traria novas concepções de espaço 
e tempo em suas obras2. A subjetividade de ilu-
são do movimento do espaço e do tempo aparece 
em “nu descendo a escada” do francês marcel 
duchamp (1887 – 1968), de 1912. nessa pintura, é 
retratada a superposição de imagens de uma pes-
soa nua descendo uma escada. A influência do 
cinema é nítida nessa pintura, sendo que retrata 
instantes descontínuos, discretos e sobrepostos 
do movimento de uma pessoa. devemos notar ain-
da que o próprio cinema, apesar de jovem nessa 
época, rompe com a noção de espaço, tempo e 
simultaneidade, a partir do momento em que o ci-
neasta estadunidense d. W. Griffith (1875 – 1948) 

2 “Les demoiselles d’Avignon”, por exemplo, uma das personagens do quadro, que se encontra numa posição frontal e de costas ao mesmo tempo, implicando numa quebra de 
simultaneidade.

Essas novas espacialidades e temporalidades estavam refra-
tadas na arte. Como podemos observar alguns exemplos nas 
artes plásticas (Duchamp e Picasso), no cinema (Griffith), na 
música (Stravinski) e na Literatura (Proust e T.S. Elliot)
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literatura como James Joyce, t. s. eliot, Jorge Luis 
Borges e Vladimir nabokov também contribuiriam 
para a reflexão literária sobre o tempo e o espaço.

na contemporaneidade, diversas hipóteses 
sobre o tempo e o espaço fomentam debates em 
todas as áreas. no caso da Física, as teorias de 
unificação da teoria Geral da relatividade e da 
mecânica Quântica propõem diferentes subjetivi-
dades quanto a esses temas: a teoria das Cordas, 
por exemplo, afirma que na natureza subatômica, 
teríamos um universo com 10 dimensões de espa-
ço e uma dimensão de tempo. Já a teoria da Gra-
vitação Quântica em Loops prevê a existência de 
quantidades discretas de espaço e tempo nos de-
nominados “átomos de espaço-tempo”. no entan-
to, nenhuma dessas hipóteses pode ser admitida 
como finalizada, ainda estão em processo de con-
firmação. isso só demonstra o quanto o interesse 
por esses temas não é cessado. da Antiguidade à 
Contemporaneidade, o espaço e o tempo sempre 
foram temas que trouxeram reflexões e debates à 
humanidade.
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Na contemporaneidade, espetáculos como “Einstein on the 
Beach”, Robert Wilson e a instalação  “On Space Time Foam”, 
de Tomas Saraceno, trazendo concepções que dialogam com 
as  noções relativísticas de espaço e tempo.

Já na Física Contemporânea, novas subjetividades sobre as 
dimensões de espaço e tempo estão em xeque. Enquanto a 
teoria das cordas (representada na figura), propõe um uni-
verso com 11 dimensões (10 de espaço e 1 de tempo) e Teoria 
da Gravitação Quântica em Loops, prevê a existência de ato-
mos de espaço e tempo.
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Quando não há nada, o que vemos?
Quando não há som, o que ouvimos?
O que resta quando o que temos a 
nossa frente é o nada e o silêncio?
O que habita o espaço do vazio? 

“nada” é uma palavra que existe para nome-
ar uma ausência. Ausência do tudo, ausência de 
qualquer coisa. o mesmo se dá com a palavra “si-
lêncio”: ela existe para nomear a ausência de som, 
de ruído, ou da fala. mas olhar o silêncio assim 
é diminuir muito o seu significado e, portanto, a 
sua grandeza. refiro-me à força do silêncio que 
gesta e revela a potência de todo e qualquer ser 
humano. Por isso que desejo falar sobre o silêncio 
não como uma ausência (do som, do ruído ou da 
fala), mas sim como um estado de presença. estar 
em silêncio não é estar mudo e calado necessaria-
mente, mas pode, sim, significar estar presente, 
com sentidos aguçados e escuta atenta.

Vivemos num mundo ruidoso, verborrágico, ab-
solutamente lotado de estímulos os mais variados. 
respiramos uma espécie de ditadura, obrigados a 
estarmos permanentemente ligados a uma série 
de mídias, conectados, atualizados, e quem não 
estiver antenado e à disposição de toda essa pa-
rafernália é quase considerado um ser humano 
de outro planeta, ou um profissional pré-histórico. 
da mesma forma que somos seres intimidados à 
alegria, ao sucesso e à eficiência, temos de estar 
constantemente informados a respeito de tudo, 
sermos saudáveis, bonitos, comermos certo (mais 
pelos valores nutricionais do alimento do que pelo 
seu sabor ou nosso mero prazer), sermos magros, 
e “termos atitude”. o ruído de tantas regras está 
transformando a “espontaneidade” num com-
portamento em extinção e o excesso de informa-

ção nos chega na mesma velocidade em que as 
descartamos, ao mesmo tempo em que todos os 
aparelhos (que tanto ajudam a nossa vida por um 
lado) nos constrangem a sermos cada vez mais 
rápidos em nossas ações e nossos aprendizados.

o espaço para a pausa foi abolido da nossa exis-
tência. o nada, assim como o silêncio, angustiam. 
na hiperrealidade em que estamos mergulhados, 
na qual não faltam distorções de percepções e va-
lores, o silêncio é sinônimo de incomunicabilida-
de, mudez, de falta de atitude, fraqueza ou depres-
são. Vivemos submersos nesse caldo ruidoso, de 
forma inconscientemente acelerada, de informa-
ção em informação, sem o silêncio para nos aju-
dar a decantar os acontecimentos, a questionar o 
que realmente nos serve e o que não nos serve, 
e, enfiados nesse ruído não discriminamos mais 
aquilo em que efetivamente acreditamos daquilo 
que nos é imposto como verdade.  Guiados pelo 
senso comum, o espaço da diversidade fica restri-
to, e com ele vai-se embora a tolerância. 

