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Resumo: Compreendendo a emergência de uma nova história cultural do mar nos anos 

1990 e a revisão dos tropos “terracentristas” que desde sempre pautaram o pensamento 

filosófico e historiográfico sobre as sociedades humanas, esta pesquisa problematiza o 

oceano como um “lugar” que reúne imagens, experiências e memórias que nos abrem, 

necessariamente, a uma nova constelação de problemáticas temáticas e estéticas. 

Considerando a tradição pictória e anglo-americana de representação do mar, parte-se 

do diálogo entre as perspectivas oceânicas atuais e os pressupostos teóricos facultados 

pelo campo de estudos da literatura pós-colonial, da filosofia da paisagem, da história 

da arte e da cultura visual, para analisar as obras de Caspar David Friedrich, J. M. W. 

Turner, Drexciyan, The Otolith Group e de Ellen Gallagher. Considera-se, 

principalmente, o modo pelo qual tais obras proporcionam uma espacialização 

alternativa da nossa imaginação cultural e concorrem para o surgimento de um novo 

olhar sobre as relações entre arte, natureza e identidade. 

 

 

Palavras-chave: Mar, paisagem, arte contemporânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: Understanding the emergence of a new cultural history of the sea in the 

1990s and the revision of the “terracentric” tropes that have always underscored 

philosophical and historiographic understandings of human societies, this research 

discusses the ocean as a “place” that gathers images, experiences and memories that 

necessarily open to a new constellation of thematic and aesthetic problems. Considering 

the pictorial and Anglo-American tradition of sea representation, and the dialogue 

between contemporary oceanic perspectives and and the fields of postcolonial literature, 

the philosophy of landscape, art history and visual culture, I investigate the works of 

Caspar David Friedrich, J. M. W. Turner, Drexciya, The Otolith Group and Ellen 

Gallagher. How such works can provide an alternative spatialization of our cultural 

imagination and contribute to the emergence of a new perspective on the relation 

between art, nature and identity is the main focus of this thesis. 

 

Keywords: Sea, landscape, contemporary art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Where are your monuments, your battles, martyrs? 

Where is your tribal memory? Sirs, 

in that grey vault. The sea. The sea 

has locked them up. The sea is history. 

(Derek Walcott, The sea is history, 1948) 

 

 

 

 

We need a new narrative, with fewer gardens, and more shipwrecks.  

(Steve Mentz, At the bottom of Shakespeare’s Ocean, 1997) 
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“Quando eu nasci na grande casa à beira-mar,  

era meio-dia e o sol brilhava sobre o Índico.  

Gaivotas pairavam, brancas, doidas de azul. 

Os barcos dos pescadores indianos não tinham regressado ainda 

arrastando as redes pejadas. 

Na ponte, os gritos dos negros dos botes 

chamando as mamanas amolecidas de calor, 

de trouxas à cabeça e garotos ranhosos às costas 

soavam com um ar longínquo, 

longínquo e suspenso na neblina do silêncio. 

E nos degraus escaldantes, 

mendigo Mufasini dormitava, rodeado de moscas. 

 

Quando eu nasci... 

- Eu sei que o ar estava calmo, repousado (disseram-me) 

e o sol brilhava sobre o mar. 

No meio desta calma fui lançada ao mundo. 

(...) 

o Sol nunca mais brilhou como nos dias primeiros 

da minha existência, 

embora o cenário brilhante e marítimo da minha infância, 

constantemente calmo como um pântano, 

tenha sido quem guiou meus passos adolescentes, 

- meu estigma também...” 

 

Poema da infância distante  

Noémia de Sousa, 1950 

 

 

 

Em 1895, no contexto do início da ocupação efetiva portuguesa nos territórios 

africanos e do incentivo à migração de goeses católicos para Moçambique, o meu 

bisavô, António Paulo Abranches de Sousa, atravessou o kala pani, as “águas escuras” 

do Oceano Índico, em direção à Ilha de Moçambique. No interior da sua arca de viagem 

estava um álbum fotográfico. Composto por fotografias de familiares que 

permaneceram em Goa, o álbum viajou não só por entre as diferentes gerações da nossa 

família, mas por oceanos, mares e baías. De Goa para a Ilha de Moçambique, da Ilha de 

Moçambique para a Catembe, uma pequena vila litorânea situada na então cidade de 

Lourenço Marques, em 1934, o álbum atravessou a então Delagoa Bay para o bairro 

colonial da Mafalala1. 

 
1 O bairro da Mafalala emerge nas décadas de 1940-50, período auge do domínio colonial português em 

Moçambique, como um grande pólo de produção cultural e artística do país. Bairro cosmopolita por 
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Deparei-me com esse álbum em 2008 quando pesquisava os arquivos 

fotográficos da minha família para a realização do Mafalala Blues, um projecto artístico 

sobre a casa onde a minha tia-avó, filha de António Paulo Abranches de Sousa e hoje 

considerada mãe da poesia moçambicana, Noémia de Sousa (1926-2002), vivera. Essa 

casa, localizada na então Rua de Goa, na entrada principal do bairro da Mafalala, 

ocupava um lugar particular no meu imaginário identitário: era a casa da minha avó e do 

meu avô, caixeiro-viajante de origem paquistanesa; onde a minha tia-avó, Noémia de 

Sousa, escreveu todos os seus poemas e de onde partiu, em 1951, para o exílio forçado; 

casa onde o pai cresceu e, também, de onde partiu, clandestinamente, para integrar a 

luta pela independência colonial. A casa de madeira e zinco da Mafalala era o lugar, 

costumava ele dizer, onde, mais cedo ou mais tarde, “aprendias que terias que te exilar e 

tornar-te clandestino”. Com o Mafalala Blues, explorei, então, aquilo a que o crítico 

cultural Homi Bhabha (1998) chamou de “casas da ficção”, esses lugares que nos 

permitem abordar as ficções do quotidiano, as relações entre passado e presente, as 

fronteiras entre o íntimo e o político, mas sempre a partir desse lugar relativamente fixo 

que é a “casa”.  

A casa da Mafalala foi o último lugar de residência do álbum fotográfico do meu 

bisavô. 

Em 2015, quando iniciei o Doutoramento, decidi retornar, a partir das imagens 

que compunham o álbum, não à casa da Mafalala e, sim, à casa à beira-mar onde o meu 

bisavô vivera e que a minha tia-avó mencionava no “Poema da infância distante”, e às 

múltiplas conexões que essa casa estabelecia com outras casas, localizadas em outros 

mares. “Evidência” material das nossas origens oceânicas e índicas, as histórias 

construídas ao redor do álbum e contadas de geração para geração, eram das mais 

diversas e sugeriam múltiplas interseções espaciais e temporais que confrontavam-se 

ora com o colonialismo e a luta anti-colonial, ora com histórias transnacionais, 

diaspóricas, que ultrapassavam fronteiras nacionais e geografias continentais. Para mim, 

o álbum configurava-se como um dos mediadores da conexão identitária que eu própria 

 
excelência, habitado por Macuas, imigrantes de Cabo Verde e das Ilhas Comores, comerciantes indianos e 

paquistaneses, goeses e portugueses nascidos em Moçambique, mas de terceira geração e de poucas 

posses, a Mafalala delimitava a fronteira entre a “cidade branca” na qual vivia a burguesia europeia e a 

“cidade de caniço”. Foi ali onde se formularam, na poesia, as primeiras manifestações literárias 

subversivas ao colonialismo associadas à negritude e aos nomes de José Craveirinha e Noémia de Sousa. 
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havia criado com uma casa imaginária, construída ao redor múltiplas travessias, físicas e 

metafóricas, e que se encontrava localizada algures, entre Goa, a Ilha de Moçambique e 

a Catembe.  

Como, a partir das imagens fotográficas que compunham aquele álbum, esses 

vários lugares se interconectavam, e de que modo concorriam para a constituição de um 

imaginário oceânico que estruturava as minhas percepções de lugar e, principalmente, 

as conexões, reais ou imaginárias, com Goa? Essa foi a questão a que inicialmente me 

coloquei em 2015. Que Goa era aquela que servira de paisagem para os retratos que 

compunham o álbum fotográfico do meu bisavô e de onde ele partira em 1895? Em que 

porto atracou, na Ilha de Moçambique? A que “grande casa à beira-mar”, localizada na 

Catembe, vila à beira do Índico, que ainda hoje alberga a maior comunidade Goesa de 

Moçambique, a minha tia-avó se referia no “Poema da Infância Distante”? Se Noémia 

de Sousa evocara o Índico como a sua “casa da memória”, como atribuir ao oceano a 

dimensão de uma geografia de afetos e como refletir sobre os (des)encontros entre 

fotografia, memória, diáspora e lugar? 

Na altura em que formulei essas questões encontrava-me a viver nas margens 

atlânticas do cerrado brasileiro, em Goiânia. Em finais de 2015 voltei a Moçambique 

para reaver o álbum e dar início à pesquisa. Desencontramo-nos, infelizmente, eu e o 

álbum. A casa de madeira e zinco da Mafalala onde estava, não só o álbum, como uma 

série de outras fotografias, livros, objetos e pertences do meu bisavô, ardeu. Por uma 

questão de timing pessoal, fotografia, memória, lugar e pesquisa desencontraram-se. 

Sem reprodução alguma das imagens, restava-me apenas a ideia anteriormente 

formulada, um tanto vaga, da travessia índica que o álbum teria feito. A “prova” visual 

das minhas raízes goesas tinha desaparecido. Ficara, apenas, uma sensação fluída, de 

pertencimento a uma casa sem linhas fixas, à qual, para lá chegar, era preciso inventar 

pontes. Diante do álbum invisível, decidi criar uma nova paisagem onde ele pudesse 

habitar e encontrei o mar.  

Este trabalho é sobre essa “paisagem” que é um mar, um oceano, ou, 

simplesmente, água. Não é sobre Goa nem sobre o kala pani, não é sobre um arquivo 

familiar nem sobre uma casa. É a tentativa de construir, a partir de um olhar sobre a arte 

contemporânea, um pensamento sobre o mar, esse lugar aquático feito de ventos, mitos, 

intensidades e tempestades.  
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Um pensamento é, também, um percurso, uma viagem. E, tal como o mar, a 

imagem nos obriga a “percursos temporais que não são lineares e determinados. São 

caminhos e trajetos sim, circulares, indefinidos e infinitos, policrônicos, transitórios e 

transterritoriais” (SAMAIN, 2012, p. 59). 
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Introdução 

 

O mar2 é uma realidade física imensa, de tamanho quase inconcebível, que 

ocupa sete partes da totalidade do globo terrestre. De dramática força e inigualável 

fascínio, o elemento marítimo abriga um conjunto de significados simbólicos e afetivos 

com implicações ontológicas para inúmeros povos e culturas, refletindo, em sua 

superfície, uma permanente dialética entre conhecimento e criação artística. 

Para o poeta e teórico martiniquenho Édouard Glissant (1928-2011), o mar é, 

antes de tudo, um lugar, uma presença viva. De fato, como sublinham os historiadores 

Bernhard Klein e Gesa Mckenthum (2004), o seu impacto no curso da história, tal como 

os papéis contraditórios por ele assumidos, não podem ser subestimados: o mar foi 

palco de histórias de deslocamento forçado e perda, mas também de formação de novos 

tipos de troca, solidariedade e afetos transnacionais; um paradigma do capitalismo 

moderno, mas, por outro lado, de sua reinterpretação criativa; uma figura de morte – 

como demonstram, numa reencenação preversa da história, os exemplos recentes de 

imigrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo em busca de melhores condições de 

vida numa União Europeia cada vez mais fechada – e uma figura de vida e desejo.  

 É, no entanto, sem dúvida curioso, que não obstante a chamada “viragem 

espacial” nos vários campos das artes e das ciências humanas, o mundo aquático ainda 

permaneça geograficamente marginal às redes de investigação acadêmica. Se a essência 

de tal viragem, nomeadamente, o deslocamento da imagem do espaço como mera 

superfície ou “geografia impessoal”3 (CASEY, 1996), em direção ao reconhecimento de 

sua íntima conexão com a agência e o poder, o corpo e a subjectividade, tenha trazido à 

superfície os processos através dos quais o “espaço” é transformado em “lugar” 

(MASSEY, 2005; TILLEY, 1994), ainda assim, pesquisadores ligados à chamada “nova 

talassologia” (new thalassology)4 têm apontado para o fato de o espaço ser concebido 

como um elemento invariavelmente ligado à noção de “terra”, “chão” ou “solo”. Se 

muitas das categorias de análise social, não apenas a de espaço, como as de tempo e 

 
2 O termo “oceano” é frequentemente usado como sinônimo de “mar”, ainda que sejam distintos não só 

em termos geológicos (CUSAK, 2014) e que impliquem em diferentes oportunidades historiográficas 

(MILLER, 2014). Não obstante, ao longo da tese, utilizarei os dois termos indistintamente. 

3 Todas as citações originais presentes no trabalho são traduções minhas. 

4 Do grego thalassa, que significa mar, o termo “nova talassologia” foi cunhado em 2000 pelos 

historiadores britânicos Nicholas Horden e Pregrine Purcell como parte do seu projeto de revisão da 

história do Mediterrâneo e de atualização do estudo The Mediterranean and the Mediterranean World in 

the Age of Philip II (1972) de Fernand Braudel, figura chave para pensar os Estudos Marítimos.  



6 

 

conhecimento, foram desenvolvidas para a compreensão das chamadas land-based 

societies (STEINBERG, 2001), como essas categorias podem ser “esticadas, dobradas e 

retrabalhadas no sentido de acomodarem as geografias humanas do oceano” (WIGEN, 

2006, p. 17) é um dos trabalhos mais importantes levados a cabo pelas pesquisas 

centradas no mar.  

 A “viragem oceânica”, ainda que cronologicamente a possamos situar no 

contexto da chamada “Era dos Descobrimentos” ou das “Grandes Navegações”, entre os 

séculos XV e XVI, tem sido empregada por alguns autores (WIGEN, 2006; MENTZ, 

2009; BÉLANGER, 2014) para se referirem a um vasto conjunto de percepções e 

preocupações alternativas que emergem no final do século XX em relação aos oceanos, 

percebidos agora como importantes palcos sócio-culturais e de ação ecológica. Em 

oposição à noção de uma superfície estática e vazia e ao mito cultural do oceano como 

estando fora e para além da História, essas novas abordagens consideram o modo pelo 

qual as geografias não só materiais e sociais, como também imaginativas, estéticas e 

sensoriais do mar, abrem, necessariamente, novas dimensões da experiência e novas 

formas de representação (LAMBERT; MARTINS & OGBORN, 2006, p. 479). 

Caracterizadas por uma fluidez disciplinar e por um “pensamento anfíbio”5, que se 

move facilmente entre a terra e o mar (PEARSON, 2003), tais perspectivas propõem 

uma visão dos oceanos “não (simplesmente) como corpos a serem atravessados, mas 

como sujeitos” (MENTZ, 2009, p. 997); arquivos, cujos textos, imagens e materiais 

possibilitam uma leitura da história como uma série de processos geográficos 

interconectados, que, necessariamente, desafiam as metanarrativas nacionais e os 

centrismos continentais (SAMUELSON, 2013). 

Ainda que pesquisadores ligados à nova talassologia advoguem por 

posicionamentos interdisciplinares, é curiosa a ausência de análises que busquem 

compreender o oceano a partir do prisma da arte e da cultura visual. Com exceção de 

uma vasta produção acadêmica que se enquadra especificamente no Atlântico e que 

problematiza, a partir do conceito de “diáspora”, toda uma produção artística 

contemporânea que mobiliza o oceano, em particular o imaginário da “Passagem do 

 
5 As raízes de um “pensamento anfíbio” podem ser encontradas na frase mais do que citada do geógrafo 

grego Strabo (65 a.C.- 23 d.C ): “somos de certo modo anfíbios, não exclusivamente ligados à terra, mas 

ao mar também... O mar e a terra em que habitamos fornecem teatros para a ação, limitados para ações 

limitadas e vastos para atos grandiosos” (1903 apud MUKHERJEE, 2014, p. 87). 
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Meio”6, para refletir sobre temas como migração e escravidão, identidade e memória; 

são poucas as análises no âmbito dos estudos artísticos que empreguem o que podemos 

chamar de “paradigma do oceano” como estratégia medular. Em geral, as pesquisas 

existentes se referem à discussão da tradição pictória de representação anglo-americana, 

em especial a dos séculos XVII-XIX, onde se aborda o mar tão somente como um 

capítulo da história da paisagem no Ocidente ou da história do desenvolvimento naval 

imperial, nunca como um objeto central de análise7.  

Publicações recentes como Framing the Ocean, 1700 to the present: envisaging 

the sea as social space (2014) e Art and identity at the water’s edge (2012), ambos 

editados por Tricia Cusack, e exposições como Liquid Sea (Sydney, 2003), La mer. 

Terreur et fascination (Paris, 2004-2005), As idades do mar (Lisboa, 2012), Aquatopia: 

the imaginary of the ocean deep (Londres, 2013-2014) e The ocean after nature (EUA, 

2016), são representativas de uma reflexão inicial sobre o tema e oferecem uma 

abordagem multidimensional do oceano. Ainda que apresentem uma visão 

predominantemente ocidental sobre a história e as representações do oceano, tais 

abordagens não deixam de ser relevantes no questionamento de uma imaginação que 

levou não apenas à des-historicização do espaço marítimo como também à concepção 

dominante, na história da arte, da ideia de “paisagem” como invariavelmente ligada à 

noção de “território”. Aberto às mais diversas temáticas – narrativas matriciais do 

universo; travessias e encontros oceânicos no contexto das explorações e do Império, 

monstros, naufrágios e história natural; barcos como sociedades microcósmicas, e, por 

excelência, lugares heterotópicos; piratas e transgressores marítimos; mapas e 

cartografia; o oceano como auto-estrada do capitalismo global – o mar surge nessas 

abordagens como um conceito e um lugar profundo e dinâmico. 

De mapas a pinturas e gravuras, de fotografias a filmes experimentais e 

instalações, a arte é, de fato, um fator significativo no modo pelo qual o oceano foi e é 

concebido em diferentes lugares e momentos históricos. Longe de ser meramente 

ilustrativa, ela é constitutiva de suas temáticas. Das mais diversas experiências visuais 

do mar – da pintura marítima holandesa à estética do sublime; das gravuras míticas do 

 
6 A “Passagem do Meio” refere-se à uma área do Atlântico definida pelas rotas comerciais entre a Europa, 

África e Américas, e pela qual escravos africanos eram transportados para as plantações do Novo Mundo. 

7 O próprio foco nas tradições marítimas da Europa Ocidental, com maior destaque para o Mediterrânio e 

o Atlântico, em detrimento de outros mares e experiências, é sintomática e insiste por uma postura que 

desloque a discussão para além da esfera imediata da experiência ocidental do mar.  
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artista japonês Katsushika Hokusai ao corpo lírico da onda fotografado pelo francês 

Gustave Le Gray; do “arquivo-oceano” nos filmes da britânica Tacita Dean às imagens 

cósmicas do fotógrafo japonês Sugimoto Hiroshi; do mar socialista do norte-americano 

Allan Sekula às paisagens “oceano-jardim” do canadense Christopher Boyne, cuja 

leitura intimista da água apresenta-a como manifestação absoluta da vida e do desejo; 

dos desenhos da artista norte-americana Ellen Gallagher que retratam Drexciya, um 

continente subaquático povoado por uma espécie híbrida, descendente das vítimas dos 

navios negreiros, ao complexo vocabulário índico desenvolvido pela malaia Yee I-Lann 

– surge um espaço-tempo marcado por múltiplas camadas de significação. Um corpo de 

água atravessado por acontecimentos, mitos, intensidades, ventos e ruídos, por forças 

cósmicas até. Entre superfície e profundidade, entre documento e arte (ROUILLÉ, 

2009), mas sempre num campo difuso de experimentações, as artes visuais 

proporcionam significativos itinerários críticos e conceituais, particularmente no que 

concerne à relação entre arte, natureza, identidade e memória. Como Charlotte 

Mathieson afirma em Sea Narratives, o mar  

 

é um gerador eficaz de estilos imagéticos (...), um lugar onde as narrativas sócio-

políticas do ambiente, da tecnologia e da modernidade se fundem. (...) o seu papel na 

história cultural tem sido não apenas o de ser representado, mas também o de inspirar, 

desafiar e re-criar as próprias formas através das quais essa representação ocorre (2016, 

p. 10).  

 

Da concepção artística do oceano como lugar do sublime e metáfora 

fundamental da limitação da consciência humana frente às leis da natureza, da 

percepção visual da paisagem marítima como veículo para o comércio e a conquista 

militar, ao atual enquadramento do mar como um espaço de conflito e contestação 

ecológica, política e cultural, encontramos códigos estéticos bastante particulares que, 

acredito, devem ser analisados e problematizados como partes constitutivas da 

investigação interdisciplinar e da “perspectiva holística” (STEINBERG, 2011) proposta 

pelos estudos oceânicos. Isto porque a análise dos processos que se encontram por 

detrás das visualidades construídas sobre e ao redor do mar, além de fornecerem um 

riquíssimo recurso para a compreensão das diversas relações entre o homem e o mar, 

proporcionam, também, uma espacialização alternativa da nossa imaginação cultural. 

Acredito que tal re-espacialização pode trazer à tona sujeitos, memórias e cartografias 
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que extravasam as imagens essencialistas do espaço, contestando, nesse movimento, o 

modo ocidental de estar e visualizar o mar.  

É, então, no contexto desses novos itinerários visuais propostos pela arte 

contemporânea, e considerando que as noções de paisagem oceânica e a sua “realidade 

captada são de fato uma invenção – um objeto cultural sedimentado, tendo a sua função 

própria” (CAUQUELIN, 2014, p. 10), que a presente pesquisa visa percorrer produções 

artísticas que se apropriam do tema oceânico como conceito medular de suas narrativas, 

identificando os seus diversos modos de relação, negociação e representação do mar. 