o silêncio é o espaço da escuta da alma, e é 
isso o que sobra quando não há som algum. sobra 
o ser. A alma e seus apelos. A alma e seus desejos, 
saudades, medos, sementes, sonhos e angústias. 
no tempo da alegria histérica, o silêncio soa como 
se fosse melancolia, não sobrando lugar para os 
introvertidos. essa “melancolia” é combatida com 
unhas e dentes. o problema é que, como diz Gil-
berto safra, psicólogo, “o silêncio é o estado mais 
necessitado e, na maior parte das vezes, o mais 
temido”. (PerdiGão, 2005, p. 113)

Quantos de nós não liga correndo a televisão 
assim que entra em casa, só para não se sentir 
sozinho? ou coloca uma música animada para le-
vantar o astral? 

mas o que será que ouvimos quando não há 
som algum? não valerá a pena arriscar para ver o 

o silêncio como 
qualidade de presença
por andréa bomfIm perdIGão
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que acontece?
Acredito que não haja neste mundo uma só 

pessoa que não passe em algum momento de sua 
vida por uma fase, um dia que seja, em que perde 
o chão e tudo parece ficar sem sentido. o silêncio 
existencial faz parte da essência humana, embora 
o mundo atual em que vivemos faça todo o pos-
sível para que nos esqueçamos disso. Foi num 
período assim da minha vida, quando o silêncio 
de sentidos e respostas se abateu sobre mim, que 
eu resolvi conversar com pessoas de destaque nas 
mais variadas áreas de atuação para ver como 
cada uma delas via o silêncio ou lidava com ele. 
essas conversas geraram o livro “sobre o silên-
cio” (Pulso editorial). eu estava mergulhada num 
silêncio existencial brutal, quando não havia alívio 
para as dores nem disfarces, e ao mergulhar neste 
silêncio pude ver que de uma enorme dor poderia 
nascer uma enorme sorte: em vez do silêncio exis-
tencial como uma ferida, eu vislumbrava o silêncio 
essencial como qualidade da presença humana. 
Presença viva e mundana, que floresce em nossa 
cotidianidade.  

mas, antes de tudo, é necessário compreender 
que o vazio e a tristeza que muitas vezes são as-
sociados ao silêncio fazem parte de uma primeira 
camada, assim como é possível que o excesso de 
pensamento também faça parte dessa primeira 
impressão trazida pela experiência de entrar no si-
lêncio. mas para aqueles que se aventuram a atra-
vessar esse primeiro momento, uma outra zona 
se abre, onde a ansiedade, a dor, a solidão ou o 
pensamento compulsivo dão lugar a um estado de 
consciência expandida. É uma zona mais neutra, 
onde podemos viver e experimentar o nada. não 
estou falando de pensar sobre o nada. Falo de um 
estado de pura existência, e há quem diga que é 
desse estado que nasce a mais profunda criativi-

“O SILêNCIO EXISTENCIAL FAz PARTE DA 
ESSêNCIA HUMANA, EMBORA O MUNDO ATUAL 
EM QUE vIvEMOS FAçA TODO O POSSívEL PARA 
QUE NOS ESQUEçAMOS DISSO.”
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“A GRANDE PERGUNTA é: PODEMOS NóS, 
NUM MUNDO RUIDOSO E ACELERADO COMO 
O NOSSO, RICO EM ESTíMULOS E ATORDOADO 
PELA COMPETIçãO E A FALTA DE GENTILEzA 
SUSTENTAR O SILêNCIO?” 

dade, de onde vêm os insights – o silêncio como 
fonte de toda e qualquer formulação. 

Para avançarmos nesta concepção de silêncio 
é importante esclarecer que, embora o associe-
mos à falta do som, acusticamente o silêncio total 
não existe. Como diz marcelo Gleiser, na esfera ter-
restre não há como haver silêncio absoluto. “exis-
te todo um oecano de sons inaudíveis (...)”, disse 
ele. (id. ibid., p. 143) A cada vez que silenciamos 
um som ou ruído, um outro aparece. Há camadas 
de sons que constroem a vibração sonora na qual 
estamos inseridos. sonoridade permanentemen-
te variável, o silêncio é, portanto, constituído por 
camadas de sons, não estando nunca totalmente 
livre deles. se tirarmos todos os sons que podem 
fazer parte de um momento e ambiente específi-
cos, e se nos colocarmos dentro de uma cabine 
acústica e ficarmos imóveis, ainda assim ouvire-
mos o som de nossa corrente sanguínea pulsando 
ao ritmo do coração. talvez uma cabine acústica 
vazia de qualquer ser vivo seja um lugar de silên-
cio absoluto – mas é preciso que não haja qual-
quer rastro de vida lá dentro. Havendo vida, não 
há silêncio absoluto. o que chamamos de silêncio 
são estados calados de fala, estados de pequenas 
intensidades de sons. mas o silêncio é e sempre 
será habitado por sons.

A fonoaudióloga Beatriz novaes, especialista 
em trabalhar com deficiência auditiva, define o 
silêncio como todo som que não tem significado 
à escuta. (C.f. id. ibid, pp. 165 – 172) isso quer di-
zer, mais uma vez, que o silêncio pode ser feito de 

sons e falas, quando elas ocupam uma posição de 
fundo em relação à escuta de um sujeito. se duas 
amigas conversam num restaurante e estão con-
centradas em sua conversa, podem não escutar 
nada do que as outras pessoas estão conversando 
à sua volta. É possível que estejam tão concentra-
das em seu encontro que mesmo estando num 
ambiente razoavelmente ruidoso, possam senti-lo 
como silencioso. o “silêncio ao redor” pode durar 
muito até que, num momento qualquer, alguém, 
numa mesa ao lado, fale um nome que é familiar a 
uma das duas amigas ou a ambas. imediatamente 
aquele som que era indiscriminado, um ruído, um 
“silêncio”, vira uma fala relevante e sua atenção se 
desvia por alguns segundos para a conversa que 
acontece ao seu lado. A conversa da mesa vizinha 
antes era fundo, depois, ao citar algo familiar às 
amigas, virou figura. Antes era silêncio, depois vi-
rou uma fala com significado e passou a fazer par-
te da sonoridade daquele instante. dentro desta 
visão, o silêncio é o fundo, ou seja, todo som que 
não tem significado, que não é incluído ou reco-
nhecido na experiência simbólica momentânea. 

experimentei isso uma vez, ouvindo egberto 
Gismonti tocar no vão do masp, em plena Avenida 
Paulista. ele entrou no palco, era hora do almo-
ço de uma sexta feira, e sentou-se ao piano. Pude 
ouvir o silêncio que se fez quando terminaram os 
aplausos que saudaram a sua entrada. É como se 
não houvesse um carro, um ônibus sequer circu-
lando pela avenida, e, então, ele começou a tocar. 
seria inconcebível imaginar um concerto de piano 
no vão do mAsP, mas parecia que uma bolha tinha 
se formado em volta de nós, músico e plateia, uma 
zona vibratória que nos envolvia, e me lembro que 
fiquei com a sensação de não ter ouvido nenhum 
ruído que tivesse atrapalhado aquela audição. Foi 
mágico. o piano de egberto Gismonti era a figura, 
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“O FRESCOR DA EXPERIêNCIA QUE O SILêNCIO 
PODE TRAzER é O ANTíDOTO DO vIvER 
ACOMODADO QUE NOS ENGESSA.” 

a Avenida Paulista com seus carros era o fundo. 
Quem poderia conceber a possibilidade da Aveni-
da Paulista ser chamada de “silêncio”? 

experiências assim nos mostram que o silêncio 
é uma experiência subjetiva, porque objetivamen-
te ele não existe. Podemos medir o grau de ruído, 
a intensidade de um som, e quanto menor tal in-
tensidade, maior será o silêncio. mas se olharmos 
o silêncio como o fundo, ele varia de uma pessoa 
para outra e de uma experiência para outra.

A grande pergunta é: podemos nós, num mun-
do ruidoso e acelerado como o nosso, rico em 
estímulos e atordoado pela competição e a falta 
de gentileza (para não dizer, em muitas ocasiões, 
pela hostilidade) sustentar o silêncio? Haverá 
como deixar o silêncio tomar o seu lugar nas rela-
ções humanas? Há um meio para deixar que uma 
zona silenciosa nos cerque para que possamos 
realmente escutar o mundo, aos outros e a nós 
mesmos?

Ao contrário do que se pensa normalmente, 
buscar o silêncio não significa necessariamente 
ficarmos mudos, isolados ou introvertidos no nos-
so espaço pessoal. Beatriz novaes também nos 
ensina que o silêncio, na comunicação, é a vez 
do outro falar. não há diálogo sem alternância de 
silêncios. Uma pessoa fala e o outro escuta, de-
pois isso se inverte. Para escutar ao outro é preci-
so silêncio – silêncio de voz e de pensamentos. o 
silêncio é peça fundamental para a qualidade da 
comunicação entre as pessoas, sem ele o que há 
é verborragia, falas se sobrepondo, pessoas que 
não prestam atenção ao outro. isso não nos soa 
familiar? Há uma verdadeira epidemia de surdez 
humana, pessoas que não se escutam verdadeira-
mente. estamos na era da tecnologia, da eficiên-
cia, temos celulares que se conectam à internet, 
tiram fotografias e podemos postar qualquer coisa 

em tempo real no facebook, mas a incomunicabi-
lidade verdadeira é gritante e a intimidade ainda é 
uma coisa rara, uma vez que exige tempo e silên-
cios. o silêncio é ingrediente fundamental para a 
qualidade da escuta, estejamos falando da escuta 
do público numa peça de teatro, num concerto, 
ou da simples e cotidiana experiência da escuta 
verdadeira da alma daqueles que nos são caros.

o problema é que a sociedade da comunica-
ção é intolerante ao silêncio. Por que ele é visto 
como uma experiência tão constrangedora? o que 
lateja no silêncio que tanto nos assusta?

Acredito profundamente que o silêncio é um 
estado de consciência que independe do ruído 
que nos cerca. É claro que há situações mais 
propícias ao silenciamento e outras em que ele 
se torna praticamente inviável. mas como tudo é 
impermanente, o silêncio interno também tem lá 
as suas variações. o grande desafio é como sus-
tentar este estado de consciência que se nutre da 
zona silenciosa, que nos tira a pressa no reagir e 
nos torna mais conscientes no ser e no fazer. 

silêncio é a busca do repouso atento da alma, 
é preciso entrar nele para limparmos o entulho 
mental e energético que nos habita e tanta vezes 
consome, para que o frescor da experiência seja 
restaurado e a verdade de cada ação possa exis-
tir.

 Poucas coisas nos são tão nocivas quanto o 
hábito. o hábito pode virar um vício e podemos 
nos viciar em muitas coisas: tristeza, mal humor, 
pessimismo, medo, ansiedade, superficialidade, 
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aceleração, excesso de trabalho, só para mencio-
nar alguns dos hábitos que mais podem nos tirar 
do frescor da vida. se habituados a pensar sem-
pre de um mesmo jeito, podemos viver esperando 
sempre as mesmas coisas das pessoas, da vida, 
do desenrolar dos acontecimentos, amarrando 
gentes e atitudes numa repetição sem nenhuma 
criatividade nem esperança. o frescor da experi-
ência que o silêncio pode trazer é o antídoto do 
viver acomodado que nos engessa. este é o cerne 
da ideia tão divulgada de se “viver o presente”, e 
nesse momento dessa reflexão, vamos de encon-
tro a uma interessante intersecção:

de que forma a ideia do silêncio se relaciona 
com a ideia do tempo?

interromper o fluxo dos pensamentos com-
pulsivos é o mesmo que interromper o fluxo de 
ações movidas pelo mero hábito. Ainda que bus-
car o silêncio na vida cotidiana possa se resumir 
a abrirmos frestas silenciosas, é nessas pequenas 
aberturas de nada, de experimentação do silêncio, 
de pausas e respiros, que podemos aprender a 
nos enraizar no instante, a verdadeira dimensão 
do tempo. Viver o presente não significa ignorar a 
nossa história ou negar o que nos compôs e cons-
tituiu, porém, havemos de saber deixar a história 
na dimensão da memória, mais como registro e 
menos como um modelo de existência a ser repe-
tido, porque, afinal, a vida pode (e deve?) ser nova 
a cada segundo. deixarmo-nos ser habitados por 
uma zona de silêncio é abrir espaço para o aca-
so, para a possibilidade se sermos surpreendidos, 

porque o silêncio ancora a escuta de si e do outro, 
e quando há escuta, há espaço para a epifania, 
há abertura para o encontro, há liberação para a 
transformação das almas.