Ampliando a noção de “novas escritas sob a água” (new writings on water) da 

pesquisadora francesa, Françoise Vergés (2003), proponho, em consonância, pensar as 

novas visualidades do mar. Partindo de uma leitura das obras marítimas de Caspar 

David Friedrich (1774-1840) e de Joseph Mallord William Turner (1775-1851), para a 

análise de textos como “Poética da Relação” (1990) de Édouard Glissant (1928-2011) e 

The sea is History (1979) de Derek Walcott (1930-2017), de sonoridades como as de 

Drexciya, e de visualidades como Hydra Decapita (2010) de The Otolith Group e 

Watery Ecstatic Series (2001 – presente) de Ellen Gallagher, busco apresentar pontos 

que nos permitam pensar o mar como um “lugar” e um “arquivo” que reúne coisas, 

experiências e memórias que nos abrem a uma nova constelação de problemáticas 

temáticas e estéticas. 

A importância metodológica do que Elodie Duché chama de “perspectiva 

holística da cultura visual, textual e material do mar” (2016, p. 49) é crucial para se 

pensar um elemento como o mar, profundamente marcado pela intertextualidade e 

atravessado por múltiplas visões, múltiplas temporalidades e múltiplas espacialidades 

(DENNING, 2004). Acredito que só através de uma tela de materiais e referências 

diversas, que entrelaçe a análise visual à multiplicidade de discursos políticos e estético-

filosóficos sobre a arte e a natureza, a identidade e o espaço, é que se pode compreender 

como a ideia da paisagem marítima foi criada e institucionalizada, e o papel 

fundamental que ela cumpriu como paradigma da modernidade e das experiências de 

colonização, de transnacionalização e de globalização.  

Mas o mar, ainda que seja uma construção social, uma “metáfora” que estimula 

a reavaliação das noções modernistas de identidade e de subjetividade e que nos ajuda a 

imaginar um mundo de fluxos, conexões e devires (DELEUZE & GUATTARI, 2007), 

ele é, também, um espaço material da natureza. O desafio, portanto, está em, por um 
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lado, entendê-lo como lugar de prática cultural e política, e, por outro, em adotar uma 

perspectiva que o reconheça em sua própria materialidade e temporalidade, em seu 

volume, sua verticalidade e ritmicidade (STEINBERG & PETERS, 2015). Pensar com o 

oceano implica entender que os encontros que nele acontecem são “mais que humanos” 

(more-than-human), e aí a proposta de uma wet ontology surge como importante 

posicionamento ético. Como Stuart Elden alerta em sua palestra Earth,  

 

precisamos pensar a geopolítica não simplesmente como política global ou política 

internacional, e mais como uma política da Terra; o que significa relacionar a geofísica 

com a geopolítica, pensar a materialidade do ‘geo’ em relação à geopolítica. A política 

que daí resultará não será, então, simplesmente uma política da terra sólida, mas uma 

política em relação à água, ao gelo, ao subsolo e ao submarino (2013, s/p apud 

STEINBERG & PETERS, 2015, p. 251- 252). 

 

Uma wet ontology, tal como os geógrafos Philip Steinberg e Peter Kimberley 

(2015) propõem, pode revelar as conexões que se estabelecem entre a materialidade do 

oceano e a dimensão político-cultural dos encontros que nele acontecem, e, 

simultaneamente, trazer à tona as instituições e os mecanismos que regulam esses 

encontros. O poder ético e político de uma wet ontology reside aí, na “confluência da 

materialidade, da fenomenologia e da política” (2015, p. 260) oceânicas.  

Como a arte contemporânea trabalha o oceano não só em seu sentido de lugar e 

metáfora, mas como presença viva e material, composta não apenas pelo histórico e o 

contemporâneo, mas também pelo biológico e o geofísico, é a questão subjacente à 

discussão que desenvolvo ao longo desta tese. A análise dos processos que se 

encontram por detrás de imagens que constroem o espaço oceânico como “paisagem” 

são relevantes porque, em última análise, sugerem uma atitude pictória em relação à 

terra, sugerem políticas sociais. Como W. J. T. Mitchell assevera, a apreciação da 

paisagem como um objeto estético não pode ser uma ocasião para a contemplação 

inocente ou complacente, pelo contrário, ela deve ser “o foco para um alerta histórico, 

político e estético em relação à violência dirigida e impressa na terra, e que é projetada 

por quem olha” (2002, p. 30). 

 

Partindo das premissas apresentadas anteriormente, este trabalho está dividido 

em duas partes fundamentais. A primeira, que é a aqui apresentada, é composta por dois 

capítulos que pretendem ser mais descritivos do que analíticos, mas que, ainda assim, 

apresentam uma reflexão crítica sobre a representação do oceano nas ciências humanas 
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e nas artes, com um foco específico na pintura. No primeiro capítulo, intitulado A 

viragem oceânica e a nova história cultural do mar, problematizo o contexto da 

viragem oceânica e os traços essenciais que compõem as novas pesquisas centradas no 

mar, apontando para as paisagens culturais e as cartografias críticas alternativas que elas 

trazem consigo. Se, inicialmente, a análise enfatiza o modo pelo qual o mar funciona 

como dispositivo privilegiado para interrogar as conexões, íntimas e políticas, entre o 

lugar, a identidade e a memória, posteriormente, tomando como ponto de partida a wet 

ontology de Philip Steinberg e de Kimberley Peters (2015), a discussão de Stefan 

Helmreich (2011) sobre o oceano como “máquina teórica” e as noções de Deleuze e 

Guattari (2007) de “espaço liso/espaço estriado”, discuto os perigos da romantização da 

superfície oceânica como modelo de resistência e de mudança social.  

 A oposição natureza/paisagem, tema de inúmeros estudos no âmbito da 

Filosofia da Paisagem, e a passagem de uma “topografia” para uma “topopoesia” do 

espaço (CASEY, 2002), são os fios condutores do segundo capítulo intitulado 

Espetáculo, sinfonia e drama. O “sentimento oceânico” e a construção visual do 

mar no século XIX. Num trajeto teórico que inicia com a análise do que veio a ser 

chamado de “sentimento oceânico” e que deixou uma indelével marca na expressão 

estética da cultura europeia, discuto os modos de visualização do mar no Ocidente do 

século XIX, considerando como eles se associam ora à monumentalidade do sublime 

romântico, ora à compreensão modernista, também ela, essencialmente metafórica, do 

oceano como matriz de auto-reflexão. Para tal, analiso as obras de dois pintores, 

nomeadamente, Der Mönch am Meer (1808-1810) e Das Eismeer (1824) de Caspar 

David Friedrich (Alemanha, 1774-1840), The Shipwreck (1805), Snow Storm. 

Steamboat off a harbour’s mouth making signals in shallow water, and going by the 

lead (1824) e Land’s End (1841) de J. M. W. Turner (Inglaterra, 1775-1851). A escolha 

dos subtítulos deste capítulo fazem referência às inúmeras camadas de conexões 

intertextuais que, no século XIX, deram ao mar os seus vários formatos e tonalidades. 

La Mer: trois esquisses symphoniques (De l’aube à midi sur la mer; Le jeu des vagues; 

Le dialogue du vent et de la mer), composição para orquestra de Claude Debussy (1862-

1918), que inaugura a música do mar no século XX, é um dos subtítulos e foi escolhida 

pela sua linguagem musical caracteristicamente impressionista. Justapondo salpicos de 

cor à ondulação sonora do mar, La Mer faz referência aos ideais musicais a que os 

poetas e pintores do século XIX aspiravam quando evocavam o universo marítimo. Já 
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com Une barque sur l’ocean (1905), composição para piano de Maurice Ravel (1875-

1937), destaco o declínio dessa relação simbiótica, de fato, reflexo do desaparecimento 

do mar que, na primeira metade do século XX, se tornará apenas um pretexto para o 

exercício pictórico.  

 Devo ressaltar que, ainda que o segundo capítulo aborde somente um estilo 

ocidental de ver e estar no mar, ele é fundamental para o entendimento de concepções 

alternativas formuladas por artistas contemporâneos que, necessariamente, contestam e 

redefinem a estética do sublime, essencialmente metáforica, que desde sempre se 

associou ao mar e à natureza. 

No terceiro e último capítulo, intitulado “O oceano melancólico. Relação, 

transcorporalidade e utopia” e cujo foco recai nas visões alternativas vindas do 

Atlântico, problematizo o oceano como um arquivo que, numa temporalidade não-

linear, apresenta-nos imagens portadoras de “outras” memórias coletivas – da migração 

forçada, da violência racial e da desigualdade global – que, necessariamente, contestam 

o modo eurocêntrico de visualização do mar e rompem com a continuidade histórica, 

possibilitando uma espacialização fluída da nossa imaginação cultural e política. Se para 

o poeta Derek Walcott (1948), o “mar é História”, e, com Édouard Glissant (2011), é 

em torno dele que toda uma “poética da relação” se desenvolve, Françoise Vergés 

(2003) propõe que se olhe o mar como um “arquivo”. Na tríade História-relação-

arquivo, tríade que é base sustentadora da análise que faço do afro-futurismo, um 

projecto estético e político que reencena uma série de retornos enigmáticos ao trauma 

constitutivo da escravidão á luz da ficção científica (ESHUN, 2003, p. 299), surge um 

mar que ultrapassa a cisão entre natureza e cultura e que possibilita o encontro de 

entidades díspares, conectando de forma fluída e sempre incompleta, memória, 

identidade e paisagem. Mostro, de forma análoga, que se por um lado, no contexto de 

produções artísticas contemporâneas como Hydra Decapita e Watery Ecstatic, o oceano 

continua a funcionar como lugar de contemplação existencial, por outro, ele é um lúcido 

indicador da onipresença do capitalismo global. 

Não mais fora do tempo, como Karen Wigen afirma, “a história do mundo está a 

ser recontada a partir da perspectiva do mar” (2006, p. 717). Como ela está a ser 

contada pelas pesquisas artísticas contemporâneas centradas no mar é o foco central 

desse trabalho. O que reúne o corpo diverso de imagens oceânicas e o torna distinto? 

Como é que a imagem visual do oceano se relaciona com as discussões que são 
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impulsionadas pelos estudos oceânicos? Como é que as artes visuais não apenas 

representam o mar, mas vêem as suas próprias formas moldadas, desafiadas e 

reinventadas em tal processo? Que histórias e imagens se escondem no arquivo 

oceânico? Pode, um olhar para esse corpo de água, redefinir geografias, subjetividades e 

imaginários outros, para além dos seus lugares dominantes de histórias “terrestres”? 
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Capítulo I. A virada oceânica e a nova história cultural do mar 

 

1.1. Para além do terracentrismo: o mar como lugar e narrativa cultural 

 

Ao escrever sobre o oceano em Os tristes trópicos (1955), o antropólogo Claude 

Lévi-Strauss descreve uma superfície plana, uniforme e repetitiva. O mar, para Lévi-

Strauss, seria um espaço monótono, um espaço de falta, caracterizado pela ausência dos 

elementos paradigmáticos da terra: 

 

(...) sinto-me lesado por essa água que furta a metade do meu universo (...). A 

diversidade habitual da terra, parece-me que só o mar a destrói, oferecendo ao olhar 

vastos espaços e coloridos suplementares, mas às custas de uma monotonia que 

oprime, e de uma platitude que nenhum vale escondido tem estocadas as surpresas 

que nutrem a minha imaginação. (...) Se o mar apresenta aos meus olhos uma 

paisagem diluída, a montanha me aparece como um mundo concentrado (2004, p. 

320-321). 

 

Ao reduzir o mar a uma superfície plana e opressiva, Lévi-Strauss reproduz uma 

longa tradição Ocidental, epitomizada por Lewis Carroll em The Hunting of the Snark, 

na qual o mar é definido como um vasto vazio cultural – a perfect and absolute blank! 

(CARROLL, 1876) – incapaz de facilitar as práticas de enraizamento próprias à 

construção social do lugar e da territorialização estatal. Tal visão cartesiana do mar 

como um “outro” peculiarmente distinto da terra, e que no seu sentido mais amplo 

corresponde à problemática dicotomia entre natureza e cultura, parece informar também 

a fala de Roland Barthes, que, em Mitologias (1957), ao discutir os fenômenos de 

significação como processos centrais à composição da nossa paisagem sócio-cultural, 

descreve o mar como um campo vazio de significados: 

 

Em um único dia, com quantos campos realmente não-significantes nos cruzamos? 

Muito poucos, às vezes nenhum. Aqui estou eu diante do mar; é verdade que ele não 

carrega mensagem alguma. Mas na praia, que material para a semiologia! Bandeiras, 

propaganda, sinais, roupas, loção bronzeadora mesmo, que são tantas mensagens 

para mim (BARTHES, 1991, p. 160). 

 

 Tanto Barthes (1957) como Lévi Strauss (1955) parecem sugerir que o mar, 

devido à sua característica de superfície refletora, seria incapaz de conter uma gama de 

evidências e de significados, sendo impossível registrar, em sua materialidade aquática 

e, portanto, líquida e fluída, os traços materiais da história cultural e das atividades 
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humanas. De forma análoga, para Gaston Bachelard, que, em A água e os sonhos 

(1989), estende a relação antitética entre mar e terra para a relação entre água salgada e 

água doce, proclamando a superiodade da última, o mar, na medida em que funcionaria 

como um espelho refletor, seria tão-somente um lugar de introspecção, produtor de 

imagens superficiais, pertencentes “apenas à geografia íntima, à geografia subjetiva” 

(1989, p. 66)8. O elemento marítimo, em Bachelard, não teria uma ontologia própria; 

pelo contrário, seria um “nada substantivo” (Ibid., p. 89), estando a sua existência 

amarrada à experiência humana individual.  

Ecoando na rapsódia aquática de Bachelard, a imagem ontologicamente incerta, 

“bárbara”, do mar é também evocada pelo poeta americano W. H. Auden, para quem, a 

paisagem oceânica encontrar-se-ia fora da organização racional do mundo, sendo um 

espaço a ser temido, atravessado ou conquistado, mas nunca um espaço da sociedade: 

“O mar, de fato, é aquele estado de imprecisão e desordem bárbara do qual a civilização 

emergiu e, para o qual, a menos que seja salva pelos esforços dos deuses e dos homens, 

está sempre sujeita a recair” (AUDEN, 1950, p. 7). 

Ainda que as imagens oceânicas evocadas por esses autores sejam referentes a 

um posicionamento historiográfico particular, ocidental e moderno, estando, portanto, 

uma certa geografia cultural a elas associadas, a concepção de espaço ali veiculadas, 

como um elemento invariavelmente ligado à noção de “terra”, “chão” ou “solo”, tem 

sido predominante. A própria definição da Geografia como “escrita da terra” (earth 

writing) (BARNES & DUNCAN, 1992, p. 1 apud ANDERSON & PETERS, 2016, p. 

3), aponta para um incontornável ponto de vista terracentrista que, até pouco tempo, 

levou à omissão sintomática do espaço marítimo enquanto objeto legítimo de 

questionamento acadêmico. Como John Mack assinala,  

 

na prática, os oceanos são retratados ora como pano de fundo do palco onde a 

verdadeira ação acontece – isto é, a terra – ora, simplesmente, como meios de 

ligação entre as atividades que ocorrem na costa e nos seus interiores (2011, p. 19-

20). 

 

Tal modo de olhar o oceano, Philip Steinberg assevera, deve ser atribuído aos 

enquadramentos modernos do capitalismo industrial que persistiram até o século XXI 

 
8 Para Batra e Messier (2008), a ideia da reflexão do nosso sentido de ser efetuada pelo mar, que é 

defendida por Bachelard (1989), encontra ecos nas considerações de Lacan (1966) sobre o “estágio do 

espelho”, como aquele que institui uma relação libidinal com a nossa própria imagem.  



16 

 

(2001, p. 113), nos quais o oceano é construído como um “não-território”, um espaço 

não-domesticável que resiste ao “preenchimento” (filling) ou ao desenvolvimento, mas 

que, ainda assim, pode e deve ser manipulado e regulado. Significativa para tal 

construção é precisamente o modo pelo qual a territorialidade, sob a égide do 

capitalismo industrial, é idealizada de modo tal a suportar o conceito de um espaço 

abstrato, esvaziado – emptiable (STEINBERG, 2011, p. 32). Enquanto espaço “não-

preenchível”, que se mantém eternamente vazio, o oceano é percebido como mero 

provedor de recursos, uma superfície de transporte a ser atravessada, ou, como afirma 

Miles Ogborn (2002), um espaço a ser conquistado para fins do controle imperial a 

longa distância.  

A intensidade do mito do oceano como Outro, vazio e a-histórico é tal que, 

voltando a John Mack, “as características próprias do mar, a natureza da interação 

humana com ele, as alianças que acontecem nele e por causa dele, os contatos 

efetuados, cimentados ou rompidos, encontram-se totalmente ausentes da historiografia” 

(2011, p. 20). É assim que, como Karen Wigen salienta, 

 

quando não ignorados totalmente, os tópicos marítimos são rotineiramente relegados 

para os sub-campos da navegação ou migração, pirataria ou pesca. O fato das bacias 

oceânicas serem cortadas ao meio nos mapas de sala de aula, apenas reforça a sua 

invisibilidade acadêmica. Em contrapartida, os campos centrais de prestígio (...) são 

esmagadoramente concebidos em termos terrestres (2006, p. 1). 

 

Tal marginalização torna-se ainda mais acentuada, não apenas devido a um 

terracentrismo que na cultura ocidental assume um status de mito, mas pela dificuldade 

em conduzir pesquisas em ambientes marítimos separados da costa e que, por vezes, são 

inóspitos, fisicamente instáveis e imensamente profundos. A própria constituição física 

do oceano acentua a percepção que temos dele como Outro, já que as nossas 

experiências normativas do mundo centram-se em engajamentos que se dão em terra 

firme, “sólida”9. Dessa inacessibilidade e incompreensão resulta uma visão do mundo 

aquático, projetada por acadêmicos, artistas e escritores, distanciada da realidade. Como 

Steinberg afirma, “a natureza parcial dos nossos encontros com o oceano 

necessariamente cria falhas no modo pelo qual o oceano é compreendido” (2013, p. 

157). Ignorada a multiplicidade de ligações não apenas metafóricas e representativas, 

 
9 Em The day we drove on the Ocean (and lived to tell the tale about it): of deltas, ice roads, waterscapes 

and other meshworks, Phillip Vannini e Jonathan Taggart (2016) complicam a oposição binária entre terra 

firma – topográfica e historicamente rica – e terra infirma.   
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como também materiais, que os seres humanos estabelecem com o mar, a presença 

física e sócio-cultural do oceano é comumente reduzida às metáforas românticas das 

fontes artísticas e literárias do século XIX; redução essa que acontece não obstante a 

chamada “virada espacial”10 no âmbito das ciências humanas nos anos 1980. 

Ora, como Lambert, Martins e Ogborn (2006) salientam, para muitos 

acadêmicos, o foco no mar significa um exercício radicalmente des-centralizador e pós-

colonial, que lança luz à fluidez dos processos de troca histórica e cultural. Do ponto de 

vista da geografia social, a percepção do oceano como um espaço socialmente 

construído e uma arena de conflitos sociais, caminha lado a lado com a reivindicação de 

uma “geografia holística” das interações humanas com o mar; geografia essa que 

apresentaria o potencial de compreender o oceano como um “espaço que, tal como a 

terra, molda e é moldado pelos processos físicos e sociais” (STEINBERG, 2001, p. 10).  

O livro The social construction of the Ocean (2011) e o artigo Of other seas: 

metaphors and materialities in maritime regions (2013), ambos de autoria de Philip 

Steinberg, são seminais nesse sentido. Para além de apresentar uma abordagem histórica 

e teórica surpreendentemente desafiadora dos diversos usos sociais, definições e 

ideologias do espaço oceânico, que nos impele a repensar, na linha de Modelski e 

Thompson (1984), o “sistema-mundo moderno” como um sistema caracteristicamente 

oceânico, Steinberg propõe uma leitura do oceano em sua geo-física, sua “única e 

própria materialidade” (STEINBERG, 2014):  

 

Proponho, como parte do processo de incorporação das experiências vividas do 

oceano nos estudos das regiões marítimas, que pensemos o próprio oceano não 

apenas como um espaço experienciado, mas como um campo dinâmico – que 

através do seu movimento, dos nossos encontros com o seu movimento, e através 

dos nossos esforços em interpretar tal movimento – produz diferença, mesmo 

quando unifica (STEINBERG, 2013, p. 161). 

 

 A atenção à materialidade do oceano, tal como é salientada por Steinberg (2013) 

– uma materialidade fluvial, dinâmica, opaca e profunda – obriga-nos, na linha de Karen 

Wigen (2006), a repensar elementos básicos da geografia como distância, escala e 

 
10 Um dos desafios fundamentais da literatura acadêmica que mobiliza o espaço como categoria central 

para pensar a cultura, tem sido o de mostrar que as associações entre lugares, culturas e sujeitos são 

produtos complexos e contingentes de processos históricos e políticos. Em oposição a uma concepção do 

espaço como substância a-histórica, neutra e universal, passa-se a reconhecê-lo como um produto de 

inter-relações e, portanto, constituído por intersecções globais e locais, onde trajetórias distintas 

coexistem (MASSEY, 2005). Principalmente, o espaço passa a ser entendido como movimento, sempre 

aberto e incompleto. 
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fronteira. Na medida em que consiste numa realidade que nunca se poderá manter 

estável para ser descrita, o oceano cria, inclusive, um desafio à sua compreensão como 

“lugar” ou uma “série de lugares”:  

 

O oceano nunca poderá ser estabilizado o tempo suficiente para ser descrito (...). Pensar 

com ele pode ser frustrante devido à sua persistente incerteza. Por outro lado, como 

espaço em permanente devir, o oceano está repleto da possibilidade de ser pensado 

através de ontologias de emergência; não da emergência de espaços que podem ser 

vistos na sua totalidade, e sim emergência de espaços que só podem ser percebidos 

através de encontros parciais. (...) estamos sempre a lidar com um mundo de fluidez, 

onde o lugar está sempre em formação (STEINBERG & PETERS, 2014, p.128). 