Uma vez atendi a uma paciente que me disse: 
“tenho uma profunda coerência com o meu co-
ração de modo que eu posso mudar de ideia, de 
impressões e de opiniões sempre que julgar que 
me faz sentido.” sinto que a coerência que deve-
mos buscar habita mais o coração do silêncio do 
que o pensamento, coração onde a presença se 
resume ao ser, sem máscaras, sem verniz, com 
inteireza. isso é pura fluidez. Qualquer experiência 
vivida com qualidade de presença traz a oportu-
nidade da eternidade. eternidade não como um 
tempo de duração infinita, algo que dure até a 
morte, ou algo a ser vivido depois que se morre. É 
preciso mudar o conceito de “eternidade”. Falo da 
eternidade como a experiência atemporal, em que 
o tempo não é contado nem lembrado, simples-
mente porque isso não é necessário.

A eternidade acontece com muita frequência 
na arte. numa cena de teatro, de um filme, duran-
te um concerto, ou às vezes durante um abraço 
que acontece no meio de uma multidão. o que 
se passa num momento como esse, em que tudo 
parece suspenso, todo o resto vira fundo?  Quem 
já não sentiu isso algumas vezes, quando o “ou-
tro” deixa de ser separado de mim? todo o público 
de uma peça, por exemplo, fica unificado na ex-
periência conduzida pelos atores, num momento 
específico, sem planejamento prévio, e por algum 
tempo imensurável, plateia e atores fazem parte de 
uma só coisa, de uma experiência misteriosamen-
te compartilhada, algo que atravessa o momento 
histórico coletivo e individual; a unicidade fica aci-
ma de todas as diferenças que pode haver entre 
as pessoas, um estado de quase êxtase que atra-

“INTERROMPER O FLUXO DOS PENSAMENTOS 
COMPULSIvOS é O MESMO QUE INTERROMPER 
O FLUXO DE AçõES MOvIDAS PELO MERO 
HáBITO.” 
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vessa a interioridade de todos. experiências assim 
são a verdadeira eternidade, um estado de presen-
ça ímpar, (seja solitário ou coletivo) do qual só te-
mos consciência depois que saímos dele, porque 
“no durante” o pensamento consciente não está 
presente, a mente não fala nada, o raciocínio não 
conduz, interpreta ou julga. Uma vez saídos do es-
tado alterado, e só quando ele está terminado, per-
cebemos que estivemos em algum lugar que não 
temos como explicar, e nos tornamos conscientes 
de que algo se deu, algo que não poderemos re-
petir voluntariamente. Uma graça nos tomou, ex-
perimentamos o silêncio que se encontrou com a 
atemporalidade, vivemos a eternidade.

meditar é um exercício que busca alargar esses 
momentos, expandir essas frestas, gerar um es-
tado interno mais disponível para as eternidades, 
e, mais uma vez, não necessitamos de condições 
isoladas do mundo ou perfeitas para que isso se 
dê. Claro que quanto menor o ruído ao nosso re-
dor, tanto melhor, mas o principal ruído, o interno, 
o do nosso pensamente, da nossa própria verbor-
ragia, é o mais difícil de conter. mas “tudo vale a 
pena quando a alma não é pequena”. inserir silên-
cio no mundo de dentro para fora é uma atitude 
de amor, é ampliar nossa escuta através do esva-
ziamento do pensamento, limpando-o do excesso 
de atividade, um belo treino de desapego ao nosso 
entulho mental. Para se começar a fazer isso pode 
ser necessário um grande esforço de nossa par-
te, pois todos sabemos que não é fácil silenciar 
a mente. mas também pode começar através de 
caminhos mais simples, como tentarmos sentir o 
espaço físico que fica atrás de nosso osso do es-
terno. A região desse osso, que fica na junção das 
costelas, na parte anterior da nossa caixa torácica, 
é poderosa. Bem atrás dele há um espaço ocupa-
do por órgãos vitais. se buscarmos sentir esse es-

paço físico enquanto falamos, ouvimos, enquanto 
nos relacionamos com as pessoas ou realizamos 
qualquer ação, estaremos ancorando o espaço da 
nossa presença, e, assim, estaremos plantando 
silêncio no nosso mundo tão atordoado.

É nesse lugar que mora não só a criatividade, 
mas a fonte dos entendimentos, a raiz da ética, o 
sentimento mais honesto da ignorância humana 
que nos define e que nos coloca diante da consta-
tação da não superioridade de ninguém em rela-
ção ao outro.

Busquemos, pois, mais silêncio, confiemos no 
nada como o espaço em que a vida – móvel e im-
permanente – se manifesta. o resto, talvez todo o 
resto, seja mera ilusão.
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temos a plena capacidade para ver o mundo? 
temos a consciência do estar presente nas ativi-
dades que desempenhamos não só como atores 
sociais, mas presentes absolutos? essas são algu-
mas questões levantadas pela monja zen budista 
Coen sensei, missionária da tradição soto shu, 
para abordar o tema: “Quando não há nada, o que 
vemos?”, escolhido pelo teatro escola macunaíma 
para nortear o processo de construção do profes-
sor com seus alunos. Após várias palestras, os 
professores levam seus alunos a refletirem sobre 
a amplitude do processo de construção do perso-
nagem, para estimular o fazer teatral.  

“o que é esse nada?”, questiona a monja, que 
conheceu o budismo por influência dos Beatles, 
em palestra realizada em seu templo, em são 
Paulo, em 30 de janeiro de 2013. “no zen budis-
mo a gente trabalha muito com a ideia do vazio. 
Vazio de uma identidade fixa, permanente.” Como 
se apresentava para professores-atores, que tra-
balham com teatro, questiona: “Quantos perso-
nagens cada um de nós podemos representar e 
quantos personagens representamos no dia a dia, 
talvez em uma hora?” “Quantas infinitas facetas 
nós, seres humanos, temos em nossos múltiplos 
relacionamentos. não há nada fixo, nem perma-
nente. e, porque não há nada fixo e permanente, 
temos o chamado vazio.”

“o vazio dos cinco agregados.” o ser humano, 
diz a monja, pode ser visto como se fosse cons-
tituído por cinco agregados. “o físico passa as 
percepções. Quarto são as conexões mentais neu-
rais; temos a consciência, como um gerente da 
casa que, conforme vão entrando as informações, 
elas são gerenciadas pela visão, pelo olfato, antes 
de entrar no julgamento. estamos aqui ouvindo os 
sons. não é que eu gosto ou não, é bonito, é feio. 
Apenas existe. eu queria que fosse diferente, mas 
apenas existe”, diz, dando como exemplo o som 

 dossiê

Quando não há nada, 
o que o budismo vê?
por roGer marzochI

Os professores em meditação.
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de um passarinho, enquanto a sala era perspassa-
da pelos barulhos dos carros no Pacaembu, onde 
fica o templo. 

“Além da consciência que gerencia tudo”, ex-
plica Coen, “tem outra consciência que é arma-
zenadora, onde tudo que já aconteceu conosco, 
não só nesta vida, mas como espécie humana, 
está armazenado. e como temos uma experiência 
que nos toca de alguma forma, tudo que acontece 
com os sentidos tem outra consciência que leva 
para o grande depósito, de onde é puxada uma fi-
cha perto de coisas semelhantes. isso é tão rápido 
que não percebemos. o que fazemos no mundo é 
reagir, enquanto podemos ter ações e respostas”, 
afirma. 

segundo ela, nós criamos preconceitos a partir 
de experiências, por aparências. “imagina encon-
trar na rua uma pessoa com bigodinho do Hitler 
e se encontrá-lo na rua, as pessoas vão se assus-
tar. o cara talvez nem seja nazista, mas ficou uma 
imagem que pessoas com esse bigodinho só po-
dem representar nazistas. nós nem conversamos 
com elas. temos dentro de nós experiências pelas 
quais passamos em que há arquétipos. nós pode-
mos agir se percebemos esse processo.”  

As memórias, explica, não são fixas e mudam 
de acordo com a experiência. ”será que existe al-
guma coisa? será que estou vendo o que eu vejo, é 
o nada, ou é o tudo? será que há grande diferença 
entre tudo e ou nada? será que eu capto algumas 
coisas dessa realidade, baseada nas minhas ex-
periências, e no arquivo que eu tenho, e como eu 
expando essa minha capacidade? Porque na hora 
que percebo, percebo que é limitada”, diz lem-
brando-se de quando decidiu seguir o budismo, 
aos 35 anos, que sua mãe já alertara de que em 
sua visão, o budismo era uma lavagem cerebral.  

“eu dizia que tinha mais cândida e sabão para 
lavar bem lavado. Quanto detrito vai guardando 
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nessa minhoquinha aqui dentro, isso é maravi-
lhoso. se a gente pensar que aqui dentro tem um 
computador vivo de cérebro... isso faz poesia, faz 
música... briga, comete crimes hediondos, esse 
macarrãozinho. tem que se conhecer um pouqui-
nho, não como o médico, que disseca o cadáver, 
nem como o psicólogo, que está analisando al-
guém, mas de você com você mesmo. sua mente 
tem a capacidade de perceber a própria mente e 
ver as nuances entre o branco e o preto. muitas 
tradições religiosas veem o bem e o mal. se não 
houvesse nada entre eles, o que é o bem e o que é 
mal? depende das circunstâncias...” 

Para exemplificar a importância da consciên-
cia da própria mente, a monja citou o caso de sua 
amiga suzana Amaral, que tem mais de 80 anos, 
é diretora de cinema e professora. “ela diz que as 
pessoas nos fazem velhas. Uma vez ela chegou 
para atravessar a rua e uma senhora perguntou se 
podia ajudá-la. ela disse: ‘não repita isso, você não 
vai gostar de ouvir! As pessoas olham para nós, 
que somos mais de idade, e começam a achar 
que somos inválidos. e ela diz que senão tomar 
cuidado, a gente vai assumindo essa posição e vai 
se invalidando. eu estou vendo a realidade como 
ela é?”  

e para questionar a nossa capacidade de ver, 
ela chegou a revelar que gravou um comercial 
com mantras indianos que teriam sido divulgados 
na web e na tV sem que ela tenha visto o resulta-
do da gravação antes, e que gerou certa polêmi-
ca, especialmente porque em sua ordem não são 
usados mantras nas práticas meditativas. “e teve 
gente que me questionou, que não confiava mais 
em mim, que eu tinha que preservar a imagem. 
nós temos uma preocupação com nossa imagem, 
mas que imagem? depende do olhar de quem vê. 
eu acho mágico, tenho alguns discípulos e certo 
pacto de confiança que não é falado, mas sentido. 
e outras pessoas que passam por aqui mas não 
chegam a criar essa sensação de discípulo. e nes-
sas pessoas eu fico maravilhada, porque falo uma 
coisa e fazem outra. minha comunicação anda 
péssima ou a capacidade receptiva do outro não 
abriu? nossa capacidade de ver é plena?” 

Monja Cohen Sensei.