 

 

 A própria distinção entre a materialidade das águas oceânicas e a materialidade 

das águas costeiras – distinção essa, fundamental à escrita de uma “história da água” 

(MUKHERJEE, 2014) – traz à tona, ou, na linha de Steinberg (2013), faz “emergir”, um 

“outro” lugar marítimo que, tal como o oceano, foi des-historicizado e reduzido a um 

espaço abstrato, sem dimensão: o litoral.  

 Historiadores e antropólogos como Greg Denning (1998; 2004; 2002) e John 

Mack (2011) vão problematizar o litoral como um espaço liminal, “um espaço in-

between dentro de um outro espaço in-between” (DENNING, 2002, p. 126), nunca 

propriamente terrestre e nunca marítimo, sempre “à espera de um papel metamórfico” 

(MACK, 2011, p. 165). 

Escrevendo no contexto da história do Pacífico, o historiador cultural, Greg 

Dening (1998) propõe que ao invés de se pensar a praia simplesmente como um “lugar” 

ela seja olhada como um “modelo” de investigação histórica. Enquanto espaço liminal, 

o autor argumenta, o litoral funciona como uma poderosa metáfora para descrever 

aqueles  

 

espaços marginais onde tudo é relativizado um pouco, revirado, onde a tradição é 

tanto inventada quanto colocada de lado, onde a ‘outridão’ é tanto uma descoberta 

nova quanto um reflexo do antigo, onde prevalece mais a conveniência do que o 

princípio (DENING, 1998, p. 170 apud LAMBERT, MARTINS & OGBORN, 2006, 

p. 485). 

 

 A reflexão de Dening encontra ecos em The Beach (A Fantasy) de Michael 

Taussig (2000), para quem a praia é um lugar onde diferentes ordens temporais podem 

coexistir; um lugar de produção de fantasia, no sentido Freudiano de fantasia como um 

“jogo de memórias que envolve montagens e sobreposições” (TAUSSIG, 2000, p. 258): 
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Como um lugar de produção de fantasia, o trabalho da praia não é de esconder, mas 

o de revelar tal jogo, anunciando-se como um playground e um espaço transgressor 

por excelência, que desloca todos os rituais de reversão e prazer. A praia, então é 

espaço derradeiro de fantasia onde a natureza e o carnaval se misturam como pré-

história na imagem dialética da modernidade (Id.). 

 

 De forma análoga à costa, desde a exploração de Michel Foucault (1984) dos 

espaços “heterotópicos”, o barco é caracterizado como um espaço social peculiar 

(QUILLEY, 2014) e liminal (CASARINO, 2002), principalmente, um espaço 

cosmopolita (MACK, 2011).  

 De acordo com Carl Thompson, um navio a flutuar no meio do oceano constitui 

“uma unidade de forma sobre a ausência de forma, um artifício ou construção sobre 

aquilo que não pode ser contido ou estruturado” (2007, p. 14 apud CUSAK, 2014, p. 8). 

Ora, tal como Geoffrey Quilley (2014) assevera, se o navio constitui uma “unidade de 

forma”, então, em tais circunstâncias precárias11, ele deve ser, necessariamente, um 

espaço de ordem e regras que derivam não só dos requisitos da vida a bordo, mas das 

hierarquias sociais estabelecidas na terra. Paradoxalmente, enquanto lugares em 

constante deslocamento – seja quando atracados no porto ou no meio do oceano –, eles 

existem geograficamente fora das culturas estabelecidas a partir dos preceitos terrestres, 

ainda que, simultaneamente, se reproduza e reforce a ideologia hegemônica da terra.  

 Tal condição liminar, ambígua e favorável à modificação ou emergência de 

novas identidades, leva-nos à definição de Foucault, do navio como “heterotopia por 

excelência”: “o barco é um pedaço de espaço flutuante, um lugar sem lugar, que vive 

por si mesmo, que é fechado em si e ao mesmo tempo lançado ao infinito do mar” 

(2001, p. 421). A heterotopia, para Foucault, diz respeito a 

 

lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da 

sociedade, e que são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias 

efetivamente realizadas nas quais (...) todos os posicionamentos reais que se podem 

encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados e 

invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam 

efetivamente localizáveis (2001, p. 415). 

 

Caracterizada pela diferença cultural e espacial mas, simultaneamente, conectada 

aos espaços sociais hegemônicos, a heterotopia tem o “poder de justapor em um só 

 
11 Barcos podem constituir um “refúgio” no espaço oceânico, contudo, correm sempre o risco de serem 

subjugados pela vastidão da água circundante. 
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lugar real vários espaços, vários posicionamentos que são em si próprios incompatíveis” 

(FOUCAULT, 2001, p. 418). Espaços modernos heterotópicos consistem, nesse sentido, 

em heterotopias desviantes, ocupados por indivíduos cujos comportamentos desviam 

das normas sociais, como a prisão, por exemplo, também um espaço heterotópico, 

simultaneamente aberto e fechado, isolado e impenetrável, cuja entrada supõe ritos e 

purificações (Ibid., p. 420).  

O barco, no sentido foucaultiano, pode então ser visto como um espaço peculiar, 

simultaneamente conectado e oposto aos espaços sociais normais, que funciona como 

um espaço excepcionalmente ordenado e regulado, pressupondo rituais de 

entrada/exclusão específicos (HARRIGAN, 2016) ao mesmo tempo em que permite um 

certo grau de desvio. Atracado no porto ou em alto mar, o navio conecta muitas 

cronologias e múltiplos interlocutores, tornando-lhe, na linha de Cesare Casarino, 

“simultaneamente, o mais antigo e o mais moderno de todos os espaços” (2002, p. 34)12.  

 

De modo geral, voltando para a contextualização da “nova talassologia”, a 

problematização do litoral e do barco como lugares legítimos de questionamento 

acadêmico implica um certo deslocamento do nosso olhar, que, por sua vez, acarreta 

uma perspectiva mais complexa e fluida da realidade marítima e uma visão de mundo 

que “ao invés de acabar, começa na praia ou no porto” (LAMBERT, MARTINS & 

OGBORN, 2006, p. 482). Ao revertermos radicalmente o ângulo a partir do qual, até 

hoje, se fez a história do oceano – a partir da terra –, podemos, então, olhar a terra e, 

obviamente, a costa, a partir do mar (PEARSON, 2003). Principalmente, olhar do mar 

para o mar (ANDERSON & KIMBERLY, 2016). Como escreve Raban, no seu caderno 

de viagem, 

 

Visto das falésias, o mar poderia ter parecido tão uniformemente organizado quanto 

as cordas de uma harpa – as linhas brancas das ondas paralelas umas ás outras, 

separadas por intervalos de sessenta pés ou algo assim. Visto do volante de um 

pequeno barco, ele apresentava um aspecto bastante diferente. Cada onda carregava 

uma série de deformidades menores – ondas que nasciam e arqueavam, tentando 

quebrar, enquanto, simultaneamente, montavam as costas da maior onda de todo 

aquele sistema (1999, p. 165). 

 

 
12 O navio de escravos, por exemplo, tem sido descrito como “uma prisão marítima móvel, numa altura 

em que a prisão moderna ainda não tinha sido estabelecida em terra” (REDIKER, 2008, p. 45 apud 

CUSAK, 2014, p. 8). A noção de heterotopia de Foucault é ainda relevante para a análise do atual navio 

de cruzeiro (WEAVER, 2014), dos navios piratas (REDIKER, 2006) e do navio porta-contentores 

(SEKULA, 1995). 
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 Um olhar para o mar a partir do mar, além de ampliar o conhecimento que temos 

das espacialidades ligadas ao mundo aquático, permite reavaliarmos, através de novas 

lentes teóricas e epistemológicas, as chamadas geografias humanas do oceano, isto é, os 

diferentes modos de conhecer, fazer e viver as geografias marítimas (LAMBERT, 

MARTINS & OGBORN, 2006). Abordar tais geografias implica, necessariamente, que 

consideremos as redes de fluxo pelo espaço oceânico (as trocas comerciais, os 

movimentos migratórios, o turismo, a pirataria), os discursos do ambiente e da 

sustentabilidade e, principalmente, as comunidades marítimas (pescadores, marinheiros) 

nas suas diferentes práticas, tecnologias e modos de relação com o mar.  

 

A relação simbiótica entre o mar e a cultura é incisivamente trazida pelo 

antropólogo John Mack em The Sea: a cultural history, um estudo extensivo sobre “a 

experiência dos mares e dos oceanos (...) e o modo pelo qual os seres humanos 

interagem com o mar, navegam e vivem sobre e ao redor dele” (2011, p. 13-14).  

O argumento principal de Mack é que o oceano, enquanto lugar onde 

“acontecem” múltiplos lugares, histórias e sujeitos, deve ser compreendido 

fundamentalmente como um espaço transnacional13, o que torna difícil, como acontece 

quando pensamos a partir dos conceitos reificados de Nação ou Continente, sustentar a 

ideia de uma única identidade oceânica. Para explorar a vastidão de experiências 

culturais do mar devemos ir para além dos limites estabelecidos por um único mar 

individual ou um único sistema oceânico (MACK, 2011, p. 19). “A história de um mar”, 

Mack escreve, “rapidamente se torna a história de outros” (2011, p. 20; grifo meu), o 

que significa que as paisagens marítimas não podem ser reduzidas a uma concepção 

singular.  

 

Bem antes dos europeus começarem as viagens de circunavegação, os Fenícios já 

tinham navegado ao redor de África e de retornado ao Mediterrâneo; as Ilhas do 

Pacífico tinham sido exploradas por marinheiros Polinésios que cruzaram o Pacífico, 

ocupando, por volta do ano 400 d.C., Rapa Nui e, possivelmente o Hawaii, um 

século mais tarde (...); e os Chineses tinham navegado para a costa leste de África 

 
13 Acredito que seja importante distinguir “globalização” de “transnacionalismo”. Se na “globalização” as 

atividades comerciais e culturais encontram-se umbilicalmente ligadas a centros imperiais ocidentais, 

centrando-se fundamentalmente em processos de homogeneização e manutenção da hegemonia, o 

transnacional deve ser percebido como um produto crítico da globalização. Ele designa espaços de troca, 

participação e transformação de sujeitos e cultura material sem que, necessariamente, sejam mediados por 

um centro. Nesse sentido, trocas oceânicas transnacionais envolvem invenções híbridas e podem ser 

concebidas ora em oposição às formas globais dominantes ou em continuidade com os modos tradicionais 

(GHOSH & MUECKE, 2007, p. 2). 
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um século antes de Vasco da Gama ter-se aventurado ao redor do Cabo e do Canal 

de Moçambique. (...) Os oceanos não funcionam necessariamente para promover a 

uniformidade. São, antes, arenas de intercâmbio transnacional (Id.). 

 

Se Mack (2011) defende a ideia de uma perspectiva oceânica transnacional, o 

historiador Greg Denning, argumenta, correlativamente, a favor de uma concepção 

plural do mar – “Um mar francês, um mar americano, um mar capitalista, um mar do 

século XVIII, um mar romântico, um mar viking, moana – o mar de um ilhéu – um mar 

de múltiplas temporalidades, múltiplas espacialidades e múltiplas visões” (2014, p. 14). 

Assim, ao falarmos sobre histórias do mar, no plural, falaremos então sobre “tropos e 

estórias, fatos e ficção, mitos e memórias, eventos e agência” (Id.), isto é, em diferentes 

modos de concepção e representação dos oceanos. E são precisamente as distinções 

entre tais modos de representação que nos obrigam a adotar uma postura comparativa 

que permita levar a discussão para além da esfera imediata da experiência ocidental do 

mar. Como John Mack aponta, “num mundo em que as preocupações eurocêntricas 

encontram-se no cerne do pensamento histórico, a atenção aos oceanos num contexto 

mais amplo abre imediatamente uma perspectiva globalizada” (2011, p. 20), lançando 

luz sobre outros arquivos oceânicos e outras experiências, cultural e historicamente 

diversas, da modernidade. 

 

1.2. As geografias humanas do oceano 

 

Quando Tim Ingold escreve que “como mamíferos terrestres, nós, seres 

humanos, observamos as nossas diferenças na terra; o mar, no entanto, é um grande 

dissolvedor – do tempo, da história, da diferença cultural” (INGOLD, 1991, s/p apud 

PÁLSSON, 1991, s/p), tal afirmação deve ser percebida como referente a uma visão 

histórica particular.  

A concepção do mar como o elemento mais “infinito” e “incomensurável” da 

natureza tem uma tradição; uma tradição ligada a projetos coloniais que buscaram 

manter o mar aberto “livre” (mare liberum), fora das territorializações soberanas, de 

modo a facilitar o poder trans-continental característico da época moderna 

(HELMREICH, 2011; STEINBERG, 2001). É no interior dessa tradição que se situa a 

idealização do mar como um “outro mundo (...) sem cultura humana” (DAVIS, 1997, p. 

100 apud HELMREICH, 2011, p. 136); uma visão bastante comum inclusive entre os 
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primeiros antropólogos. Para Malinowski (1884-1942), por exemplo, considerado por 

alguns como um dos primeiros “talassógrafos culturais” (MILLER, 2013, p. 15)14, as 

ilhas Trobriand tornaram-se “ilhas fora da História, precisamente devido à visão [do 

antropólogo] do mar como um espaço dissociativo” (HELMREICH, 2013, p. 134). 

Afinal, a “natureza” do mar constrastaria radicalmente com a “cultura” da terra15.  

Ora, tal visão, que encontra respaldo não apenas no discurso jurídico moderno 

de gerenciamento do oceano – a conhecida dicotomia mare liberum/ mare clausum16 – 

mas em todo um sistema de pensamento científico, cartográfico e artístico, não é 

universal e, como vimos anteriormente, dependeu exclusivamente de um modo 

especificamente ocidental de organização do espaço e da sociedade. Num contexto em 

que a historiografia do Mar Mediterrâneo e, em particular, do oceano Atlântico, 

predomina17, como situar as triunfantes “viagens de descobrimento” celebradas no 

século XVIII como uma conquista da tecnologia marítima europeia, quando comparadas 

aos feitos de outros viajantes oceânicos que exploraram e colonizaram, por exemplo, as 

remotas ilhas do Pacífico, antes mesmo dos europeus estarem conscientes da sua 

existência (MACK, 2011, p. 36)?  

É imprescindível que se reconheça que os chamados “recém-descobertos” 

espaços oceânicos não eram tábulas lisas e vazias antes da chegada dos Europeus, mas 

já haviam sido atravessados e cartografados há milhares de anos por navios e canoas de 

outros povos. O sucesso da navegação europeia em águas estrangeiras quase sempre 

dependeu desse conhecimento local (KLEIN & MACKENTHUN, 2004), como é 

demonstrado pela relação, à qual voltarei mais adiante, entre Vasco da Gama e o 

navegador árabe Ibn Mãjid.  

 
14 Malinowski desenvolveu uma extensa pesquisa entre os povos Trobriandeses do Pacífico Ocidental 

durante a primeira Guerra Mundial, na qual analisou o sistema Kula.  

15 É interessante o fato de a Antropologia, enquanto “ciência da Humanidade” ser filha tanto do 

colonialismo quanto da navegação (PÁLSSON, 1991, p. xvii ), escapar ao pensamento dos antropólogos 

modernos. Gilsi Palsson relembra que “a grande era das descobertas, no final do século XV e início do 

XVI, foi tanto a descoberta do mar como de outras terras. Como resultado das viagens marítimas, mundos 

diferentes e isolados conectaram-se a uma rede global, mas polarizada, de relações de poder. Antes dessas 
viagens, a ideia de Antropologia não existia (Id.).  

16 A história moderna do governamento internacional do oceano é frequentemente sintetizada por dois 

pólos conceituais. De um lado, o conceito de “mar livre” (1606) – mare liberum – defendido pelo 

holandês Hugo Grotius e, do outro, o conceito de “mar fechado” (1635) – mare clausum – reformulado 

pelo jurista inglês John Selden. Se Grotius defendia o princípio de que o mar era um território 

internacional e todas as nações livres para utilizá-lo para comércio, Selden procurou provar que o mar era 

na prática tão passível de ser apropriado quanto o território terrestre. De acordo com tal interpretação, o 

mar era equiparado a um território continental e, como tal, podia ser conquistado (STEINBERG, 2001). 

17 O domínio de tal historiografia será problematizado no Capítulo IV.  
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Se partirmos do pressuposto, já acima apresentado por John Mack (2011) e Greg 

Dening (1989), de que os oceanos sempre foram lugares de coalizões transnacionais, 

“zonas de contato”18 por excelência, se tomarmos de empréstimo o termo de Mary-

Louise Pratt (1999) torna-se difícil não adotar uma perspectiva histórico-cultural que dê 

conta, também, das construções não-ocidentais, pré-modernas e contemporâneas, do 

oceano. Tal exercício é extremamente significativo, na medida em que coloca em xeque 

o absolutismo das representações ocidentais, românticas, do oceano, e introduz-nos na 

riqueza das culturas marítimas e em seus investimentos ontológicos e espirituais no mar.  

 

 1.2.1. Mar deserto 

 

Como já mencionamos, o oceano deve ser compreendido não só como um 

“lugar”, mas como uma “série de lugares”. Se pensarmos que a espacialidade oceânica 

inclui não apenas barcos e zonas portuárias como lugares sócio-culturais, mas também, 

litorais, ilhas, arquipélagos, torna-se difícil, como Karen Wigen (2006) assevera, não 

expandir o nosso olhar espacial. Assim, “lugares” oceânicos específicos e mares 

particulares, terão configurações geográficas específicas; configurações essas que, 

historicamente, se traduzem em diferentes possibilidades ou limitações para as 

sociedades litorâneas. Em The sea: a cultural history, Mack escreve: 

 

(...) os próprios mares têm humores diferentes. Alguns têm combinações de correntes e 

ventos que não permitem a navegação em alto mar e obrigam a um movimento mais 

costeiro, ao longo da segurança da costa, de um porto a outro. Em outros, as condições 

próximas à costa são difícieis e estar distante da terra é a maneira mais segura para 

viagens mais longas. Muitos têm mudanças sazonais, o que obriga aos barcos a pararem 

em determinados períodos do ano até que condições meteorológicas mais favoráveis 

retornem. (...) Da mesma forma, a experiência do mar está fundamentalmente 

relacionada com o tipo de embarcação utilizada para velejar. (...) O envolvimento com o 

ambiente marítimo é tão variado como é o com a terra. (...) Mares diferentes, diferentes 

tipos de embarcação – uma experiência diferente do mundo marítimo (2011, p. 34-35). 

 

 Essa citação de Mack (2011) demonstra claramente como os aspectos 

meteorológicos e hidrográficos que caracterizam as diferentes regiões oceânicas 

implicam, necessariamente, em diferentes modos de engajamento cultural com o mar. 

Um exemplo claro, de como “os ritmos da terra correspondem, são trabalhos e inseridos 

 
18 Mary Louise Pratt define “zonas de contato” como “espaços sociais onde culturas díspares se 

encontram, se chocam, se entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações extremamente 

assimétricas de dominação e subordinação, tais como o colonialismo, a escravidão” (1999, p. 27).   
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nos ritmos da vida” (TILLEY, 1996, p. 26), encontramo-lo no contexto do Oceano 

Índico, considerado o universo oceânico mais antigo da história e berço de um 

transnacionalismo (GHOSH & MUECKE, 2007) que, até o século XV, aconteceu sem 

referência alguma à Europa. 

O Índico é conhecido pelas monções, um dos elementos geográficos que 

participam de sua “estrutura profunda” (PEARSON, 2003), e que, historicamente, 

atribuiu ritmicidade às navegações e às atividades comerciais ao longo de suas margens. 

A palavra monção – do árabe mausim, que significa estação –, teve a sua origem na 

designação dada pelos antigos marinheiros árabes do noroeste do Oceano Índico e do 

Mar Arábico, às períodicas mudanças de direção do vento que, numa metade do ano, 

sopra desde o sudoeste, e na outra metade, desde o nordeste. Ou seja, se durante o 

verão, o vento sopra no sentido do mar para a terra, provocando chuvas intensas, 

durante o inverno a situação inverte-se e os ventos sopram da terra para o mar. Era 

segundo o ritmo das monções que os marinheiros árabes e africanos navegavam, o que 

os obrigava a permanecer durante períodos de tempo mais longos nos portos, criando-se 

assim espaços híbridos de troca. A emergência das cidades litorâneas e cosmopolitas ao 

longo das margens do Oceano Índico deve-se, fundamentalmente, às tais monções, 

ventos que podem ser considerados como um dos primeiros atores não humanos que 

operaram na rede do Índico. Tal como Pamila Gupta afirma, a monção liga a geografia, 

especificamente o clima e as alterações climáticas, à política e ao desenvolvimento; 

“oferece um lugar de reflexão sobre a conectividade – isto é, sobre como pessoas, coisas 

e ideias viajaram num mundo do Oceano Índico sempre em mudança” (2001, p. 71). 

 Os mitos e as cosmogonias, por sua vez, também fornecem modos diferentes de 

conceber e narrar o oceano. Segundo Colleen Kattau (2006), grande parte dos mitos 

originários têm a água e o mar, geralmente antropomorfizados como femininos, como as 

substâncias primordiais do universo. No Shatápatha Bráhmana19 hindu, por exemplo, o 

cântico da criação descreve um oceano primordial, caótico, anterior à terra, ao ar, ao céu 

e mesmo aos deuses e ao próprio tempo. 

Ainda que esse motivo – da vida que emerge do “nada” aquático – apareça em 

inúmeras cosmogonias, do Alcorão à Gênesis, e que a ênfase no caráter feminino da 

água seja recorrente, mundos aquáticos pré-modernos não eram imaginados como 

 
19 O Shatápatha Bráhmana, Brâmana das cem partes, é um texto religioso hindu e em prosa, composto na 

primeira metade do primeiro milénio a.C. que descreve os rituais e a mitologia associados ao Yajurveda, o 

documento mais antigo da literatura hindu, escrito por volta de 1700-1100 a.C.  
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“espaços vazios”, mas habitados por criaturas estranhas, intimamente conectadas com as 

sociedades que as criaram. Ainda no contexto das sociedades do Oceano Índico, a 

historiadora de arte Islâmica, Eva Baer (1968), mostra que inúmeras “criaturas 

milagrosas” habitavam o espaço do Índico. A análise que a autora faz do interior de uma 

tigela de metal persa, criada por volta de 1305, mostrou que a peça era ornamentada 

com um sol cercado por peixes e, entre eles, humanos com cabeças de pássaros, patos, 

caranguejos, esfinges, ovelhas, coelhos e elefantes, todos eles “equipados com caudas 

de peixe, nadando na água” (BAER, 1968, p. 23, apud CUSAK, 2014, p. 15).  