O corpo docente do Macu, com a Monja Coen Sensei ao centro.
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Após contar a experiência de meditar com o 
fotógrafo Carlos moreira, que ajudou a organi-
zar um grupo para prática de budismo e fotogra-
fia, discutindo a expressão da sensibilidade e da 
consciência da arte, afirmou não existir um man-
tra para o sucesso profissional. “o único sucesso 
profisional é o nosso empenho, a nossa presença 
absoluta. nós trabalhamos e atuamos em grupo 
e um deles está lá embaixo, isso acaba drenan-
do a energia. Você chega e vai contracenar com 
alguém que está péssimo, não está com vontade 
de fazer, como é difícil. Às veze não consegue, tem 
que parar”, citando um momento diverso, em que 
houve mais vida após a entrada de uma atriz que 
ensaiava peça que misturava zen budismo com 
Hamlet. “naquele ensaio ela estava com a vida 
em ordem, e isto varia, não significa que em to-
dos os dias ela tenha conseguido a mesma coisa. 
Uma das coisas que mais gosto do teatro é isso, 
ele não é fixo, não é permanente. o próprio perso-
nagem ganha vida ou não. temos alguma coisa a 
ver com isso, mas não temos 100%. não controla-
mos 100%. o que nós vemos quando não há nada 
lá? o que é essa alguma coisa que está lá, vem da 
minha caixinha?”, diz em palestra de mais de uma 
hora, onde revelou que se medita para se desco-
brir o que é a vida, a relatividade da liberdade, e 
contando diversos outros casos, como sua visita 
à Índia. “A capacidade de encontrar liberdade em 
qualquer lugar é o que o Zen se propõe. se a gente 
fala: seja o dono ou a dona da casa, ou seja, você 
não é hóspede de lugar nenhum, não é convidado 
de lugar nenhum, porque você está 100% presen-
te, que você não é travado, fixo numa ideia e numa 
imagem que você tem de você. mas você é capaz 
de atuar com esses outros personagens que vão 
aparecendo, e você muda a sua fala você muda 
o script. então a gente trabalha com as pessoas 
para mudar o script da vida. A sua vida não está 
boa, você vai mudar a sua vida, muda o seu olhar, 
a sua reação àquela provocação. As personagens 
caem por terra”, diz arrepiando até a cachorra que 
está na plateia, que desatou a latir.
Roger Marzochi é jornalista e colaborador do Cader-
no de registro macu. 
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o caminho é o vazio
por WaGner canalonGa

Artigo originalmente publicado na edição nº 11 da revista meditação express, em março de 2008. 

O Caminho é o vazio
E seu uso jamais o esgota
é imensuravelmente profundo e amplo
Como a raiz dos dez mil seres.

Lao Zi
meditar é esvaziar. 
esvaziar a mente dos pensamentos, dos dese-

jos, das expectativas, dos conceitos e preconcei-
tos, dos julgamentos e apegos, de toda a fauna 
exótica que povoa a nossa agitada metrópole 
mental. esvaziar o coração das mágoas, ressenti-
mentos, angústias, revoltas, traumas, medos e so-
frimentos, ansiedades e frustrações, assim como 
toda a sorte de ruídos internos que preenchem o 
campo dos nossos sentimentos. esvaziar o cor-
po das tensões, dores, incômodos, desconfortos, 
desalinhos, estagnações e desarmonias, assim 
como de todo tipo de impurezas, físicas ou sutis, 
que obstruam o livre fluxo das transformações no 
templo sagrado da nossa vida. 

esvaziando a mente, o que sobra é a luz pura de 
uma consciência límpida e transparente, que en-
xerga a vida, as coisas e os seres como realmente 
são, sem apegos e julgamentos, sem expectativas 
ou desejos. sem estes entulhos restringindo a 
mente, podemos contemplar de modo autêntico 
e desimpedido todas as maravilhas do universo. 
sem limites… 

esvaziando o coração, o que sobra é a pura afe-
tividade da nossa natureza humana, que nos per-
mite experimentar a vida através do fluxo mágico, 
poético e indescritível do sentimento. Quando os 
pesos da vida são dissolvidos, o espírito do cora-
ção pode banhar-se despreocupadamente no lago 
plácido da felicidade. sem grilhões… 

esvaziando o corpo, o que sobra é a sensação 
de leveza e liberdade por habitarmos um ambiente 
arejado, iluminado, limpo e aconchegante. Quan-
do os fluidos vitais do céu e da terra conseguem 
circular sem bloqueios nas trocas, entrando e sain-
do, subindo e descendo, nutrindo e purificando, o 
corpo pode experimentar o vigor e a vitalidade, o 
equilíbrio e o bem-estar. sem impedimentos… 

A receita dos antigos mestres taoístas para o 
cultivo de uma vida abundante e de uma consci-
ência iluminada, mesmo sendo milenar, continua 
muito atual e útil para todos nós: simplificar a 
mente e a vida, preservar a afetividade e as rela-
ções, trilhar com humildade os caminhos naturais 
do equilíbrio. 

realizar obras exteriormente pode engrande-
cer o homem. realizar a obra interior pode torná-
lo pleno… Conhecer o mundo e suas maravilhas 
pode enriquecer o homem. Conhecer a si próprio 
pode levá-lo a uma autêntica satisfação… domi-
nar a forma e a palavra pode enobrecer o homem. 
dominar o silêncio e penetrar no Vazio pode con-
duzi-lo à autêntica realização… 

se os obstáculos da vida ainda impedem o seu 
de cultivo de silêncio e Vazio, está aí uma razão 
mais do que suficiente para começar a praticar! 
meditar é o caminho… e o Caminho é o Vazio! 

saúde e longevidade!

Wagner Canalonga é sacerdote regente da Socieda-
de Taoísta de São Paulo, psicólogo acupunturista 
e especialista em I Ching. Para mais informações 
acesse: www.taoismo.org.br. 
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Fragmentos de uma palestra:
dadaísmo e Abstrato
por luccIa. maGGI

“Quando não há nada, o que vemos?”, tema 
escolhido pelo teatro escola macunaíma como 
fio condutor dos trabalhos que serão desenvolvi-
dos por seus professores no primeiro semestre de 
2013, permeou o conteúdo da palestra que abor-
dou dois importantes movimentos artísticos do 
século XX: dadaísmo e Abstrato.

Quando não vemos isso significa que não há 
nada?

As inovações tecnológicas e suas 
repercussões na arte

os séculos XiX e XX foram marcados pelo de-
senvolvimento de tecnologias que revoluciona-
ram os rumos da humanidade. Artistas do perío-
do, antenados com essas conquistas, passaram a 
incorporar rapidamente, e de forma criativa, essas 
transformações. 

A fotografia, por exemplo, desenvolvida na pri-
meira metade do século XiX rompeu com o mono-
pólio da pintura, que durou por vários séculos.

nesse período, os artistas, finalmente libertos 
da imposição de representar, aproveitaram-se de 
certas características das primeiras câmeras fo-
tográficas, como a necessidade de longo tempo 
de exposição estática diante delas e, sobretudo, 
da ausência de cores na fotografia. isso propiciou 
o surgimento de novos movimentos artísticos, 
como, por exemplo, o impressionismo, o Fauvis-
mo e o Futurismo que exploraram ampla gama de 
cores, além da aparente sensação de velocidade 
do fazer e do olhar.

“Quando coloco um verde, não quer dizer gra-
ma; quando coloco um azul, não quer dizer céu.” 
A célebre frase de Henry matisse, retrata a liberta-
ção dos Fauvistas, quanto à obrigação, no passa-
do, de retratar a realidade tal qual ela era.

Claude Monet - Impressão, nascer do sol, 1872.

Henry Matisse - mulher com chapéu, 1905.
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no final do século XiX, os avanços tecnológicos 
das novas câmeras e das revelações fotográficas 
permitiram visualizar o que, até hoje, é invisível ao 
ser humano.

O invisível tornado visível
muybridge foi um fotógrafo que, ao registrar 

rápidos movimentos de seres humanos e ani-
mais, revelou quadros sequenciais de uma figura 
em movimento impossíveis de distinguir durante 
a sua ação.

A divulgação dos estudos sequenciais de ea-
dweard muybridge pode ter contribuído para o 
início de uma renovação artística na forma de ex-
pressar a aceleração da velocidade, o novo dina-
mismo, a robotização, características essas para 
as quais a sociedade do início do século XX estava 
se encaminhando.

Ciência e tecnologia foram revelando cada vez 
mais ‘nadas’ que pareciam não existir. A arte, na 
contramão, ia se encaminhando para a abstra-
ção. 

enquanto a fotografia foi utilizada por alguns, 
como muybridge, para revelar o que não víamos 
em uma imagem “real”, outros artistas utilizavam 
a pintura, antes voltada à representação, para 
desconstruir o mundo figurativo da arte.

Futurismo, precursor do dadaísmo
no início do século XX, cansados de uma itá-

lia que vivia refém das glórias do passado, alguns 
artistas e escritores se aproximaram da música, 
do teatro e da ciência. surgiu, assim, um movi-
mento de vanguarda, com ampla interação entre 
as artes. A publicação do “manifesto Futurista”, 
no jornal francês Le Figaro, em 1909, inaugurou 
oficialmente o início do Futurismo. Juventude, 
máquinas, movimento, energia, velocidade, dina-
mismo eram o mote.

Fotografia sequencial de movimento realizada por Eadwe-
ard Muybridge, 1877-78.

Eadweard Muybridge - Estudo sobre mulher descendo uma 
escada,1885.

Marcel Duchamp - Nu Descendo escada, 1912.
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Com o Futurismo, o figurativo desaparece e in-
gressamos na era da representação da velocidade 
de forma totalmente abstrata.

os futuristas escreveram uma série de mani-
festos, dentre eles “A música Futurista - manifesto 
técnico” (Pratella). em sua conclusão:

...Portare nella musica tutti i nuovi atteggia-
menti della natura, sempre diversamente doma-
ta dall’uomo per virtù delle incessanti scoperte 
scientifiche. Dare l’anima musicale delle folle, dei 
grandi cantieri industriali, dei treni, dei transa-
tlantici, delle corazzate, degli automobili e degli 
aeroplani. Aggiungere ai grandi motivi centrali 
del poema musicale, “il dominio della Macchina 
ed il regno vittorioso della Elettricità.1

extremamente visionário, Luigi russolo, teóri-
co, pintor e músico futurista, criou “os entoadores 
de ruídos”, instrumentos que produziam uma vas-
ta e inusitada gama de sons.

Luigi russolo foi considerado o primeiro ho-
mem a teorizar e praticar o conceito da música 
eletrônica.

sons esdrúxulos, nunca antes explorados 
como música, eram obtidos com os “entoadores 
de ruídos”, instrumentos musicais, construídos 
por russolo.

“A Arte dos ruídos – manifesto Futurista” 
(1913), de Luigi russolo produziu importantes re-
percussões nas gerações seguintes, sendo John 
Cage um de seus admiradores. 2

A i Guerra mundial provocou a dispersão dos 
artistas futuristas, interrompendo a evolução des-
se importante movimento. entretanto, suas influ-
ências serão visíveis em outros movimentos van-
guardistas.

o diagrama ao lado, criado por Alfred Barr em 
1936 , traz as diferentes relações entre os movi-
mentos artísticos do final do século XiX até mea-
dos do século XX. nele podemos visualizar, entre 
outros, a influência dos Futuristas no movimento 
dadá, abaixo abordado.

Giacomo Balla - Velocidade Abstrata, 1913.

Luigi Russolo, à esquerda na foto, acionando uma de suas 
invenções sonoras.

1 “Inserir na música todas as novas atitudes da natureza, sempre domesticada de diversas formas devido às incessantes descobertas científicas. Incluir a alma musical das multi-
dões, dos grandes canteiros industriais, dos trens, dos transatlânticos, dos navios de guerra, dos carros e dos aviões. Acrescentar aos grandes temas centrais do poema musical, o 
domínio da Máquina e o reino vitorioso da Eletricidade.” Tradução livre da autora.
2 http://www.thereminvox.com/filemanager/download/77/Risveglio_di_una_citta.mp3
3 MoMA – Archives Highlights http://www.moma.org/learn/resources/archives/archives_highlights_02_1936
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O nonsense da I guerra mundial
A interrupção do Futurismo se deu, em grande 

parte, devido à extensão da i Guerra mundial; difi-
cilmente um indivíduo que nasceu antes de 1914 
poderia imaginar uma realidade permeada pelos 
fatos que nela ocorreram. Após um período de 
desenvolvimento tecnológico, moral e material ao 
longo do século XiX, a ruptura representada por 
essa guerra de parâmetros e limites antes impen-
sáveis fez com que parte da geração que viveu an-
tes dela deixasse de identificar qualquer período 
após sua deflagração como “de paz”.4

A i Guerra teve proporções inimagináveis por 
envolver todas as grandes potências da época, 
quase a totalidade dos países europeus, e ter rom-
pido com o paradigma de limitação dos atos de 
guerra aos combatentes.