Não obstante, o Índico era, para as inúmeras sociedades que faziam parte da sua 

vasta plataforma20, um espaço misterioso, a ser temido. De certo modo, foi construído 

de maneira similar à construção do deserto21; como um “espaço de distância” a ser 

rapidamente atravessado de modo que os bens comerciais pudessem circular, e não 

como um lugar sobre o qual poder-se-iam aplicar regras sociais. Tal construção do 

Índico como um vazio, sem forma, é, segundo Steinberg (2011), evidente na cartografia 

da época. Nas cartas náuticas, indianas e árabes, “pontos de referência ao longo do 

litoral eram meticulosamente desenhados (...) para ajudar o navegador a ancorar. Mas o 

próprio oceano – um espaço abstrato a ser atravessado – não era desenhado à escala” 

(STEINBERG, 2011, p. 49).  

É de se referir que, ironicamente, ainda que o Índico fosse concebido como um 

espaço abstrato, sem forma – e, aqui, encontramos um modo de percepção do mar 

semelhante ao Ocidental –, as técnicas navegacionais utilizadas pelos marinheiros 

árabes apontam para um “sentido do lugar” (CASEY, 1996) e para uma concepção do 

mar como um espaço altamente diferenciado, marcado por uma série de “outros” 

lugares. Tal “percepção háptica” (DELEUZE & GUATTARI, 2007) do oceano, que 

aponta para um sentido do lugar marcado não pelas medidas da cartografia ou da 

geografia, e sim pelas “qualidades tácteis e sonoras (pelos) ventos, os ruídos, as cores e 

 
20 Enquanto uma “arena inter-regional” (BOSE, 1998), baseada em um conjunto de sistemas articulados 

de troca que datam de 5.000 anos atrás, ligando malaios, chineses, indianos, árabes e africanos, torna-se 

difícil fazer generalização que seja quando nos referimos ao Índico. Porém, como Steinberg afirma, 

“apesar da variedade entre as sociedades do Oceano Índico, há ampla evidência de uma construção 

consistente do espaço oceânico que governou a região até ser interrompida pelos europeus no final do 

século XV” (2011, p. 41). 

21 De fato, em árabe, o mesmo verbo é usado para dizer “montar” um navio e “montar” um camelo 

(STEINBERG, 2011, p. 49). 
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os sons do mar” (Ibid, p. 609-610), é perceptível nas palavras de Ibn Mãjid (1241-

1500)22, citadas por Philip Steinberg: 

 

Ao descrever o Bodhisattva como um piloto perfeito, o Jatakamala de Arya Sura 

[século I, d.C.] afirma que ele possuía todas as qualidades desejadas. Conhecendo o 

curso dos luminares celestes, nunca se perdia em relação às regiões do navio; 

estando perfeitamente familiarizado com os diferentes prognósticos, o permanente, o 

ocasional e os milagrosos, era hábil na definição de um determinado tempo 

meteorológico como apropriado ou impróprio, por meio de múltiplos marcadores; 

observando os peixes, a cor da água, as espécies de pássaros, as rochas, ele sabia 

determinar corretamente as partes do mar (MÃJID, s/d, s/p apud STEINBERG, 

2001, p. 49-50). 

 

Construído, não obstante, como um “não-território”, poucas ou quase nenhuma 

tentativa foi feita no sentido de se usar o espaço oceânico para a projeção de poder. A 

conexão entre a Índia, por exemplo, e os chamados “estados indianizados” do sul da 

Ásia, como a Indonésia, Camboja e Tailândia, era muito mais religiosa e cultural do que 

política (HOFMEYR, 2007). O mesmo se pode dizer da China, cuja falta de interesse 

em garantir domínio político através da projeção do seu poder naval, é visível na sua 

decisão em não construir um império trans-oceânico quando, em meados do século XV, 

tal império estava em vias de emergir23.  

De fato, como sugere Satish Chandra (1987), a política de combinar o comércio 

com a tentativa de estabelecer monopólios e de dominar o Oceano para atingir tal 

monopólio, foi unicamente um projeto europeu. A entrada dos europeus no Índico foi, 

segundo Enseng Ho (2006), feita “pela força das espingardas” (at the point of a gun). 

Em oposição às trocas pacíficas, não militarizadas, que desde séculos ocorriam entre 

gujaratis, malaios, bohras e outros agentes não-europeus, os portugueses, seguidos dos 

holandeses, dinamarqueses e ingleses, impuseram o monopólio das rotas comerciais, 

introduzindo contratos e leis de comércio. A chegada da pólvora europeia marca, 

portanto, uma grande ruptura na história do Oceano Índico: a passagem de um período 

de troca desarmada para o aumento da militarização e conflitos na região. Aqui, talvez, 

resida a diferença fundamental entre a percepção de um Oceano Índico, vazio, mas não 

 
22 Ibn Mãjid foi navegador e cartógrafo, autor de quarenta obras de poesia e prosa. As suas obras de teoria 

náutica, especificamente sobre o Oceano Índico, serviram de guias para os navegadores árabes. Ainda que 

as fontes portuguesas não mencionem o seu nome nesse sentido, foi Ibn Mãjid quem guiou Vasco da 

Gama de Malindi, Kenya, para Calicut, Índia. A experiência de Ibn Mãjid contribuiu grandemente para o 

desenvolvimento do sistema europeu de navegação no Oceano Índico (SELIN, 1997, p. 424). 

23 Em 1405, por exemplo, a China envia uma armada de 63 navios para Calicut. Nos 25 anos que se 

seguiram, mais seis expedições foram feitas para a costa oriental de África. 
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militarizado, e de uma concepção ocidental de um oceano vazio, no qual, contudo, se 

exerce o domínio imperial. 

 

1.2.2. Mar Ancestral 

 

Uma concepção contrastante encontramo-la entre as sociedades da Oceânia que 

percebem o oceano como “território” e, fundamentalmente, como um lugar de um 

profundo sentido de ancestralidade: 

 

Vida e mar. Pão e água. Passado e futuro. Para as ilhas e, em particular, as nossas 

pequenas ilhas, os elementos da vida não podem ser facilmente ou logicamente 

separados por aquela fina linha onde o Oceano encontra a costa. No interior de 

nossos genes, carregamos a memória dos nossos ancestrais, quando eles exploravam 

e pescavam, e nasciam e morriam no alto de mares sem fronteiras nem barreiras. No 

interior da nossa memória, carregamos a dor da prisão que é criada como nos 

confinam à terra por outros que, com outras agendas, controlam o nosso patrimônio 

ambiental (ADA, 1991, p. 14). 

 

Carregada de sentidos mitológicos, políticos, identitários e ecológicos, essa 

citação do político guamaniano, Joseph Ada (1991), aponta para um ritmo de vida e de 

morte ditado pelo mar e, mais significativamente, para uma concepção de oceano na 

qual está ausente qualquer dimensão de vazio, solidão ou temor.  

Se olharmos, por exemplo, para a cosmogonia das Te Henua Te Enata24 (Ilhas 

Marquesas), percebemos que ela é, em sua totalidade, criada e sustentada por símbolos e 

significados aquáticos. Segundo tal mito originário, as ilhas foram pescadas da água ou 

nasceram da cópula entre o mar e o céu (DENING, 1989, p. 11). Por conseguinte, entre 

os povos aborígenes, como os maori e os warlpiri, a própria compreensão da paisagem 

marítima como sendo o resultado criativo do “Tempo do Sonho” (Altjeringa ou 

Dreamtime), traz à tona o sentido de um “oceano-veículo” de viagens ancestrais; um 

oceano que reúne e integra, ao mesmo tempo em que é atravessado por entidades que 

compõem, no seu interior, aquilo a que o estudioso do Pacífico Sul, Epeli Hau’ofa 

(1993) chama de “paisagens espirituais” (spirit-scapes).  

O “Sonho” (Dreaming), um tema já bastante explorado pela literatura 

antropológica, faz referência, entre as culturas aborígenes, a um tempo em que a Terra25 

 
24 Que significa, “A terra dos homens”. 

25 Uso aqui o termo Terra, em maiúsculo, de modo a englobar ambas as paisagens: a terrestre e a 

marítima. 
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era habitada por figuras ancestrais de proporções heróicas e com habilidades 

sobrenaturais. É no “Tempo do Sonho” (Dreamtime) que tais figuras ancestrais teriam 

dado a uma Terra abstrata, sem forma, os seus contornos topográficos, sendo 

precisamente na paisagem onde o “Sonho” se objetificara, e lugares sagrados, animais e 

plantas, criados.  

Segundo Paul Faulstich, para os povos aborígenes existe uma relação causal 

entre os ancestrais totêmicos e as características da Terra:  

 

conceitos e imagens mitológicas permeiam a paisagem e a topografia é trazida à vida 

através de uma série de lugares que articulam fisicamente o que não é físico – a 

potência do Sonhar. Os mitos e os rituais warlpiri podem ser melhor entendidos em 

termos de lugares, pois é a própria Terra que fornece a evidência mais óbvia e 

duradoura de ocorrências Sonhadoras. Mas, a Terra é mais do que uma simples 

evidência; é a transfiguração do Ser Ancestral. A Terra é o Sonho (1993, p. 153). 

 

Em termos identitários, portanto, não existe separação alguma entre o eu e o 

lugar, entre o eu e a criação. Todo indivíduo carrega em si elementos do “Sonho”, de 

modo que pessoas e lugares, mitos e paisagens, se encontram intimamente entrelaçados. 

Parafraseando Edward Casey, podemos dizer que, nesse contexto cosmogônico “o lugar 

incorpora o espírito” – scene embodies spirit (2002, p. 99). Compreendemos, nesse 

sentido, como as paisagens marítimas – também elas repletas de energia ancestral – são 

de fato “paisagens espirituais”. Assim, elementos identificáveis do mar como recifes, 

bancos de areia, ilhas, marés, correntes, a própria água do mar e criaturas marinhas, não 

foram meramente criados em tempos ancestrais; são, eles mesmos, lugares ancestrais. 

John Mack explica: 

 

O mar encontra-se carregado de uma força ancestral contínua que se encontra ligada 

aos seres míticos e aos povos aborígenes que morreram e se transformaram nos 

chamados ‘povos velhos’. Diz-se que os seus espíritos residem em certas ilhas 

remotas, reais e míticas, e em cavernas. Ilhéus ao largo da costa da Terra de Arnhem 

identificam submarinos submersos como ilhas dos mortos. Três rochas na Península 

de Mornington são identificadas como os corpos dos primeiros antepassados a 

pisarem aquele lugar. (…) Do mesmo modo, às condições marítimas e às criaturas 

do mar atribui-se um significado ancestral (2011, p. 77). 

 

 Enfim, para os povos da Oceânia o mar é um lugar cheio de vigor espiritual, não 

um espaço indiferenciado, vazio de significados e de referências culturais. Os inúmeros 

“lugares”, as rochas, as pedras, as ilhas, os recifes que integram o espaço oceânico são 

“rotas”, como se de “sinais” de estrada se tratassem, e cuja função é conectar um espaço 
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ao outro (MACK, 2011). Numa Oceânia que é, tal como o denomina Epeli Hau’Ofa 

(1994), um “mar de ilhas”, a terra é o fator limitante, e não a água. 

Estamos, desse modo, perante um sentido de territorialidade que tem o mar 

como referência primordial, o que, segundo Nakayama e Ramp (1974), implica um 

sentimento de posse, ou de propriedade, do oceano. Visto que o oceano é percebido 

como um conjunto de lugares que contém recursos específicos, ele está sujeito à posse. 

Não existe, por exemplo, um conceito micronésico de uma zona de alto mar além da 

posse: a área de espaço-oceano possuído por uma determinada ilha estende-se até os 

limites do espaço-oceano possuído por outra ilha. Segundo Nakayama e Ramp, 

perguntar a um micronésio quem possui o mar é como perguntar ao habitante de uma 

nação continental quem possui as montanhas, as florestas, os desertos, os lagos ou rios. 

Para um micronésio, a resposta é óbvia: “O território de uma nação é o seu habitat de 

superfície, e o mar é tão importante como o é a terra” (1974, s/p).  

Este é, todavia, um conceito de propriedade totalmente distinto do sentido dado 

à propriedade pelo Ocidente. Como Philip Steinberg assevera, não só os micronésios 

tradicionalmente evitaram usar o oceano para a projeção de poder, mas também, como 

os povos do Oceano Índico, não desenvolveram o conceito de batalha marítima ou de 

supremacia naval (2001, p. 59).  

 Lugar de viagens ancestrais e, portanto, de conexões cosmopolitas, o mar é para 

os povos da Oceânia um lugar de energia, motivado, habitado e atravessado por 

presenças espirituais. A Oceânia, segundo Hau’Ofa (1994), um termo que deve ser 

reclamado no seu sentido político identitário, denota um “mar de ilhas”; um “mar de 

ilhas” que tem implicações reais na constituição dos imaginários políticos.  

Lida em oposição a um modo especificamente ocidental de nomear os lugares 

oceânicos que englobam o Pacífico como sendo simplesmente “ilhas num vasto 

Oceano”, a noção de um “mar de ilhas” implica, para Hau’Ofa, uma perspectiva mais 

holística e potencialmente libertadora das amarras do discurso neo-colonial (1994, p. 

160). A ideia de “ilhas do Pacífico”, de acordo com Hau’Ofa (1994), deve ser remetida 

à uma visão terracentrista e colonial, depreciativa das culturas indígenas que englobam 

a Micronésia, a Polinésia e a Melanésia. Segundo Hau’Ofa, enquanto atrelada a uma 

perspectiva macropolítica e macroeconômica, tal ideia pressupõe que as dimensões dos 

pequenos estados e territórios insulares que constituem o Pacífico são extremamente 

reduzidas, o que resulta na escassez de recursos, no isolamento em relação aos centros 
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de crescimento econômico e, consequentemente, na impossibilidade de superação de 

sua condição de dependência em relação às grandes potências mundiais (1994, p. 150). 

Em contrapartida, o conceito de um “mar de ilhas” traz à tona ligações de parentesco 

forjadas antes dos europeus entrarem no Pacífico, quando as fronteiras não eram linhas 

imaginárias no Oceano e sim “pontos de entrada que eram constantemente negociados e 

até mesmo contestados. O mar estava aberto para qualquer um que quisesse percorrer 

um caminho” (1994, p. 154-155). O mar de ilhas, continua Hau’Ofa, “para além do 

nível da experiência cotidiana, é o nosso caminho para o outro e para todos, o mar é a 

nossa saga interminável, o mar é a nossa metáfora mais poderosa” (Ibid., p. 160). 

 

 No seu sentido mais amplo, a discussão sobre a nomeação da Oceânia que nos é 

trazida por Epeli Hau’Ofa (1994) é de extrema pertinência quando se trata de pensarmos 

o “problema das fronteiras no contexto da geografia histórica mundial” (LAMBERT; 

OGBORN; MARTINS, 2006, p. 480); problemática essa que, à luz dos Estudos 

Oceânicos, é resignificada não só pela perspectiva das trocas oceânicas transnacionais, 

sejam elas econômicas, culturais ou biológicas, mas pela consideração das concepções 

não-ocidentais de fronteira e território. Tais concepções, necessariamente, 

descentralizam as meta-narrativas continentais, trazendo à tona modelos alternativos, 

inclusive mais cosmopolitas, de organização social. 

Acredito que seja no âmbito de tal discussão que se deva entender a advertência 

efetuada pelo geógrafo Martin Lewis (1998), sobre a divisão, classificação e nomeação 

dos mares e oceanos como sendo uma questão de mera convenção e que, por isso, deve 

ser necessariamente reavaliada. Ainda que inúmeros autores afirmem que a designação 

toponímica seja crucial para o estabelecimento e manutenção das identidades, e que são 

precisamente os nomes dos lugares que transformam o geográfico em algo que é 

histórica e socialmente experienciado (TILLEY, 1994, p. 18), não podemos esquecer 

que a definição dos cinco oceanos – Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico – 

deriva de projetos modernos como o colonialismo e cientificismo ocidentais (LEWIS, 

1998). A afirmação de Lewis é pertinente nesse sentido:  

 

O atual sistema de classificação espacial marítima não emergiu, de fato, até o século 

XIX e não assumiu a sua forma plena até o século XX. (…) examinar as mudanças 

na imaginação oceânica Ocidental pode (…) lancer luz sobre certos padrões e 

processos geográficos que são obscurecidos pelas nossas suposições reducionistas e 

naturalistas sobre o espaço marítimo. (…) Primeiro é a maneira pela qual as regiões 
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oceânicas, como um todo, foram divididas em suas principais unidades constituintes, 

agora chamadas ‘oceanos’. (…) Os mares, por exemplo, são agora considerados 

unidades constituintes dos oceanos maiores, mas isso nem sempre foi o caso. 

Terceiro é a questão da nomenclatura, a mudança dos nomes atribuídos aos mais ou 

menos mesmos corpos de água. Embora nomear seja aparentemente a questão 

menos complexa, pode ter ramificações políticas e ideológicas significativas; a 

anulação do ‘Oceano Etíope’ no século XIX, por exemplo, talvez reflita a 

depreciação de África que ocorreu com o surgimento da pseudociência racista 

(1998, p. 189). 

 

 O próprio Oceano Atlântico encontrava-se dividido em mares distintos. A 

imagem do Atlântico só ganha formato e evolui devido às potências coloniais que 

passam a organizar os seus impérios em torno dele (LOIS & GARCIA, 2009, p. 31); e a 

própria noção moderna de um Atlântico unificado só surge com os escritos sobre o 

tráfico de escravos trans-atlântico.  

Essas são questões complexas, que nos levam necessariamente a questionar as 

distinções artificiais traçadas entre as mais diversas regiões marítimas. Em geral, uma 

perspectiva tal como a dos Estudos Oceânicos, para além de trazer tais questionamentos 

à tona, apresenta o enorme potencial para problematizar outras concepções locais, não-

ocidentais e pré-modernas de fronteira, apontando para “outras” interações sistemáticas 

que tiveram lugar no vasto corpo de água que compõe o oceano. A história, assim 

revisitada, pode então ser relida como uma série de processos geográficos 

interconectados que desafiam os limites nacionalistas, dando lugar a uma cartografia do 

movimento; uma cartografia descentrada e, como escreveu Paul Gilroy, “talvez 

excêntrica” (2001, p. 14). 

 

 

1.2.3. Travessias e encontros. O oceano como “zona de contato”. 

 

Explorar a ideia de uma zona de contacto marítima transnacional significa 

retraçar ao longo do vasto arquivo oceânico as histórias dos inúmeros viajantes que 

“atravessaram a água” (WALCOTT, 1984), compreendendo em tal exercício os 

contornos semânticos, muitas vezes ambíguos, dos espaços marítimos pelos quais eles 

se movimentaram.  

Existiram muitos tipos de travessias oceânicas, algumas voluntárias, outras 

coercivas; umas envolvendo extremas dificuldades e outras de auto-descoberta, 

prazerosas. Independentemente do tipo de travessia, a navegação marítima gerou, 
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necessariamente, cruzamentos culturais, seja entre a tripulação e os passageiros dos 

navios, seja atravessando águas e costas estrangeiras, ou quando se esbarravam com 

navios desconhecidos (CUSAK, 2014, p. 5). O próprio navio, se visto como um sistema 

micro-cultural “vivo” (GILROY, 2001), pertencente apenas a um oceano sempre em 

movimento e em transformação, ao invés da terra firma, contém em si toda a 

simbologia da modificação e da transformação das identidades. No navio, diz Emily 

Burns, “os viajantes se definiram contra e através dos estranhos cenários que 

constituíam os encontros no mar; essa zona ambígua, liminar, entre o Novo Mundo e o 

Ocidente” (2014, p. 39).  

Pesquisas como as de Michael Harrigan (2016), Emily Burns (2014) e Elizabeth 

Childs (2014), cujo foco recai especificamente no viajante masculino e anglo-americano 

dos séculos XVI-XIX e no contexto das travessias atlânticas e pacíficas, mostram como 

as narrativas de “descoberta” e exploração, narraram e criaram o mar, primeiramente, 

através dos contextos discursivos da religião, da observação, da ciência e, 

posteriormente, do discurso da nostalgia e do sentimentalismo, em desafio à autoridade 

da ciência objetivista. Tais narrativas oceânicas abarcaram uma série de textos, imagens 

e gêneros: relatos de viajantes sobre encontros com povos “estranhos”, manuais 

navegacionais com observações de coordenadas geográficas, extensas monografias 

sobre a classificação dos fenômenos naturais e, até, como Robert Foulke (2002) 

salienta, viagens inventadas a terras utópicas. O que sobressai, no entanto, dessa vasta 

literatura de viagens26, é não apenas a noção de um oceano como espaço heterotópico, 

liminar. Do romance à pintura, esses textos e imagens, em suas ansiedades, falhas e 

incompreensões, trazem à tona a percepção da travessia oceânica como sendo um dos 

grandes motivadores da dissolução de identidades antigas e a formação de novas. 