A escala de mortes também impactou signi-
ficativamente e seu vulto se deu pela letalidade 
das armas usadas e pela morte de não combaten-
tes: as fatalidades passaram a ser contadas aos 
milhões e as condições de vida nas trincheiras e 
fora delas eram degradantes. Uma considerável 
parcela da geração de jovens europeus, inclusive 
da elite intelectual, pereceu ou foi duramente de-
bilitada durante a guerra.

Uma coisa é certa, o ano de 1914 deu inicio a 
uma nova era na sociedade: o Breve século XX, 
termo adotado e consagrado por eric Hobsbawm, 
no qual diversos paradigmas de outrora já não 
existiam.

Dadaísmo e nonsense

em resposta ao nonsense da i Guerra mundial, 
um grupo de jovens escritores, artistas e intelec-
tuais reunidos em Zurich, em 1916, expressou seu 
sentimento de revolta, de indignação, de desilu-
são, buscando chocar uma burguesia capitalista, 
que não soube evitar a guerra, por meio de mani-
festações cujo objetivo era escandalIzar. 

desse grupo surgiu o movimento dadaísta, 
que fez oposição à concepção acadêmica de arte. 
existem várias versões sobre o nome dAdA, es-
colhidas pelo grupo inicial: sim sim, nada nada, 
cavalo de brinquedo.

esses artistas escreviam poemas satíricos 
usando palavras aleatórias, agressividade verba-
lizada, desordem das palavras, incoerência, bana-
lização da rima, da lógica, do raciocínio, falta de 
sentido da linguagem, ridicularizando a tradição; 
apresentavam peças teatrais sem sentido, entre 
outros. 

Um exemplo dessa concepção dadaísta pode 
ser a receita para fazer um poema5:

“Pegue um jornal.
Pegue uma tesoura.
Escolha no jornal um artigo com o comprimento 
que pensa dar ao seu poema.
Recorte o artigo.
Depois, recorte cuidadosamente todas as pala-
vras que formam o artigo e
meta-as num saco.
Agite suavemente.
Seguidamente, tire os recortes um por um.
Copie conscienciosamente pela ordem em que 
saem do saco.
O poema será parecido consigo.
E pronto: será um escritor infinitamente original 
e duma adorável sensibilidade, 
embora incompreendido pelo vulgo”.

tristan tzara - Um dos fundadores do dada.
marcel duchamp, um dos importantes nomes 

artísticos do século XX, integrou o grupo dadaís-
ta por breve período. A Fonte, de 1917, assinada 
r. mutt, pseudônimo utilizado pelo artista nessa 
ocasião, chocou o universo das artes.6

4  Cf. HoBsBAWm, eric. “A era dos extremos – o breve século XX – 1914-1991.” são Paulo: Companhia das Letras, 1995, pp. 22, 23 e 30.
5  PeGrUm, mark A. “Challenging modernity : dada between modern and postmodern.” new York:Berghahn Books, 2000.
6  tomKins, Calvin. “duchamp: uma biografia.” são Paulo: Cosac naify: 2004. pp.204-210
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o ready-made, termo cunhado por duchamp, 
passou a ser utilizado para designar objeto de 
uso cotidiano, sem nenhum valor estético em si, 
produzido em massa, retirado de seu contexto 
original e elevado à condição de obra de arte ao 
ganhar uma assinatura, um espaço institucional 
da Arte.

A atribuição do status de arte a um urinol, ad-
quirido no comércio, sem o FAZer do artista, foi 
o grande divisor de águas na arte e na história da 
arte em razão do deslocamento para o universo 
artístico desse objeto sem qualquer atrativo esté-
tico específico.  

marcel duchamp viu o que não se via antes 
dele? o que é Arte? mas isto é Arte?. 

Quando não há nada o que vemos?
o aparente nada pode nos levar à pergunta ini-

cial: não há nada ou não vemos o que está escon-
dido, invisível? 

Como possível resposta a esta pergunta po-
demos nos remeter ao livro “A interpretação dos 
sonhos”, escrito em 1899 por sigmund Freud que 
abordou o inconsciente e o método para obter o 
acesso a ele, tecendo reflexões sobre um assunto 
que não era e não é visível.

Com o rompimento com o academicismo, as 
diferentes expressões artísticas vêm trabalhando 
cada vez mais o intangível, o invisível e, por vezes, 
revelando aquilo que estaria oculto a um olhar lei-
go ou desprovido de um mecanismo específico.  

recentemente foi desenvolvido o conceito de 
nanoarte, que trabalha com imagens, objetos de 
tamanhos absolutamente diminutos e que só po-
dem ser visualizados com microscópios de alta 
definição.

surge, portanto, na contemporaneidade, a 
possibilidade de se enxergar muito, o mínimo, o 
nano, mas daí também nasce um questionamen-
to: quando há excesso, o que vemos?

Luccia. Maggi é artista visual, professora de História 
da Arte e Humanidades. 

A Fonte, 1917 - Assinado R. Mutt, pseudônimo de Marcel 
Duchamp.

Nanômetro

Key to paradise - Alessandro Scalie Robin Goode, 2007
Camelo: 350 x 450 um;  Agulha: 42 x 1 mm; 
Agulha e silicone.

Le plein, 1960 - Imagens do exterior e interior da exposição 
do artista Armanrealizada na Iris Clert Gallery.