Um aspecto que é incisivamente problematizado por Harrigan (2016) e que dá 

ênfase à questão das rupturas identitárias que ocorriam no contexto das travessias 

oceânicas diz respeito aos ritos de passagem, ou, como os chama o autor, de 

“purificação”, que aconteciam a bordo dos navios. Com o foco sempre no viajante 

europeu, Harrigan (2016) mostra como o atravessar uma fronteira geográfica era 

 
26 A literatura de viagens, um campo de análise particularmente interdisciplinar, que se situa na fronteira 

entre a História, a Antropologia e a ficção, em muito contribui para a discussão sobre as relações entre o 

mar e a cultura quando problematizadas a partir do ponto de vista do sujeito, sendo bastante reveladora 

das complexidades inerentes ao processo cultural do deslocamento humano e do encontro com o mar 

(MATHIESON, 2016).  
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marcado pelo costume marítimo do batismo; uma cerimônia destinada a todos aqueles 

que nunca haviam atravessado o Trópico de Câncer27. Para tais viajantes, a travessia 

significava entrar num outro mundo, e o batismo no navio refletia o batismo religioso 

recebido no nascimento. De acordo com Harrigan, “a natureza generalizada dessas 

cerimônias, ou talvez ritos, sugere a necessidade de se demarcarem as fronteiras 

culturais e espirituais que eram cruzadas no ato da viagem” (Ibid., p. 37). A insularidade 

da comunidade criada a bordo do navio e a falta de notícias vindas do mundo exterior, o 

enjoo marítimo e a readaptação física requerida para viver num navio em constante 

movimento, a experiência das tempestades em alto mar e o gerenciamento do tempo, 

tudo isso demarcava o início de uma nova vida; uma passagem, física e metafórica, por 

um grande “abismo”. Como o escritor americano Washington Irving (1783-1859) 

escreveu: 

 

a viagem marítima obriga-nos, imediatamente, a cortar laços. Torna-nos conscientes 

de sermos lançados para além da âncora segura da vida e postos à deriva num 

mundo flutuante, duvidoso. Entrepõe, entre nós e as nossas casas, um abismo que 

não é meramente imaginário, mas real – um abismo submetido à tempestade e ao 

medo e à incerteza, que torna a distância palpável e o retorno precário (IRVING, 

1819, p. 6 apud BURNS, 2014, p. 39). 

 

 Ao longo do processo da viagem oceânica o mundo cotidiano era renovado e, 

como George Santayana (1863-1952) sugeriu em The Philosophy of Travel (1972), os 

objetos mais prosaicos, as pessoas mais comuns e os incidentes mais irrelevantes, 

assumiam uma grandeza épica. Tais atitudes em relação ao mar, capturadas em 

inúmeros textos, eram caracteristicamente complexas e construídas sempre em torno de 

polaridades, entre o fascínio e o medo, entre o tédio e a ansiedade, entre a exaltação e o 

desespero, prevalecendo, não obstante, sempre o romance, a nostalgia e a contemplação 

(FOULKE, 2002). O mar era tanto um lugar a ser suportado e tolerado, quanto um lugar 

a ser explorado na busca de passagens e costas distantes (MACK, 2011).  

 Se o viajante europeu negociou a paisagem oceânica construindo-a como 

natureza dramática e extraordinária, um espetáculo que ultrapassava o conhecimento e 

intelecção humanos – o que, paradoxalmente, nos coloca diante da suposta “não-

 
27 O batismo consistia em fazer um juramento perante um presidente eleito pelos capitães e marinheiros. 

Depois, baldes cheios de água eram derramados sobre as cabeças dos viajantes, com gargalhadas 

extraordinárias e gritos de ridicularização vindos dos marinheiros que, durante três dias, embebedavam-se 

com o vinho usado na cerimônia (HARRIGAN, 2016, p. 36).  
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representabilidade do oceano” (HARRIGAN, 2016)28 – ainda assim, o oceano era o 

veículo que permitia a narrativa, a passagem de uma cultura para tudo aquilo que estava 

fora dela e a possibilidade da experiência da alteridade. Como Harrigan coloca, o 

discurso do viajante europeu, da incapacidade em narrar e representar o oceano, 

“testemunha a ausência das fronteiras humanas, marcadores e interações que são os 

principais portadores de significados, e o espanto diante da vasta extensão marítima” 

(Ibid., p. 44).  

 Subjacente ao processo ocidental de narração e de navegação por caminhos 

aquáticos codificados pelo encontro intercultural, está, é claro, a violência de tal 

encontro com o Outro, seja ele humano ou natural; um encontro que foi 

fundamentalmente narrado através de “olhos imperiais” (PRATT, 1999). Entre os 

sofrimentos e perigos da viagem oceânica, de um lado, e as maravilhas exóticas e as 

curiosidades, de outro, está sempre presente, na linguagem da viagem e na linguagem 

do contato29, a fantasia da dominação e da apropriação (PRATT, 1999). Afinal, não 

podemos esquecer que toda a tradição da literatura de viagens se encontra carregada de 

perspectivas que reforçavam a autoridade europeia. Segundo Janet Remmington, autora 

que argumenta a favor do redirecionamento do nosso olhar para as chamadas “narrativas 

marítimas subalternas”, viagens e relatos de viagem eram predominantemente 

“domínios dos ´civilizadores` brancos, do sexo masculino, cujas opiniões expansivas e 

autoritárias do mundo constrastavam com as perspectivas bastante limitadas dos 

´indígenas` ou ´selvagens` enraizados” (2016, p. 101).  

 Contudo, como Margaret Creighton e Lisa Norling (1996) demonstraram, por 

exemplo, em Iron men, wooden women, mulheres também viajavam, e ainda que a sua 

presença a bordo de navios fosse ocasional, era, não obstante, transgressora, implicando, 

por vezes, estratégias subversivas como o travestismo30. Para além de relatos de viagem 

escritos por mulheres, algo que por si só, dá-nos uma ideia mais complexa das 

 
28 Lembremo-nos que, do ponto de vista do discurso, para o viajante europeu, o movimento do Oceano 

era “incompreensível, inimaginável e para além do alcance das maiores mentes. (…) silêncio é a única 

resposta possível” (COPPIER, 1645, p. 25 apud HARRIGAN, 2016, p. 42).  
29 A “linguagem do contato”, segundo Pratt, refere-se a linguagens improvisadas que se desenvolvem 

entre locutores de diferentes línguas nativas que precisam se comunicar entre si de modo consistente, um 

com o outro (1999, p. 31-32). 

30 Iron men, wooden women: gender and seafaring in the Atlantic world, 1700-1920, editado por Norling 

e Creighton (1996), oferece uma discussão que necessariamente desafia as visões convencionais da 

navegação. Em oposição a uma percepção do Oceano e do navio como espaços sociais de domínio 

exclusivamente masculinos, os autores investigam tópicos como o trabalho feminino na indústria de 

baleias no século XVII, o papel das mulheres dos capitães a bordo dos navios, as histórias de vida de 

mulheres piratas e de outras que se transvestiam de homens para trabalhar nas equipes dos navios.  
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dinâmicas que caracterizaram as viagens oceânicas desde as primeiras explorações 

marítimas europeias à atualidade, encontramos relatos de viagens seminais, escritos por 

viajantes negros – como, por exemplo, Frederick Douglass (1818-1895), Phyllis 

Whatley (1753-1784) e Olaudah Equiano (1745-1797) – que tiveram de reconstruir o 

seu estatuto e identidade após a experiência brutal e destrutiva da sua travessia pelo 

Atlântico como escravos. Esses, são aqueles que Janet Reemington (2016) identifica 

como sendo os “viajantes marítimos subalternos”, os mesmos que nos obrigam a 

problematizar outros tipos de travessia e outros modos de experienciar o oceano. A 

análise das narrativas oceânicas subalternas, especificamente no contexto do 

imperialismo e da escravidão, necessariamente revela a mobilidade dos povos 

colonizados, “os movimentos e circuitos criativos, na maioria das vezes, precários, as 

negociações de identidade, os intercâmbios culturais, as reivindicações por direitos e as 

histórias flutuantes, mas enterradas, dos africanos e da diáspora negra” 

(REEMINGTON, 2016, p. 89). 

 

Navios foram, para muitos, tudo menos espaços heterotópicos, e para percebê-lo, 

basta mencionar as experiências inquietantes, de violência indizível, que foram relatadas 

por aqueles passageiros que foram tratados como carga (EQUIANO, 1789) e, para 

quem, a travessia implicou outros tipos de ritos de passagem. Provavelmente, um dos 

ritos mais conhecidos, que nos remete precisamente à história infame das travessias 

forçadas de escravos africanos para o Novo Mundo, aconteceu na chamada Árvore do 

Esquecimento no Benin e que vale a pena aqui mencionar. 

Depois de serem marcados com o símbolo do seu comprador, antes de 

embarcarem nos navios, os escravos africanos eram obrigados a dar voltas ao redor de 

uma árvore para que, no trajeto oceânico à América, as memórias de suas origens, 

história e identidade fossem apagadas. Acreditavam, os traficantes negreiros, que tal rito 

tornaria os escravos menos propensos à rebelião. Posteriormente, o Rei Adadja (1673-

1740), de Dahomey, plantou a Árvore do Retorno para marcar o lugar do último adeus. 

Ao dar a volta à árvore três vezes, os escravos garantiam que os seus espíritos 

retornariam à sua terra natal depois da morte.  

Claramente, se para o viajante europeu do século XVIII, o oceano é uma fonte 

de admiração e de espanto, o elemento que permite a auto-descoberta e a exploração, 

para aquele que viaja coercivamente – o escravo, o trabalhador forçado, etc –, o oceano 
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representa a violenta ruptura com o lugar e a violenta travessia para o desconhecido. 

Não obstante, como sugere o “Atlântico Negro” (1993) de Paul Gilroy, o mito do 

esquecimento das origens não foi capaz de travar os efeitos culturais e históricos do 

transculturalismo e, obviamente, da resistência que caracterizou a experiência da 

colonização e da escravidão.  

 

O “Atlântico Negro” é o termo mais conhecido para o entendimento do 

Atlântico como lugar de emergência da modernidade capitalista e de um sistema 

transnacional cuja contextualização deve ser remetida ao tráfico de escravos africanos, à 

economia das plantações e às indústrias ocidentais que tais eventos impulsionaram. A 

intervenção de Paul Gilroy em The black Atlantic: modernity and double consciousness 

(1993) é, nesse contexto, fundante. O conceito de “Atlântico Negro”, além de fornecer 

uma narrativa fundante de deslocamento, uma base diaspórica para a afirmação política 

e cultural de comunidades africanas espalhadas pelo mundo, descreve o surgimento de 

uma contracultura à modernidade europeia. Em oposição às versões essencialistas da 

identidade racial e nacional, o argumento central de Gilroy repousa no Atlântico 

enquanto berço de uma modernidade transnacional, cosmopolita, negra, nem africana 

nem americana, caribenha ou britânica, mas uma complexa tradução de todas essas 

várias identidades em algo novo (BARSON, 2010). Gilroy escreve: 

 

esta abordagem cosmopolita nos leva necessariamente não só à terra, onde encontramos 

o solo especial no qual se diz que as culturas nacionais têm raízes, mas ao mar e à vida 

marítima, que se movimenta e que cruza o oceano Atlântico, fazendo surgir culturas 

planetárias mais fluidas e menos fixas. A contaminação líquida do mar envolveu tanto 

mistura quanto movimento. Dirigindo a atenção repetidamente ás experiências de 

cruzamento e as outras histórias translocais, a ideia do Atlântico Negro (...) aprofunda a 

nossa compreensão sobre (...) os padrões de fluxo e mobilidade que caracterizam a 

aventura extra-nacional e a criatividade inter-cultural (2001, p. 15). 

 

 Conceito fundamental trazido por Gilroy, resgatado dos escritos de W. E. B. Du 

Bois (1868-1963), é o de “dupla consciência”; um conceito que emerge das experiências 

de deslocamento e reteritorialização das populações negras e que descreve suas duplas 

afiliações identitárias, esse estado de in-betweeness. As culturas que Paul Gilroy mapeia 

em barcos e registos fonográficos, em sistemas visuais e em todas aquelas tecnologias 

que atravessam os formatos culturais, “são essencialmente modernas – com uma 

diferença” (CLIFFORD, 1994, p. 316 ). O “navio”, importante metáfora para Gilroy, é 
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percebido como um “meio vivo” pelo qual se uniam os pontos do mundo Atlântico: eles 

eram “elementos móveis que representavam os espaços de mudança entre os lugares 

fixos que conectavam. (...) eles eram algo a mais – um meio para conduzir a dissensão 

política e, talvez, um modo de produção cultural distinto” (GILROY, 2001, p. 11).  

O navio nos reporta, também, à “Passagem do Meio” – Middle Passage –, área 

do Oceano Atlântico definida pelas rotas comerciais entre a Europa, África e Américas, 

e pela qual os escravos eram transportados para as plantações do Novo Mundo. A 

“Passagem do Meio” testemunhou não só as condições cruéis de confinamento dos 

escravos nos navios negreiros, mas resultou, entre os viajantes do Atlântico Negro, em 

estados conflitantes de identidade e pertencimento (BARSON, 2010). Para a 

consciência diaspórica do Atlântico, o tempo sempre recorrente, de memória, mas 

também de ruptura e de diferença, acontece nesse lugar oceânico que é a “Passagem do 

Meio” (CLIFFORD, 1944). Como James Clifford assevera, ela simboliza uma história 

linear que é interrompida e quebrada, “a presença constante de um passado turvo que é, 

ao mesmo tempo, um futuro desejado, mas obstruído” (1994, p. 318). A “Passagem do 

Meio”, continua Clifford, é o “espaço da morte, sempre re-aberto pelas memórias da 

escravidão e da contínua experiência do terror racial, e que lança uma sombra sobre 

todos os progressismos modernistas” (Id.). 

Ora, se a opressão surge no espaço oceânico ocupado pelo navio, é também nele 

onde surgem as amplas redes de solidariedade negra, como a negritude e o pan-

africanismo, e “relatos pessoais sobre a conquista da distância e da diferença, que 

evocavam uma jornada maior e coletiva, rumo a um futuro mais livre para todos, 

principalmente aqueles subjugados pelos contextos coloniais e outras restrições” 

(REMMINGTON, 2016, p. 86).  

Se Paul Gilroy escreve no contexto das travessias Sul/Norte, as antropologias do 

Oceano Índico propõem pensar os deslocamentos oceânicos Sul/Sul, sublinhando a 

necessidade de se repensar o termo “diáspora” e de deslocá-lo de um enquadramento 

“Atlântico”. São, não obstante, as pesquisas centradas no Atlântico Negro, junto com os 

Estudos do Oceano Índico (Indian Ocean Studies) e os Estudos Culturais do Pacífico 

(Pacific Cultural Studies), que vão marcar não somente o momento de se repensar 

aqueles sujeitos que viajaram e viajam, que narraram e narram o mar de modo diferente. 

Tais pesquisas fornecem, também, novos enquadramentos e novas metáforas para a 

compreensão de uma “contra-modernidade” (GILROY, 2001) que surge como resposta 
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crítica à “globalização” e que nos oferece o “cosmopolitanismo” (APPIAH, 2008) e o 

“transnacionalismo” (GHOSH & MUECKE, 2007) como lugares essenciais para se 

pensar a História. Baseados na cada vez mais predominante analogia teórica criada entre 

a materialidade líquida e fluída da água e as dinâmicas sociais, políticas e econômicas, 

tais enquadramentos permitem o repensar da “globalização” em termos de correntes, 

fluxos e circulações. Globalização torna-se sinônimo de “oceanização” (HELMREICH, 

2011). Tal como Pamela Ballinger assinala,  

 

autores populares e acadêmicos que analisam a globalização frequentemente 

mobilizam metáforas aquáticas – de fluxos, fluidez, circulações – num esforço para 

capturar o crescente movimento, sem fronteiras, do capital, da comunicação e das 

pessoas. O mar e as suas qualidades simbolizam a crescente permeabilidade das 

fronteiras num mundo globalizado, ainda que os próprios oceanos representem, 

literalmente, o meio e o espaço onde a globalização acontece (BALLINGER, 2006, 

apud HELMREICH, 2011, p. 154-155). 

 

1.3. O mar para além da metáfora: a “ontologia molhada” de Peter 

Steinberg 

 

 Pensar com metáforas aquáticas tornou-se um lugar comum na teoria social 

contemporânea (HELMREICH, 2011; STEINBERG, 2013). Em Common senses: 

water, sensory experience and the generation of meaning, após enfatizar o modo pelo 

qual a água permeia tudo aquilo que é orgânico, permitindo fluxos e conexões em 

grande escala, Veronica Strang (2005) argumenta a favor do uso da água – fluid water – 

como metáfora potencial para a compreensão das relações, processos e mudanças 

sociais. Para a antropóloga cultural, as qualidades particulares, mutáveis, da água 

forneceriam uma base comum para a construção de significados interculturais: 

 

A diversidade da água é (...) uma chave para os seus significados. Aqui está um objeto 

que é infinitamente transmutável, movendo-se facilmente de uma forma para outra: do 

vapor à chuva, do fluido ao vapor. Entendida como fonte de vida e como metáfora do 

tempo e da vida, a água é usada para dar significado aos ciclos de vida e morte, à 

circulação micro e macrocósmica de vários tipos... Ela fornece uma maneira de 

conceptualizar a ´substância´do eu, os estados emocionais e as relações sociais 

(STRANG, 2005, p. 97).  
 

 Para Stefan Helmreich (2011), que em Nature/Culture/Seawater discute o lugar 

ocupado pela água do mar nas categorias antropológicas de natureza e cultura, o 

argumento de Strang (2005) – de que a fluidez aquática determinaria uma certa fluidez 
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na cultura – deve ser inserido no contexto mais amplo de uma “virada aquática” na 

recente teoria social. Tal prevalência da metáfora aquática na descrição das dinâmicas 

sócio-políticas, evidencia não apenas a passagem de uma “ontologia do fixo”, ou do 

“sólido”, para uma “ontologia do fluxo”. Ela assinala, concomitantemente, o modo pelo 

qual a água tem operado como importante, mas problemática, “máquina teórica” – 

theory machine (GALISON, 2003 apud HELMREICH, 2011).  

 Uma “máquina teórica”, termo cunhado pelo historiador Peter Galison (2003), 

consistiria num objetivo específico que estimularia uma formulação teórica. Helmreich 

explica: 

 

Para Galison, as redes de relógios coordenados electricamente das estações ferroviárias 

europeias na virada do século XX, ajudaram o pensamento de Einstein sobre a 

simultaneidade. A criação de animais domésticos forneceu uma máquina teórica a 

Darwin. Para o físico francês Sadi Carnot, a água era uma máquina teórica; sua segunda 

lei da termodinâmica na década de 1820, hipotetizou que o calor era um fluido que se 

comportava como água corrente (2016, p. 95). 

 

 No âmbito das ciências humanas, a água também operou como uma “máquina 

teórica”. Um exemplo interessante, que nos é trazido por Jannik Friberg (2014), 

encontramo-lo na antropologia e no modo pelo qual a metáfora aquática estimulou a 

noção da mutabilidade das práticas culturais e, consequentemente, a formulação do 

princípio do relativismo cultural por Franz Boas (1858-1942). De forma análoga, se o 

filósofo Peter Sloterdijk emprega a imagem da espuma marítima para descrever 

politicamente a globalização como um estado negativo, incontrolável e ingovernável, de 

encolhimento e, simultaneamente, de multiplicação das esferas da ação humana (BOS, 

2009, p. 85), para Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida (2000), a liquidez 

aquática, enquanto metáfora, explicaria a diluição das estruturas sociais, a volubilidade 

das relações humanas e o seu desenraizamento da política e de todos aqueles pontos de 

referência – sólidos – socialmente estabelecidos. Nos líquidos, Bauman escreve, as  

 

moléculas são mantidas num arranjo ordenado que atinge apenas poucos diâmetros 

moleculares, enquanto a variedade de comportamentos exibida pelos sólidos é um 

resultado direto do tipo de liga que une os seus átomos e dos arranjos estruturais destes. 

(...) A fluidez (é) a principal metáfora para o estágio presente da era moderna” (2001, p. 

7-8). 

 

 Em geral, segundo Helmreich, o modo pelo qual a água opera como uma 

“máquina teórica” depende de como enquadramos o seu movimento e fluxo em relação 
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à cultura (2011, p. 136). No contexto específico da virada oceânica, como problematizei 

ao longo deste capítulo, o oceano tem funcionado como uma importante metáfora ou, na 

linha de Helmreich (2011), uma “máquina teórica” que permite a reavaliação das 

noções modernistas de identidade e de subjetividade, e o modo pelo qual elas são 

reproduzidas através de divisões e representações espaciais terracentristas. Se Paul 

Gilroy e a sua teorização do Atlântico Negro como uma “formação rizomórfica, 

transcultural e internacional” (GILROY, 2001, p. 38), representa um dos primeiros 

movimentos teóricos no sentido de mobilização do oceano como unidade de análise 

cultural, acredito, no entanto, que seja com Deleuze e Guattari (1987) e sua ontologia 

dos fluxos e do devir, onde o oceano surge como uma poderosa metáfora para pensar 

um mundo de identidades nômadas, marcado fundamentalmente por fronteiras 

“desterritorializantes”.  

 É provavelmente no ensaio “1440 – O liso e o estriado” (2007) onde o oceano 

melhor opera como dispositivo que oferece uma alternativa às noções convencionais, 

ocidentais, de espaço, racionalidade e governabilidade. Deleuze e Guattari começam por 

diferenciar aquilo que seria o “espaço liso” do “espaço estriado”, ainda que, como os 

autores asseveram, ambos espaços “só existem (...) pelas misturas de um com o outro” 

(2007, p. 604). Se o espaço estriado, na medida em que é definido pela grade (grid), 

implica um espaço quadricular, fechado e constituído pela determinação métrica, o 

espaço liso é, em oposição, não dimensional, “ocupado por acontecimentos (...) muito 

mais do que por coisas formadas e apreendidas” (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p. 

609). Enquanto o espaço estriado é, fundamentalmente, um espaço visual, de 

organização e classificação, de informação, controle e vigilância, o espaço liso seria um 

espaço intensivo: “o que ocupa o espaço liso são as intensidades, os ventos e os ruídos, 

as forças e as qualidades tácteis e sonoras (Id.).  

 Ainda que para Deleuze e Guattari o mar represente o “arquétipo do espaço 

liso”, sendo caracterizado precisamente pela sua potência de “desterritorialização” 

(Ibid., p. 610-611), é, todavia, sobre o mar que o espaço liso começa a ser domesticado, 

estriado ou codificado. Se antes da cartografia a experiência do mar era háptica, ou seja, 

tátil, textorial, vibrátil, determinada pelos ventos, os ruídos e as cores, com a 

emergência da geografia e da astronomia – dispositivos da estriagem – o mar é 

quadriculado, repartido, cortado pela linha da geometria e da governamentalidade.  
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 É, portanto, no mar, que para Deleuze e Guattari se dá o primeiro confronto 

entre o liso e o estriado: 

 

Foi, sem dúvida, por aí que o mar, arquétipo do espaço liso, foi também o arquétipo de 

todas as estiagens do espaço liso: estriagem do deserto, estriagem do ar, estriagem da 

estratosfera. Foi primeiro sobre o mar que o espaço liso foi domado e que se encontrou 

com um modelo de disposição, de imposição do estriado, que vai servir algures (Ibid., p. 

610). 

 

 A visão desses filósofos remete, claramente, à previsão do teórico político Carl 

Schmitt em Land and sea (1942), de que, perante o desenvolvimento tecnológico, o 

espaço marítimo rapidamente se esgotaria, e que a “máquina de guerra” da modernidade 

apropriar-se-ia das técnicas antes empregadas para o controle do oceano e aplicá-las-ia a 

todos os elementos da natureza e a todos aspectos da vida humana31. Contudo, 

diferentemente de Schmitt, Deleuze e Guattari argumentam que o entrelaçamento da 

vigilância e do controle que ocorre no espaço liso que constitui o oceano é muito mais 

complexo e cheio de nuances e tensões. Seria precisamente no interior de tais nuances 

onde residiria o potencial para a criação de novos espaços lisos, ou seja, espaços onde 

futuros alternativos poderiam, porventura, ser imaginados: 

 

(...) o que nos interessa, são as passagens e as combinações nas operações de estriagem, 

de alisamento. Como o espaço não cessa de ser estriado sob o constrangimento de 

forças que nele se exercem; mas como também desenvolve outras forças e restitui 

espaços lisos: habitar (...) em nómada (...). Basta, por vezes, movimentos, velocidade ou 

lentidão, para refazer um espaço liso. E, certamente, os espaços lisos não são por si 

mesmos libertadores. Mas é neles que a luta muda, se desloca e que a vida reconstitui os 

seus enredos (DELEUZE & GUATTARI, 2007, p. 635). 

 

 A analogia criada por Deleuze e Guattari entre espaço oceânico e espaço 

nômada, e portanto, a analogia entre o estar no mar – viajar em liso – e um certo 

nomadismo identitário, é crucial para o entendimento daquilo a que Peter Steinberg 

(2013) identifica como sendo a “sobreteorização” (overtheorization) do oceano por um 

pós-estruturalismo que, ao mesmo tempo em que mobiliza o mar como uma suposta 

 
31 De acordo com Eduardo Mendieta, citado por Giorgi Tavadze, Carl Schmitt cria o conceito de espaço a 

partir da noção de guerra, e o conceito de guerra a partir do espaço. Para Schmitt, Mendieta explica, todo 

espaço, real e material, conceitual ou metafórico, é produzido pela guerra (MENDIETA, 2006, p. 2 21 

apud TAVADZE, 2013, p. 50). Segundo Carl Schmitt, “a invenção do avião marcou a conquista do 

terceiro elemento, depois da terra e do mar. O homem ergueu-se sobre as planícies e as ondas, e no 

processo, adquiriu (...) uma nova arma. Normas e critérios modificaram-se. Assim, as possibilidades do 

homem para dominar a natureza e os seus semelhantes ganharam uma nova dimensão” (1997, p. 50). 
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máquina teórica libertadora, o reduz a uma metáfora. Para Steinberg, embora essa seja 

uma tendência bem-vinda, também é problemática. O autor explica:  

 

(...) para Deleuze e Guattari, o oceano é o “espaço liso por excelência”. (...) Da mesma 

forma, em seu não publicado, mas muito citado ensaio “De outros espaços”, Michel 

Foucault chama o navio no mar a “heterotopia por excelência”, um espaço de ordem 

social alternativa. Essas afirmações, por sua vez, são frequentemente reproduzidas por 

estudiosos que prestam pouca atenção às vidas reais de indivíduos que experimentam e 

interagem com o mar de forma regular, ou mesmo ocasional. Há uma desconexão entre 

o mar idealizado dos teóricos pós-estruturalistas e o mar real, encontrado por aqueles 

que lidam com ele quotidianamente (2013, p. 157-158). 

 

 A construção/imaginação de uma heterotopia marítima ou de um espaço liso, 

oceânico, não necessariamente significa mudança social, como os próprios Deleuze e 

Guattari reconhecem. Inclusive, a heterotopia marítima deve ser localizada no interior 

de uma série de contradições inerentes aos processos materiais e espaciais do 

capitalismo (STEINBERG, 2001). Como Cristopher Connery (2005) enfatiza, também 

céptico em relação àqueles que pensam poder encontrar algum modelo de regulação 

social alternativo no oceano, o oceano é o “elemento-mito do capital”32; capital esse 

que, para além de negar a sua existência enquanto espaço natural e de ocultar os espaços 

contemporâneos de atividade marinha, obscurece o universo de indivíduos cujas vidas 

cotidianas giram em torno de encontros totalmente diferentes, às vezes, limítrofes, com 

o oceano: os refugiados, os trabalhadores de navios de carga e de portos marítimos, os 

pescadores, etc. A afirmação de Michael Taussig em The beach (a fantasy) é pertinente 

nesse sentido: 

 

Poucos de nós têm qualquer experiência direta de navios ou do mar. Hoje relacionamo-

nos com o oceano e as suas histórias através das mercadorias que são trazidas nos 

cascos dos navios. (...) Hoje, os portos velhos desapareceram. Terminais de contentores 

de betão substituíram-los, e os cais foram transferidos para locais industriais longe das 

pessoas que vão, como turistas, para aqueles portos velhos, ressuscitados como museus 

(...). A conduta da vida hoje é completa e totalmente dependente do mar e dos navios 

que por ele transitam, mas nada é mais invisível (2000, p. 250- 251). 
 

 Em tal cenário, Taussig continua, “o mar deve ser contemplado e até mesmo 

comemorado, mas como um verdadeiro espaço de produção e de transporte, ele é 

ocultado” (Ibid., p. 171).  

 
32 Segundo Christopher Connery, a água é o elemento do capital; o capital em movimento é o capital 

líquido. O autor explica: “Sendo a conquista do oceano-mundo contígua a ascensão do capitalismo 

ocidental, é natural que o oceano sempre tenha funcionado como o elemento mito do capital” 

(CONNERY, 2005, p. 289). 
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 De forma análoga, num contexto teórico em que, cada vez mais, se pensa o 

mundo em termos aquáticos de fluidez e de conexão, e onde, inclusive, como Stefan 

Helmreich salienta, se definem os nómadas, os refugiados, os imigrantes, como 

identidades que necessariamente “desafiam as fronteiras, simplesmente porque se 

imagina que flutuam sobre elas” (2011, p. 137), o espaço do oceano vai se tornando 

cada vez mais invisível. A base material do oceano, Steinberg (2013) afirma, deixa de 

ser definida pela sua geografia física, para ser entendida somente pelas relações 

econômicas, sociais, políticas, militares e culturais, ou seja, relações concretamente 

históricas que acontecem sobre ela, e pelos movimentos de pessoas, mercadorias e 

capital. Como consequência, o mar passa a ser visto “como uma série de pontos 

terrestres ligados por conexões, e não o próprio espaço de conexões. O espaço material 

no meio – o que está realmente dentro da borda oceânica – desaparece do mapa” 

(STEINBERG, 2013, p. 157-158).  

 O mar, voltando a Michael Taussig, “desapareceu para dentro das nossas 

cabeças” (2000, 251). Longe de ser, para nós, uma presença cotidiana, tornou-se um 

espaço de imaginação, invisível. É verdade que as metáforas fornecem ferramentas 

poderosas para a construção de teorias, contudo, não nos podemos esquecer que o 

oceano é uma “coisa neste mundo” (HELMREICH, 2011, p. 138) e que a “geografia 

física do oceano importa” (STEINBERG, 2013, p. 159). Ao advertir-nos sobre os 

perigos da romantização da superfície oceânica como modelo de resistência e de 

mudança social, Steinberg (2013) sugere a importância de irmos para além da visão do 

mar como “metáfora” da história humana, para abordarmo-lo em sua única e própria 

materialidade, em sua geo-física. Assim, antes de abraçarmos o oceano como uma 

metáfora que nos liberta a mente para imaginarmos um mundo de fluxos, devemos 

lembrar-nos que  

 

os processos climáticos, geofísicos e ecológicos pertencem também à reflexão sobre o 

mar. A ênfase exagerada na agência humana (...) contribui para uma concepção 

curiosamente vazia e estática do mar, dentro da qual ele serve apenas como um 

enquadramento das investigações históricas, ao invés de ser algo com a sua própria e 

energética materialidade (LAMBERT; MARTINS & OGBORN, 2006, p. 482). 

 

 Ou seja, se o mar é um espaço social e humano, ele não é apenas uma construção 

social. Os encontros que acontecem no “litoral, no navio, na superfície e, também, no 

fundo do mar, ainda que se encontrem carregados de significados e de afetividade, 
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capturam apenas uma fração da complexidade e da materialidade do oceano 

(STEINBERG, 2013, p. 156). Oceanos e mares são lugares tridimensionais, fluídos, 

líquidos, constituídos por superfícies ondulantes e caracterizados por complexos 

movimentos de moléculas aquáticas, de mineriais e da biota marinha. Adotar uma 

“ontologia molhada” – wet ontology – significa, na concepção de Philip Steinberg 

(2014), ultrapassarmos a concepção do oceano como “superfície” plana e lugar de 

travessia humana, para concebê-lo em seu “volume” e “profundidade”, em sua 

“estrutura profunda” (PEARSON, 2010). Ecoando na “ontologia molhada” de Steinberg 

(2014), está a proposta de Stefan Helmreich que, na linha de Donna Haraway (2003) 

afirma:  

 

Estou mais interessado em como, simultaneamente, empregar a água como máquina 

teórica, quando isso se mostra útil, e tratar a água e a teoria como coisas no mundo. 

Penso nessa abordagem como algo que opera na contramão da teoria (...). Tal 

abordagem não separa o significado da materialidade, pois tal movimento apenas 

reinstalaria a dicotomia natureza/cultura. (...) a água do mar está aqui tanto para 

pensarmos com ela, quanto para vivermos com ela, de um modo sempre atualizado e 

multiforme (HELMREICH, 2011, p. 138). 

 

 Acredito que o argumento que nos é trazido pelos autores discutidos neste 

capítulo sobre a urgência em problematizar-se o oceano em sua materialidade, ganha 

novos contornos quando olhamos para a arte contemporânea e para as discussões que 

ela engendra sobre o oceano enquanto natureza, ou seja, materialidade, e o oceano 

enquanto paisagem, isto é, imagem e metáfora. Como a arte contemporânea trabalha o 

oceano não só em seu sentido de lugar e de metáfora, mas como presença viva, 

composta não apenas pelo histórico e o contemporâneo, mas também pelo biológico e o 

geofísico, é uma das questões subjacentes à discussão que pretendo trazer ao longo dos 

capítulos seguintes.  

 O lugar do mar como “metáfora” na imaginação cultural tem uma história 

específica que deve ser remetida à institucionalização da pintura de paisagem no século 

XIX33, portanto, à passagem de uma “topografia” para uma “topopoesia”34 do espaço, e 

 
33 A pintura de paisagem como um gênero próprio surge tarde na história de arte Ocidental, em oposição 

ao retrato, à natureza morta e à pintura alegórica. Kenneth Clark afirma: “No Ocidente, a pintura de 

paisagem teve uma história curta e agitada. (...) É só no século XVII que grandes artistas apropriam-se da 

pintura de paisagens por si mesmos e tentam sistematizar algumas regras. Somente no século XIX é que 

ela se torna numa arte dominante e cria uma nova estética própria” (CLARK, 1976, p. 229, apud CASEY, 

2002, p. 5). 

34 A definição destes dois lugares de representação da paisagem que são apresentados por Edward Casey 

em Representing place. Landscape, painting and maps (2002) serão problematizados ao longo do 
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ao modo pelo qual tal passagem se conecta à então emergente estética do sublime que 

tomou de assalto as mais variadas linguagens artísticas da época. 

 Umbilicalmente ligada ao jogo de empréstimos que ocorreu entre o vocabulário 

das artes visuais e o vocabulário musical e literário na criação de uma linguagem 

oceânica, coerente e normativa, está uma forma específica do Ocidente entender a 

natureza, de contemplá-la, confrontá-la e representá-la como espetáculo. Subjacente à 

obsessão do Homem moderno pelo mar, que o constrói como epítome da natureza 

“selvagem”, símbolo, por excelência, da anarquia e do incorruptível sublime materno, 

encontramos a ambivalente e sempre presente necessidade de regular o oceano, de 

governá-lo e estriá-lo. Afinal, se o surgimento de uma estética oceânica, como veremos 

a seguir, baseia-se, fundamentalmente, na ressonância do mundo natural no espírito 

humano e na limitação do homem perante o poder da natureza, por outro lado, ela é 

contígua ao expansionismo imperialista e capitalista, ou seja, à conquista política do 

mar. Esse lugar (sempre ambivalente) ocupado pelo mar vai se transformar numa 

característica da arte romântica do século XIX e perdurará no realismo e 

impressionismo artísticos, sendo, posteriormente, reapropriado por artistas 

contemporâneos como Bas Jan Ader, Hiroshi Sugimoto, Tacita Dean, Roni Horn e Vija 

Celmins, que, em reinterpretação crítica, longe de se distanciarem dos códigos 

românticos de representação do mar, dar-lhes-ão um novo formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
segundo capítulo. 
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Capítulo II. Espetáculo, sinfonia e drama. O “sentimento oceânico” e a 

experiência visual do mar no Ocidente do século XIX 

 

 Voltemos às meditações de Lévi-Strauss em Tristes trópicos (1957), obra na 

qual as variações das cores aquáticas, na sua coexistência com os outros elementos, são 

descritas com um surpreendente grau de precisão literária: 

 

O oceano, iluminado indiretamente pelos raios de um sol invisível, mostra um reflexo 

olesoso e monótono, ultrapassando o que é recusado por um céu de tinta, e que inverte a 

relação habitual dos valores luminosos entre o ar e a água. Quando se balança a cabeça, 

uma marinha mais verossímil adquire forma, onde o céu e o mar se substituem 

reciprocamente. Através desse horizonte, tornado íntimo, tão passivos são os elementos 

e reduzida a iluminação, erram preguiçosamente alguns aguaceiros, curtas e confusas 

colunas que diminuem ainda mais a altura que separa o mar do teto nebuloso. Entre 

essas superfícies vizinhas, o navio desliza com uma espécie de pressa ansiosa, como se 

o tempo lhe fosse medido para escapar á sufocação. Por vezes, um aguaceiro se 

aproxima, perde os seus contornos, invade o espaço e flageia o convés com suas 

chibatadas húmidas. Depois, do outro lado, reencontra a sua forma visível ao mesmo 

tempo que se desfaz a sua natureza sonora.Toda a vida havia abandonado o mar. Já não 

se via, na proa do navio, sólida e melhor ritmada que o assalto da espuma contra o 

casco, a negra ressaca dos bandos de delfins adiantando-se graciosamente à fuga branca 

das vagas. O jacto de um cetáceo já não mais cortava o horizonte; daqui por diante, em 

nenhum momento era o mar intensamente azul, povoado pela flotilha de delicados véus 

membranosos, malvas e róseos, dos náutilos (LÉVI-STRAUSS, 1957, p. 71-72). 

 

 Mais adiante, Lévi-Strauss vai desenhar uma paisagem excêntrica, “um mar 

tropical, brilhante e assetinado, coroado por um luar monstruoso” (Ibid., p. 88). Depois, 

à luz do dia, na medida em que o céu se limpava,  

 

viram-se aparecer as praias, as lagunas, multidões de ilhotas e de bancos de areia 

invadidos pelo oceano inerte do céu, perfurando de fiordes e de lagos interiores as 

nuvens em curso de dissociação. E porque o céu rodeando essas flechas nebulosas 

simulava um oceano, e porque o mar refletisse habitualmente a cor do céu, esse quadro 

celeste reconstituía uma paisagem longínqua na qual o sol se deitasse mais uma vez. 

Era, de resto, suficiente considerar o verdadeiro mar, em baixo, para escapar à miragem 

(...). A água adquiria um relevo de sombras nítidas, marcadas, gravadas como num 

metal (Ibid., p. 67). 

 

 As viagens oceânicas do antropólogo, tal como são narradas ao longo de Tristes 

trópicos, para além de revelarem o seu estilo marcadamente conradiano de “escrever” o 

mar35, parecem um exercício de experiência óptica. Ao lermos as descrições cromáticas 

 
35 É relevante mencionar que em entrevista a Didier Eribon, posteriormente compilada em De perto e de 

longe (1988), Lévi-Strauss admite que gostaria de ter escrito os livros de Joseph Conrad. Supostamente, o 

antropólogo teria começado a escrever um romance “conradiano”, intitulado Tristes tropiques. Do livro só 
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e, por vezes, sonoras do oceano de Lévi-Strauss, repletas de contrastes e transparências, 

de prestos e addagios, vemo-nos diante de uma plasticidade marítima ora tranquila ora 

tempestuosa, mas sempre longínqua, marcada por uma temporalidade incerta.  

 Tristes trópicos revela uma visão da natureza que inclui, ao mesmo tempo, o 

visual, o literário, o descritivo, o pictórico e o sensível. A meditação de Lévi-Strauss é, 

notadamente, uma meditação de pintor, que captura, em imagens visuais, a efêmera 

duração dos elementos da natureza: o reflexo da luz na água – primeiro “oleoso e 

monótono”, depois “imensamente azul” –, o encontro do ar e da água que, sonoramente, 

com as suas “chibatadas húmidas (sic)” e, depois, com a explosão de espuma no barco, 

anuncia uma tempestade que rapidamente se dissipa. Das cores translúcidas da calma do 

mar à beleza terrível da sua raiva, quando “toda a vida havia abandonado o mar”, vemos 

surgir a imagem musical de uma realidade marítima em constante fluxo e mutação, ora 

maternal, ora hostil, apenas com o “horizonte”, “tornado íntimo”, a única certeza de 

estabilidade emocional e de direção. Está ali presente uma certa “linguagem da 

natureza”36, a linguagem de um oceano penetrado de espiritualidade. E o que Lévi-

Strauss parece fazer é simplesmente transcrevê-la; através do simbolismo das suas 

formas e cores, dá-lhe voz e visibilidade. Nesse processo de “transcrição” ou de 

mediação estética, o oceano é transformado em paisagem. Afinal, o antropólogo só 

experimenta o mar, se o analisarmos na linha do filósofo Nicolas Grimaldi, porque 

mantém com ele “a mesma relação que temos para com as obras de arte: tal como após 

uma viagem metafísica, temos a impressão de chegar aí como a qualquer um mundo 

desconhecido que não podemos senão contemplar” (2013, p. 141). 

 É, de fato, inevitável, a sensação de estarmos diante de uma pintura, a 

contemplar um espetáculo, com sinfonia e drama; um evento que parece resistir à 

narração e que, todavia, é narrado. Esse modo de Lévi-Strauss descrever o oceano e a 

variação das suas qualidades cromáticas parece caracteristicamente impressionista, 

romântico até. Resgata referências do final do século XVIII quando, no contexto do 

surgimento da linguagem do sublime, um novo conceito de natureza é elaborado e a 

paisagem marítima começa a ser lida segundo os códigos normativos do pitoresco. No 

 
restou o título e, segundo Lévi-Strauss, “as páginas compostas em itálico em que descrevo um pôr-de-sol” 

(1990, p. 120). Para uma análise da relação entre Lévi-Strauss e Joseph Conrad ver: Pacukiewicz (2012). 

36 Em A estética da bela natureza. Problemas de uma estética da paisagem (2013), Nicolas Grimaldi 

desenvolve a ideia de uma “linguagem da natureza”, buscando pesquisar as características comuns que 

uma paisagem e uma obra de arte porventura teriam, para, assim, definir uma estética da paisagem. Para 

Grimaldi, a linguagem da natureza seria aquela mediante a qual interpretamos as suas paisagens. 
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intercurso intenso que nesse mesmo século surge entre viagem, paisagem e ciência, o 

contemplador, o caminhante (wanderer) e, mais tarde, o turista – os “modernos sujeitos 

da paisagem” (SERRÃO, 2013, p. 93) – passam a contemplar o mar como se de uma 

pintura se tratasse, tomando a devida atenção ao uso dos planos, aos contrastes, aos 

efeitos especiais e à variedade cromática.  

 É o que o escritor alemão Johann W. Goethe (1749-1832) faz quando, entre 

1786 e 1788, na viagem que faz à Itália, vê o Mediterrâneo pela primeira vez. 

“Descobrir” o mar significou, para Goethe, finalmente entender o pintor francês Claude 

Lorrain (1600-1682): 

 

Não há palavras para exprimir a luminosidade nevoenta que pairava sobre as costas 

quando, numa bela tarde, rumávamos para Palermo. A pureza dos contornos, a leveza 

do conjunto, os contrastes de cores, a harmonia do céu, do mar e da terra: quem alguma 

vez viu isto, viu-o para toda a vida. Só agora compreendo os Claude Lorrains e tenho 

esperança de um dia, aí no Norte, produzir a partir da minha alma silhuetas destas 

felizes paragens (GOETHE, 2016, p. 257-258). 

 

 As referências não só literárias como, também, iconográficas tornam-se “o pano 

de fundo para uma atitude de Goethe na experiência de viagem” (ANDRIOLO, 2011, p. 

120). Goethe, que observa o mundo com o “olhar do pintor e a mão hábil [para] 

produzir um quadro” (2016, p. 259), só se emociona com a visão de Palermo porque 

tem como referência imediata as paisagens marítimas dos quadros de Claude Lorrain 

(Figuras 11, 20), pintor que, na reinterpretação que faz da tradição clássica de 

representação do mar, é figura chave para entender a criação e a organização de um 

olhar sobre o mar no século XVIII (CORBIN, 1994). É através de Claude Lorrain e de 

outros pintores como Jan Van Goyen (Holanda, 1596-1656) e Jan Van de Capelle 

(Holanda, 1626-1679), que o espectador do século XVIII é introduzido às cenas 

sublimes do mar. Em tal contexto, a arte e a poesia não apenas mediam a experiência da 

viagem e o processo do conhecimento (ANDRIOLO, 2011, p. 115). Assumem, também, 

correlativamente, a tarefa de mediar esteticamente a natureza enquanto paisagem, de 

torná-la presente e visível37. 

 

 

 
37 É pertinente que leituras, conversas, literatura de viagem e coleções privadas, criassem o conhecimento 

base que, para muitos, seria a sua única experiência do mar. O filósofo Denis Diderot (1713-1784), por 

exemplo, só descobre o mar em 1773, na ocasião de uma viagem que faz à Holanda, depois de ter 

comentado sobre ele durante muitos anos nos salões franceses (CORBIN, 1994). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1749
https://pt.wikipedia.org/wiki/1832
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Figura 1. Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba, Claude Lorrain, França, 1648 

Disponível em: «https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/claude-seaport-with-the-embarkation-of-

the-queen-of-sheba» 

Acesso em: 30 de Outubro de 2017 

 

 

 É assim que o mar é apanhado pela rede individual de cultivar a visão. Olhá-lo e 

transformá-lo em experiência implica um certo domínio não só dos textos da 

Antiguidade Clássica, mas das técnicas de observação (CRARY, 2012) que, na época, 

começam a ser fornecidas pela pintura. Textos como Élements de perspective pratique: 

l’usage des artistes (1799), por exemplo, do pintor francês Pierre-Henri Valenciennes 

(1750-1879), vão funcionar como uma espécie de introdução ao olhar, e ajudam-nos a 

entender o fenômeno da descrição das variações cromáticas da água que, nos prelúdios 

do século XIX, atinge um grau de precisão inimaginável.  
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Figura 2. The Banks of the Rance, Brittany. Pierre-Henri Valenciennes, França, 1785 

Disponível em: «https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438677» 

Acesso em: 30 de Outubro de 2017 

 

 

 Em Élements de perspective pratique, Valenciennes detalha, exaustivamente, as 

cores e sombras do Mediterrâneo, revelando a complexidade visual do cenário marítimo 

e o domínio dos códigos visuais necessários para a sua apreciação (Figura 12): 

 

Durante uma tempestade, as ondas do mar são castanhas, esverdeadas e espumosas; 

quando a lua brilha num céu sem nuvens, elas parecem prateadas, com longas tiras de 

cristal. (...) Quando o ar está nublado, a água do mar é cinza e assume a cor do céu, 

especialmente quando fica calmo; mas se está agitado, ele assume tons diferentes: 

verde, preto, azul esverdeado, roxo escuro misturado com a branquidão espumosa das 

pontas das ondas que desaparecem à medida que rolam e se sobrepõem. As ondas que 

chegam à costa e que tocam a praia são espumosas e esbranquiçadas, enquanto nas áreas 

mais fundas, elas se destacam pela cor capturada pelo sol. O reflexo das montanhas e 

das nuvens, e a mistura ocasional de corpos estranhos contribuem para a coloração da 

água do mar. A água do litoral da França não se assemelha à da Holanda, e a do 

Mediterrâneo é de outra cor (1820, p. 272-273 apud CORBIN, 1994, p. 158). 

 

 

 À parte as semelhanças que podemos identificar entre os textos de Valenciennes, 

Goethe e Lévi-Strauss, ressalta-se o modo como a descrição visual do mar passa a 

utilizar categorias pertinentes à pintura. Com luz e cor, movimento e grandeza, 

superfície e profundidade, ou seja, os elementos constitutivos da natureza enquanto 

paisagem, a citação de Valenciennes reflete uma mudança fundamental que ocorre no 

sistema europeu de apreciação do mar e que deve ser remetida àquilo que Fulvia 

Moretto (1980) identifica como o surgimento de um sentiment de la nature no século 

XVII e que, na égide do século XIX, se consolidará no Das oceanosche Gefuhl, o 
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“sentimento oceânico” mencionado por Sigmund Freud em O mal-estar da civilização 

(1930). Não mais elemento decorativo nem mero jardim, a natureza “livre e selvagem” 

(RITTER, 2013), ao mesmo tempo objeto das ciências naturais e tornada paisagem, é 

trazida para o primeiro plano da experiência estética, dando-se à contemplação sensível 

do observador. O mar passa a ser olhado como um evento que representa a potência 

sublime da natureza “selvagem”; um evento poderoso, aterrador e incrivelmente 

imenso, cujas imagens de tempestades e naufrágios anulam o “aborrecimento visual” 

(CORBIN, 1994, p. 128) das linhas geométricas da natureza domesticada, cuja maior 

representação encontramos no jardim aristocrático e nas cenas campestres (Figura 13). 

 

 

 
Figura 3. Rendez-vous de chasse, Antoine Watteau, França, 1717-1718 

Disponível em: « https://artuk.org/artworks/rendez-vous-de-chasse-209440» 

Acesso em: 30 de Outubro de 2017 

 

 

 De uma estética inicialmente cristã e de um mar caótico e sem forma, habitado 

por elementos indomáveis, transitamos para um imaginário oceânico baseado num 

conjunto de referências artísticas que se estruturam ao longo de um novo desejo: o da 

busca pelo espetáculo, infinito, do mar. 
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 Como se dá a passagem de uma concepção bíblica de natureza, que busca, 

constantemente, impor-lhe ordem, regularidade e disciplina, e cuja maior realização 

encontramos no hortus conclusus (o jardim fechado), para a concepção sublime de um 

elemento da natureza tão vasto e não domesticável como o mare liberum? Que 

experiências da natureza se encontram por detrás de tal passagem e como é que elas se 

relacionam com o racionalismo, os progressos da técnica e a projeção do poder trans-

continental? O que explica o paradoxo existente entre, de um lado, a busca moderna 

pelo mar sublime, aquele último lugar da autenticidade natural, intocado pelo homem e, 

portanto, antítese fundamental da civilização industrial, e, do outro, a concepção de um 

oceano vazio, susceptível ao planejamento racional, e, portanto, a ser desbravado, 

domesticado, tornado dócil: uma paisagem, como Alain Roger (2013, p. 159) afirmaria. 

Que configurações espaciais e sócio-políticas explicam a emergência, no final do século 

XVIII, do “sentimento oceânico”, e qual o papel da pintura na estruturação de tal 

sensibilidade? 

  

 2.1. Hortus conclusus vs Mare liberum. Do mar topográfico ao mar 

topopoético 

 

 Compreender as origens do novo olhar e das novas práticas que surgem a partir 

de 1750 em relação à paisagem marítima, implica perceber previamente o sentimento de 

horror e de repulsa que se encontra por detrás das imagens clássicas, essencialmente 

bíblicas, do oceano. 

 Okeanus, no mundo Mediterrâneo da Antiguidade, era o grande fluxo que 

cercava a Terra. Essa mesma imensidão foi, no entanto, descrita por outros povos em 

termos não da sua extensão espacial, mas da sua profundidade. Nas escrituras hebraicas 

a escuridão simbolizava o rosto do fundo do mar, o “Grande Abismo”, enquanto o 

espírito de Deus se movia sobre a superfície da água. Na Gênesis, o abyssus, significado 

grego para aquilo que é “sem fundo”, é comparado ao caos e à massa confusa e 

disforme dos elementos. A imagem aterradora desse caos primordial encontramo-la em 

Paradise Lost de John Milton (1608-1674), no “escuro e Ilimitado oceano,/ Sem 

dimensão; onde cumprimento, largura e altura,/ E o tempo e o lugar, estão perdidos; 

onde a Noite mais antiga/ E o Caos, antepassados da Natureza, guardam/ a Eterna 

anarquia” (MILTON, 1957, p. 280-281 apud CRONON, 1995, p. 2). 
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Figura 4. A criação do mar. Biblia latina. Veneza, 1476 

Disponível em: «http://expositions.bnf.fr/lamer/grand/001.htm» 

Acesso em: 09 de Julho de 2017 

 

 

 Enquanto lugar incompleto e vago, o oceano simbolizava a desordem anterior à 

civilização, à qual, para se tornar “natureza criada” (CORBIN, 1994, p. 2), se devia 

impor uma forma de modo a controlar os seus excessos. À paisagem fechada do jardim 

domesticado, representativo de uma natureza aperfeiçoada e controlada pela arte 

humana, opunha-se um oceano irremediavelmente selvagem. Na medida em que não 

possuía as marcas distintivas que frequentemente se encontram nas paisagens, aqueles 

elementos que Jay Appleton (1990, p. 25) chama de prospect e refuge – plano de visão 

e espaço de refúgio – o oceano desafiava a própria representação (Figura 14), “não 

suficientemente característico para que se transformar em imagem” (GILPIN, 1758 

apud CUSAK, 2014, p. 4).  
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 A terra é, sem dúvida, o agente central da geografia bíblica (GILLIS, 2012). Se 

no mar “o olho deriva e se perde” (SAINT-ÉVREMOND, 1685, s/p apud CORBIN, 

1994, p. 121), em oposição, o hortus conclusus38, com a sua configuração concêntrica 

baseada nos ideais de solidez e permanência, revestia-se de uma simbólica 

impenetrabilidade. O horror, que se mantém até finais do século XVII, à vastistas, ou 

seja, ao vasto e ao ilimitado, e, portanto, ao mar, à floresta e ao deserto, deve ser 

entendido a partir desse lugar que o jardim vai ocupar no imaginário coletivo europeu. 

 O hortus conclusus ganha preeminência na vida cultural da Europa por volta de 

1400 e estrutura-se em torno da necessidade do homem controlar as forças da natureza 

selvagem e de domesticar o elemento ilimitado e macrocósmico a ela associado. Ser 

natureza selvagem, William Cronon (1995) ressalta em The trouble with wilderness, 

com todas as suas conotações bíblicas, significava ser um lugar desolado e improdutivo, 

e referia-se a espaços à margem da civilização onde era fácil perder-se no desespero e 

na degradação moral. A natureza selvagem era, portanto, um lugar para o qual só se ia 

contra vontade e sempre com medo, “qualquer valor que ela pudesse ter viria apenas da 

possibilidade de ser ‘recuperada’ e transformada para fins humanos – plantada como um 

jardim” (CRONON, 1995, p. 2).  

 È com o hortus conclusus que um espaço separado da natureza selvagem e 

imperfeita é criado; uma unidade espacialmente completa, com proporções harmoniosas 

e cujo fechamento marcará, de forma rígida, as distinções entre dentro e fora, entre a 

clareira e o selvagem, entre a luz e a escuridão (ABEN & SASKIA, 1999, p. 36). 

Enquanto reflexo da ordem divina e da natureza perfeita, o hortus conclusus, com as 

suas paredes circundantes, convidava à busca pela beleza invisível e ao desligamento do 

mundo cotidiano. A citação de Aben e Saskia sobre os elementos arquitetônicos 

subjacentes à ideia de “fechamento” do jardim é propícia para o entendimento de como 

se estrutura o conceito medieval de espaço e, correlativamente, o horror à imensidão e 

ao vazio do mar: 

 

O espaço (...) não existia como uma categoria estética autônoma (...), mas como o locus 

concreto e específico que envolvia o objeto. (...) o vazio era um fenômeno 

incompreensível [e] a inexistência de um espaço central impensável (...). Tudo é 

fechado e tem o seu devido lugar, implicando uma relação de adequação entre o 

recepiente e o objeto contido. (...) no jardim, tudo tem o seu próprio lugar na ordem 

divina das coisas e qualquer coisa que se desvie dela é obra do diabo. O projeto é 

combater o mal, devolvendo ao ambiente artificial o limite e a ordem que lhe falta 

 
38 Significado latino para “jardim fechado”. 
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(1999, p. 28- 29). 

 

 O jardim criado pelo homem assume, portanto, a forma arquitetônica de uma 

estrutura fechada que é introduzida na natureza selvagem. É porque o espaço universal é 

esmagador, aterrorizante mesmo, que o jardim é “cortado em conjuntos claramente 

organizados e em estruturas com limites” (ABEN & SASKIA, 1999, p. 35), de modo 

que se distingam os espaços. Em última instância, a impenetrabilidade do jardim é 

sugerida como metáfora do paraíso celestial. 

 

 

 
Figura 5. Madonna and child on crescent moon. Artista desconhecido, 1450s  

Disponível em: «https://metmuseum.org/art/collection/search/469883» 

Acesso em: 9 de Jullho de 2017 

 

 

 Note-se que, se a paisagem aparece na arte medieval é sempre na forma do 

jardim, sempre como um elemento decorativo e emoldurador de um evento muito 
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maior, frequentemente associado à Criação (CASEY, 2002). Em Madonna and child on 

crescent moon (1450s), por exemplo, as personagens estão sentadas num espaço 

apertado, protegidas por uma parede que circunda o evento principal (Figura 15). Ali, a 

paisagem é mero marcador do lugar central ocupado pela Virgem, que, neste quadro 

específico, representa o próprio jardim. Para fora do muro, uma paisagem escura e 

montanhosa relembra ao espectador dos perigos para além daquele cerco seguro forjado 

pela sólida presença das paredes. Projetado exclusivamente para conter a cena, o jardim 

evidencia o jogo de oposições, entre o dentro e o fora, entre o sagrado e o profano. 

 Só em finais do século XV é que a paisagem começa a ser representada como 

uma presença própria, passando, no século XIX, a assumir um lugar dominante na arte 

do Ocidente europeu. A figura do jardim é, não obstante, relevante. Em última análise, 

ele é um símbolo de cultura em oposição à natureza selvagem, “de reflexão por 

oposição à espontaneidade, da consciência por oposição ao inconsciente” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1997, p. 519 apud BARBOSA, 2005, p. 95), ou 

seja, um símbolo em oposição a tudo aquilo que o mar irá representar até meados do 

século XVIII. Carregado de poderosa simbologia, o jardim deve ser visto como o lugar 

privilegiado da representação de ideias e sentimentos do homem em relação à natureza. 

Ele é, como Philippe Nys sugere, “uma fábrica que transforma e metamorfoseia, 

incessantemente, os elementos brutos da matéria-prima em (...) imagens, simulando o 

domínio simbólico de um todo, à imagem do demiurgo platônico que modela o mundo” 

(NYS, 2001, p. 395 apud BARBOSA, 2005, p. 96)39. 

 Impossível, no entanto, modelar o mar e a sua imensidão indefinida e 

imprevisível, na qual “o homem se perdia, como numa floresta” (MOLLAT, 1983, p. 31 

apud DIEGUES, 1998, p. 71). Para além de simbolizar esse universo sem limites, o mar 

tornar-se-á, depois das “Descobertas” do século XVI, a expressão de um mundo sem 

temporalidade real, o que só virá reforçar a sua imagem como lugar do caótico. Morada 

de monstros submersos no abismo (Figura, 16) que escapavam à dominação do homem, 

o mar é retratado pelos mapas de meados do século XVI como um espaço de 

permanente batalha entre o humano e o não-humano. 

 
39 No capítulo V retorno à essa questão, olhando para o modo como as teorias ocidentais sobre o jardim se 

relacionam com o problema da domesticação da paisagem nos contextos coloniais e para o papel da 

imagem do “mar tropical” nesse cenário. Beth FowkesTobin vai propor (2005), por exemplo, a 

descolonização da história do jardim. 
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Figura 6. Theatrum orbis terrarum, Abraham Ortelius, Bélgica, 1570 

Disponível em: «https://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-enchanting-sea-monsters-on-

medieval-maps-1805646/» 

Acesso a: 9 de Julho de 2017 

 

   

 Não é, contudo, difícil imaginar que a expansão europeia através da navegação 

implicou a redefinição das imagens do mar. Ainda que as imagens bíblicas do mar 

continuem a exercer forte influência no imaginário coletivo, um novo modelo de visão, 

mais compatível com a consciência geográfica, humanística e tecnológica do 

Renascimento, começa a emergir. Mesmo que se mantenha uma superfície imprópria à 

possessão, à medida que o período mercantilista progride ao longo do século XVII e o 

mar transforma-se num espaço aberto, navegável em todas as direções e distâncias, a 

sua “personalidade” torna-se mais benigna. Surge, nesse momento, a imagem de um 

oceano que propicia o resgate da fé e a redenção.   

 Os mapas, cujos monstros terríveis representavam a natureza oceânica, começam 

a ser substituídos por novas convenções cartográficas (Figura 17). A técnica da grade 

fundir-se-á, gradualmente, a um conceito geométrico do espaço, dando lugar a um 

oceano inexpressivo, vasto, azul e sem forma (Figura 18).  
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Figura 7. Atlas nautique, Battista Agnese, Veneza, 1543. 

Disponível : «http://expositions.bnf.fr/lamer/grand/017.htm» 

Acesso em: 9 de Julho de 2017 

 

 

 

 
Figura 8. Mer du Nord, Pierre Mortier, Amsterdão, 1700 

https://www.raremaps.com/gallery/browse/creator_id/301
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Disponível em: «https://www.raremaps.com/gallery/detail/43773?view» 

Acesso a: 9 de Julho de 2017 

 Se o impacto das técnicas modernas não permite, ainda, libertar os imaginários 

da negatividade do mar, verifica-se, mesmo assim, entre os séculos XVII e XVIII, a 

reinvenção do significado dos antigos estereótipos oceânicos, agora envolvidos por 

práticas específicas que Alain Corbin (1994) identifica como os primeiros passos para a 

admiração do mar. A pintura holandesa, a primeira a conferir ao elemento líquido uma 

certa linguagem e que emerge correlativamente a uma representação cartográfica do 

mar que o destitui de qualquer substância (STEINBERG, 2001)40, montará o cenário 

para a emergência da paisagem marítima na arte. 

 Não analisarei a fundo o contexto de emergência e desenvolvimento da pintura 

marítima holandesa, mas vale mencionar que, enquanto embebida em água, a 

preocupação visual da Holanda com a paisagem cumpre uma função importante para 

uma população que sentia constantemente a ameaça do mar, proporcionando, de certo 

modo, uma forma de controle, ainda que imaginário, sobre a natureza (ADAMS, 2002, 

p. 65). Nascida do novo poder marítimo das Províncias Unidas, a pintura marítima 

holandesa do século XVII, uma pintura de paisagem inicialmente informada por ideais 

topográficos (CASEY, 2002)41 e, portanto, de caráter didático, vai responder ao 

imperativo histórico de afirmação da Nação (HENRIQUES, 2012). Note-se que a 

paisagem holandesa era, ela própria, percebida como o resultado de uma batalha. Os 

holandeses haviam domesticado a fúria dos oceanos e, com sucesso, o haviam 

subjugado para os seus fins mercantis, simbolizados pelos seus grandes barcos. O que 

os pintores começam a representar plasticamente é, portanto, o confronto do mar com 

um processo de domesticação que se liga à glorificação da identidade nacional 

holandesa. Conforme Mariana Henriques,  

 
40 É na transformação cartográfica do oceano num “vazio semiótico” (STEINBERG, 2001) onde o 

discurso que constrói o mar como um espaço desprovido do potencial para a civilização e imune ao 

controle social e à ordem se vai ancorar. A diferença do oceano em relação à terra é produzida a partir 

dessa tábula rasa e da projeção, sobre esse mesmo oceano, de uma série de fantasias de diferença (Ibid., p. 

37).  
41 A pintura topográfica tanto descreve quanto guia o nosso olhar sobre a paisagem. Segue, portanto, 

aquilo a que Edward Casey chama de path of instruction – caminho da instrução –, instruindo o 

espectador sobre as características de uma dada paisagem de tal modo que a paisagem em si é reduzida a 

um lugar ou a um conjunto de lugares (2002, p. 14). O topográfico informa-nos sobre um fato 

cartográfico, diz-nos onde, em que ponto preciso, algo se encontra localizado no espaço da natureza, 

focando essencialmente nas características visíveis e perceptíveis da superfície do espaço. Não somente 

de caráter cartográfico, segue também o caminho do prazer – path of pleasure – algo que, segundo o 

autor, é facilitado pela representação panorâmica.  
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a presença de uma natureza em vias de domesticação põe em evidência o seu recuo 

perante o trabalho dos homens que controlam um mar pacificado de pequenas ondas, 

redesenhando os seus limites, graças à construção do cais e à pedra, expulsando a 

natureza vegetal e limitando-a a uma fugidia aparição de caráter ornamental. Também o 

traço preciso e as linhas retas associados ao conjunto de curiosidades que o cais 

proporciona remetem para uma leitura que se pretende teatral, mas cartesiana e didática 

(2012, p. 96). 

 

 Entre os vários artistas europeus que se destacam na pintura marítima do século 

XVII, além dos holandeses Abraham Storck (1644-1708) e Abraham Willaerts (1603-

1669), salienta-se o francês Claude Lorrain (1600-1682), personagem importante na 

proliferação europeia de imagens do mar e que, mais tarde, influenciará o britânico J. 

M. W. Turner (1775-1851), um dos nomes mais importantes da pintura marítima do 

século XIX. Ainda que Claude Lorrain (Figuras 11, 19) continue com a redução dos 

elementos observados na natureza aos símbolos cristãos, as suas obras, segundo 

Mariana Henriques (2012), refletem um percurso pictório de mudança temática, técnica 

e plástica que se associa às teorias econômicas e às descobertas científicas da época. 

 

 

 
Figura 9. Port au soleil couchant, Claude Lorrain, 1639 
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Disponível em: «https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Lorrain» 

Acesso em: 10 de Julho de 2017 

 

 

 A pintura marítima holandesa consistiu, essencialmente, numa arte de técnicos 

acostumados à visão da crueldade oceânica. A visão de pintores que retrataram o mar 

em fúria, como Willem van de Velde (1611-1693), Simon de Vlieger (1601-1653) e Jan 

Porcellis (1580/84-1632), inscreve-se no grande momento em que o mar e o domínio da 

arte de navegar constituem fatores primordiais de desenvolvimento. Local de fronteira 

da Humanidade, o mar era um mundo de passagem, cuja instabilidade e fúria 

representava o risco de desaparecimento e destruição (ICKOWICZ, 2012, p. 145). Não 

é de admirar que o naufrágio, as tempestades e o desaparecimento dos barcos que 

transportavam o destino do homem, constituíssem acontecimentos que marcavam uma 

sociedade como a Holanda, fundada sob e ao redor do mar, e que a pintura os refletisse. 

 

 

 
Figura 10. Ship in distress off a rocky coast, Simon de Vlieger, 1645 

Disponível em: «http://collection.imamuseum.org/artwork/56814/». 

Acesso em: 10 de Julho de 2017 

 

 

 Ora quando se tratava de uma tempestade ou de uma batalha, a pintura 
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holandesa, ao magnificar o perigo, sugeria ao espectador que a alternativa oscilava 

sempre entre a sobrevivência e a destruição. Como se vê em Ship in distress off a rocky 

coast (Figura 20), pintado em 1645 por Simon de Vlieger, o mar surge como um palco 

de batalha de forças antagônicas, entre o homem e os elementos, sendo o barco o 

personagem central desse confronto. Ali, o perigo encontra-se associado a uma natureza 

violenta, retratada monumentalmente em oposição aos personagens que se encontram 

do lado direito da composição. Ainda que sejam apresentados em dimensão muito 

reduzida, isso não impede que toda uma expressão corporal dramática do homem face à 

violência dos elementos seja revelada. A própria presença dos monges, que reveste a 

tela de uma simbologia cristã, não parece de todo modo casual e aponta para a relação 

metafórica que de Vlieger estabelece entre os náufragos e a alma humana em busca de 

salvação espiritual. Ship in distress off a rocky coast escolhe o oceano ilimitado como 

palco da violência das emoções, dando lugar a uma paisagem marítima quase 

monocromática que se afasta consideravelmente das até então comuns composições 

portuárias.  

 

 

 
Figura 11. Vista perto de Scheveningen, Jan Van Goyen, 1643 

Disponível em: «http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt/2012/10/26/exposicao-as-idades-do-mar/» 

Acesso em: 11 de Julho de 2017 
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 Jan Van Goyen, por conseguinte, artista que desempenha um papel fundamental 

no desenvolvimento da pintura de paisagem holandesa dos séculos seguintes, 

abandonará o ponto de vista elevado e distante das cenas portuárias e convidará o 

espectador a colocar os pés na areia e a caminhar pela costa. Vista perto de 

Scheveningen (1646, Figura 21), pintura mergulhada numa luz singular, marcada por 

uma atmosfera aquática dourada e luminosa, sublinha, também, o “precoce 

reconhecimento holandês da natureza lúdica dos mares e das margens” (HENRIQUES, 

2012, p. 100). Embora as suas telas se mantenham centradas na temática da força do 

mar e do poder domesticador da Holanda, a preocupação de Van Goyen já não é 

somente com um estilo de “representação isomórfica” (CASEY, 2002, p. 10)42 do 

cenário marítimo e sim a de trabalhar e interpretar as qualidades da luz, do ar e da 

atmosfera. O pintor sinaliza, nesse sentido, a emergência de uma outra fase de 

representação da paisagem marítima que, com os Românticos, culminará nas paisagens 

contemplativas e apocalípticas do sublime. Serão precisamente os aspectos isomórficos 

de uma representação topográfica que privilegia o rigor da observação e a precisão 

absoluta do traço, que vão ser colocados em questão pela postura Romântica. Mas é, 

antes disso, na Idade de Ouro da pintura holandesa em que Simon de Viegler se insere e 

que as telas de Jan Van Goyen anunciam, que se inicia a transição de uma pintura de 

paisagem marítima com impulsos rigorosamente topográficos para uma pintura de 

paisagem “topopoética” (CASEY, 2002), que, livre dos requisitos da semelhança, dará 

um novo tratamento plástico ao mar, conferindo-lhe um novo lugar: o da contemplação. 

 De um modo geral, a pintura de paisagem marítima holandesa e a experiência de 

viagem no século XVII, por certo, dois fenômenos indissociáveis, terão um papel 

educativo fundamental no que diz respeito à apreciação coletiva do espetáculo oferecido 

pelo mar, fornecendo os alicerces indispensáveis à transição de um modo cristão de 

percepção do mar para a admiração da vastidão oceânica. É no momento em que o 

espectador é colocado pelo pintor ao mesmo nível da água, quase no ponto onde as 

ondas rebentam, e que o pano de fundo deixa de ser apenas o mar, para incluir a praia e 

o litoral, que a ideia de uma costa harmoniosa começa a ser formulada no imaginário 

coletivo europeu (CORBIN, 1994). Se a pintura marítima adota como imperativo 

 
42 A representação isomórfica, tal como é percebida por Casey, tem como função ser comunicativa. 

Isomórfico significa semelhança de forma, e é o que é comunicado pela pintura que pretende transmitir 

representações mais ou menos precisas de uma determinada paisagem (2002, p. 10). 
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cultural a eliminação da violência da natureza, que não pode conciliar-se com a 

racionalidade dos homens, então ela introduz igualmente a procura social do lazer e a 

contemplação da paisagem como um exercício racional e essencialmente burguês.  

 Essa nova sensibilidade em relação ao mar que, com efeito, é uma sensibilidade 

à estética do sublime, atingirá o seu auge com a publicação, entre 1732 e 1742, de Le 

Spectacle de la Nature, de Abbé Pluche (1688-1761), um dos livros mais lidos no 

século XVIII, e, em 1757, do tratado A Philosophical enquiry into the origin of our 

ideas of the Sublime do filósofo irlandês Edmund Burke (1729-1797). 

 Diante do mar, como se de um teatro se tratasse, o homem europeu do século 

XVIII observará os fenômenos naturais e contemplará o encontro dos elementos em 

fúria, fará longas e solitárias caminhadas, meditará e deixar-se-á fascinar com o brilho e 

a transparência da água. O mar, manifesto na tempestade e no naufrágio, não oferecia 

imagem alguma que demonstrasse o domínio do homem sobre a natureza, o que lhe 

tornará evidência palpável do sublime na natureza. São as reflexões, inicialmente em 

torno do sublime natural (ADDISON, 1712), e depois do sublime como uma faculdade 

do pensamento lógico (BURKE, 1756), que darão tonalidade e ritmo à consciência 

oceânica que marcará o fazer artístico do século XIX. O sublime, ressalte-se, será 

naquele século a linguagem medular da experiência do lugar e central à representação 

do oceano na pintura de paisagem do Ocidente.  

 

 2.2. La Mer: trois esquisses symphoniques 

 2.2.1. De l’aube à midi sur la mer. O sublime 

 

O sublime, no entendimento do crítico de arte inglês, Philip Shaw (2007), refere-

se ao momento em que a nossa habilidade em perceber, conhecer, expressar ou 

exteriorizar um pensamento ou uma sensação é destruída. Todavia, é precisamente no 

decorrer dessa derrota que a mente experimenta o sentimento daquilo que está para além 

do pensamento e da linguagem. Pois uma coisa é certa: o sublime é uma experiência 

excessiva, ingovernável, aterrorizante. 

É o poeta e ensaísta inglês Joseph Addison (1672-1719), que, num texto fundante 

intitulado The pleasure of the imagination (1712), sinalizará a importante transição de 

um sublime retórico e bíblico para aquilo a que se chamará “sublime natural” (SHAW, 

2007 apud NICHOLSON, 1959). A referência que Addison faz nesse texto à emoção e 
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aos sentimentos antagônicos de êxtase e de assombro gerados pela visão do mar não só 

traz o oceano para o primeiro plano da experiência estética, como estabelece uma 

relação, um tanto obscura, entre arte e natureza: 

 

De todos os objetos que vi, não há nenhum que afete a minha Imaginação tanto quanto o 

Mar ou o Oceano. (...) É impossível descrever o horror agradável que surge de tal 

paisagem. Um Oceano agitado, para um homem que navega sobre ele, é, eu acredito, o 

maior objeto que ele pode ver em movimento, e que, consequentemente, dá à sua 

Imaginação o tipo mais intenso de Prazer que pode surgir da grandeza. (...) A 

Imaginação solicita o Entendimento e, pela Grandeza do Objeto Sensível, produz nela a 

Ideia de um Ser que não está circunscrito nem pelo Tempo nem pelo Espaço 

(ADDISON, 1712, p. 427 apud CORBIN, 1994, p. 123).  

 

Reveladora do novo tratamento dado à vastidão, que, agora associada ao terror e 

ao prazer, se torna num dos motores primordiais da “Grandeza”, na citação de Addison 

estão presentes todos os elementos próprios do “sublime natural”, isto é, de um modo de 

perceber o sublime como uma qualidade inerente ao mundo exterior. Afinal, para 

Addison, “as nossas ideias do sublime encontrar-se-iam enraizadas (...) nas nossas 

percepções sensoriais; o que concebemos é inspirado pelo que vemos” (SHAW, 2007, 

p. 36) e o que vemos vem diretamente da Natureza. O que significa que o sublime, antes 

de mais, seria um ato de reflexão, causado pelo encontro daquele que vê – o espectador 

– com o objeto vasto e aterrorizante – a natureza ou a ideia de natureza veiculada pela 

memória, a linguagem ou a arte. O oceano tumultuoso ou o penhasco de uma montanha 

figuram, então, como cenários ideais para a meditação profunda sobre a natureza do eu 

e sobre a sua relação com o mundo exterior. Através do exercício contínuo de reflexão e 

de contemplação estética, o encontro do espectador com o sublime reforçaria a 

capacidade de percepção que ele teria de si mesmo e dos seus limites diante do poder 

destrutivo da natureza (NICHOLSON, 1959 apud SHAW, 2007, p. 5-6). O oceano ou a 

montanha deixam de ser “natureza”, tal qual deveriam ser, para, no momento em que 

são traduzidos pela linguagem, se transformarem na natureza do próprio homem. 

O sublime é, por isso, um momento quase religioso; ele marca os limites da 

concepção humana, o ponto em que a razão dá lugar à loucura, a certeza à incerteza, a 

segurança à destruição. Por detrás da retórica de violência, do prazer e da dor causados 

pela experiência do sublime, ele coloca à mente um desafio muito particular: “como 

permanecer sob controle face ao ilimitado e o desconhecido” (SHAW, 2007, p. 40). A 

arte, Marjorie Nicholson argumenta, é fundamental neste processo, pois só ela converte 
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[domestica] a ameaça física da natureza selvagem em “agradável espanto” (1959, p. 306 

apud SHAW, 2007, p. 38); só ela nos permite perceber objetos como ideas, só ela 

permite que olhemos para a força ameaçadora das coisas a partir de uma posição segura, 

divina. É certo, então, dizer que o sublime ocorre no momento em que a natureza – 

matéria – é convertida em ideia – metáfora – pelo poder transformativo da linguagem e 

da arte. Não é por acaso que Philip Shaw afirma que, o “sublime natural”, tal como 

Joseph Addison o concebe, “é o testemunho, irônico, do triunfo do racional sobre o 

real” (SHAW, 2007, p. 38), ou seja, o triunfo da linguagem sobre a natureza. Em tal 

contexto estético-filosófico, o mar, figura arquetípica do sublime, com as suas ondas 

calmas ou com o “horror requintado” da tempestade, só se torna experiência sublime 

quando é descrito, traduzido, pintado, transformado em linguagem. Olha-se a natureza 

como se olha, por exemplo, para um quadro, e vice-versa. A primazia da visão nesse 

processo é fundamental, e a atitude contemplativa do espectador decisiva (CORBIN, 

1994).  

É, portanto, em 1712, com a publicação de Addison, que a posição do espectador 

em relação ao oceano é drasticamente alterada. Até lá, o observador tinha um olho fixo 

no limite, na fronteira divina que continha o excesso. Daí para frente, com a estética do 

sublime, o olhar lança-se para o horizonte ao mesmo tempo em que se tenta dar uma 

medida ao incomensurável (CORBIN, 1994)43.  

O que faltava, todavia, era a codificação de uma estratégia emocional para olhar o 

sublime, o que o filósofo inglês Edmund Burke (1729-1797), fará em 1757 com a 

publicação de A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and 

beautiful, estudo que melhor trata a problemática da mudança que o conceito sofre no 

século XVIII. Determinado, com Joseph Addison (1712), que o sublime é uma função 

do poder transformador da linguagem e da sua habilidade em combinar entidades 

díspares (objetos físicos e objetos psicológicos) por analogia, e não apenas uma 

qualidade inerente a certos objetos, Edmund Burke (1757) procurará, por sua vez, 

sintetizar de forma ordenada todos os problemas que se levantam em torno da percepção 

da arte e discutir o sublime. Uma transição significativa ocorre no entendimento das 

 
43 É, inclusive, ao redor do sublime que, de um modo peculiar, grandes questionamentos ontológicos são 

formulados durante todo o século XVIII, explodindo definitivamente a partir do Romantismo: o que é a 

obra de arte? O que é o gosto? Qual o padrão do gosto? O que é o belo, e relativamente a que se define? 

(BARBAS, 2006). 
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origens do sublime, dos “objetos visíveis” de Joseph Addison para os “estados 

psicológicos”. 

De acordo com a filosofia empírica, o nosso conhecimento do mundo deriva 

inteiramente da evidência dos sentidos. O sublime é, em vista disso, explorado em 

termos de respostas fisiológicas a determinados fenômenos, respostas essas que Burke 

associa ao instinto humano de auto-preservação: “o que quer que seja que provoque a 

ideia de dor e perigo, qualquer coisa terrível ou familiar aos objetos terríveis, que opere 

de maneira análoga ao terror, é uma fonte do sublime; isto é, produz a emoção mais 

forte que a mente é capaz de sentir” (BURKE, 1747, p. 49 apud CASEY, 2002, p. 41). 

Ao eleger (como Addison o fez) o oceano como catalizador da experiência do 

sublime, lugar de terror por excelência, Burke estabelece novamente o valor estético da 

emoção produzida pela contemplação das águas infinitas e afirma:  

 

uma planície ou uma grande extensão de terra, certamente não é uma ideia a ser 

desprezada; tal perspectiva pode ser tão vasta quanto a perspectiva do oceano: mas 

poderá, ela, preencher a mente com algo tão grandioso como o oceano? (BURKE, 1747, 

p. 37 apud CASEY, 2002, p. 41). 

 

Ora, a emoção necessária para contemplar um corpo tão vasto como o oceano, 

impede qualquer descanso, especialmente para os olhos. Com a sua capacidade levada 

ao limite, os olhos, “na vibração de todas as suas partes”, músculo e nervo, “devem 

aproximar-se da natureza daquilo que causa dor e, consequentemente, produzir a ideia 

do sublime” (SHAW, 2007, p. 49). Incidindo diretamente no corpo do espectador, a 

emoção que decorre da cena sublime faz com que a experiência do fenômeno natural 

coincida com o ritmo da vida.  

O instinto de sobrevivência face ao perigo, quando o homem é ameaçado por um 

objeto que o excede e a sua posição transita repentinamente de uma situação de 

segurança para uma de insegurança, está diretamente ligado à experiência do sublime. 

Philip Shaw explica, citando Burke: “do mesmo modo que o olho se contrai para se 

preservar do incômodo causado por um flash de luz ofuscante, também o Eu, no 

encontro com o terror, se encolhe na pequenez da sua própria natureza” (SHAW, 2007, 

p. 54). Em ambos os casos, deparamo-nos com a auto-preservação. O olho e o Eu são 

definidos pela sua habilidade, pelo trabalho necessário para resistir à destruição. O que 

nos leva a um ponto importante, no qual o mar cumprirá papel fundamental: se o Eu se 
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perde nas paixões e nos vícios da sociedade, então ele pode ser, paradoxalmente, 

recuperado, no doloroso encontro com o sublime.  

Em meados do século XVIII, estabelecida a simbólica correspondência entre 

mundo natural e espiritualidade humana, é aconselhado à uma elite social, vítima da 

melancolia, que se entregue às emoções adquiridas pelas paisagens sublimes. É assim 

que a praia emerge como um lugar de desejo, já que ela fornecia o tipo de tranquilidade, 

tingida de terror, que definia a estética do sublime (CORBIN, 1994). Repare-se, nesse 

sentido, que a própria talassoterapia – uma experiência terapêutica que combinava a 

ingestão da água do mar com a imersão, e considerada um dos únicos tratamentos 

efetivos para a neurose – vai ser legitimada pelo discurso do sublime. Afinal, o banho 

de mar, que Gaston Bachelard (1989) percebe como um desafio cósmico ao elemento 

líquido, implicava o enfrentamento da força violenta da água, ainda que justificado pela 

convicção de que o nadador deveria manter-se sempre à superfície da água, seguro. Tal 

imersão pessoal e direta, essencialmente corporal, no mar – o nadar e o banho de mar – 

é uma das experiências que ajudam a modelar as imagens oceânicas no século XIX44.  

Transformado pela linguagem do sublime em pano de fundo do drama humano, o 

oceano fornecerá, desse modo, uma fundação estética para o imaginário romântico que 

emerge na segunda metade do século XVIII. Se na literatura os romances emergentes já 

começavam a explorar o tema oceânico – cite-se, por exemplo, de The life and strange 

surprising adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner, de Daniel Defoe (1600-

1731), um dos romances mais populares sobre naufrágios e sobrevivência, publicado em 

1719, muito antes do aparecimento de A Philisophical enquiry into the origin of our 

ideas of the sublime and beautiful de Edmund Burke – é, no entanto, na poesia e na 

pintura onde o oceano será melhor descrito pelo seu caráter sublime.  

No que diz respeito à pintura, Claude-Joseph Vernet (1714-1789), um dos 

pintores mais prolíficos de tempestades e naufrágios do século XVIII (Figura 22), deve 

ser mencionado. Um episódio, que teve repercurssões nos anais do comportamento 

estético e que mais tarde será retomado por J. M. W. Turner (1775-1851) e pelo 

impressionista Claude Monet (1840-1926), retrata aquilo que podemos chamar de 

experiência do sublime oceânico, isto é, a exaltante experiência de estar diante do 

espetáculo real causado pelas forças elementares da natureza. Publicada em 1734,  

 
44 Howard Isham assinala, por exemplo, que “Byron, Courbet e Swinburne eram fortes nadadores e a sua 

proximidade imediata, pessoal, com o mar se reflete em seus respectivos trabalhos” (2004, p. 26). 
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a história reporta que durante uma viagem de Marsellha a Roma o navio de Vernet foi 

apanhado em uma tempestade terrível perto da ilha da Sardenha. Vernet, apesar de ter 

sido avisado do perigo iminente, solicitou e conseguiu amarrar-se ao mastro principal 

(...) e lá, sendo atirado em todas as direções, continuamente envolvido pelas ondas, 

testemunhou os efeitos do mar tumultuoso, que ele gravou na memória. (...) talvez seja à 

exuberância dessa tempestade a quem devemos o grande número e variedade de suas 

pinturas que representam tais acidentes da natureza (LEVINE, 1985, p. 383). 

 

 

 

 
Figura 12. A shipwreck in stormy sea, Claude-Joseph Vernet, França, 1773 

Disponível em: «http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-shipwreck-

self-preservation-and-the-sublime-r1133015» 

Acesso em: 11 de Julho de 2017 

 

 

 Este é um episódio emblemático da experiência do sublime oceânico e faz 

referência à transformação do pintor no contexto de tal estética. Tal transformação, é 

certo, deve ser remetida, também, à consolidação de um processo já iniciado no 

Renascimento, que instaura o Eu como instância alteradora e criadora da realidade 

(BARBOSA, 2005) e que é assumido de forma efetiva no Romantismo. A criação, antes 

privilégio do modelo natural ou divino, como se viu acima com a problematização do 

sublime, passa a ser atributo do artista, agora elevado à mesma condição. Sem modelo, 

divino ou natural, e abalada a ideia e que a arte é mimesis, a questão dos gêneros 

artísticos transforma-se numa questão de comportamento estético. A representação “da” 
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natureza passa, então, a ser criação “com” a natureza; a criação da própria natureza, 

parte do eu (BARBOSA, 2005, p. 36). Serão precisamente as “ligações misteriosas, as 

correspondências que unem o mar ao destino dos homens” (MATHIEU, 2012, p. 193) 

que a pintura dos séculos XVIII e XIX e, mais tarde, a fotografia refletirão.  

 

2.2.2. Le jeu des vagues. O “sentimento oceânico” 

 

O conceito de “sentimento oceânico” (das oceanische gefuhl) emerge da 

correspondência entre Sigmund Freud e Romain Rolland (1866-1944) – escritor, crítico 

de arte e devoto do Baghavad Gita – que durou efetivamente de 1923 a 1936. Tendo 

lido o tratado crítico de Freud sobre a religião, O Futuro de uma Ilusão (1927), Rolland 

envia uma carta a Freud pedindo-lhe uma análise do que ele, pessoalmente, 

experimentara ser a “verdadeira fonte da religiosidade” (FREUD, 2010, p. 14). Ela, de 

acordo com Rolland, consistiria num  

 

sentimento peculiar (...), um sentimento que ele gostaria de designar como uma 

sensação de ‘eternidade’, um sentimento de algo ilimitado, sem fronteiras – ‘oceânico’, 

por assim dizer. (...) Acredita ele que uma pessoa, embora rejeite toda crença e toda 

ilusão, pode corretamente chamar-se a si mesma de religiosa com fundamento apenas 

nesse sentimento oceânico (FREUD, 2010, p. 15). 

 

A escolha de Rolland do termo “oceânico” para o retrato da experiência religiosa 

primária não é arbitrária. Metáforas aquáticas prevalecem em toda a sua obra literária, 

sendo relevante o fato de que, no momento em que fez o comentário a O Futuro de uma 

Ilusão de Freud estivesse a escrever a biografia de dois líderes religiosos indianos, 

Ramakrishna (1836-1886) e Vivekananda (1863-1902), ambos provenientes de uma 

tradição espiritual ligada a um imaginário oceânico (MASSON, 1980, p. 44 apud 

SAARINEN, 2012, p. 942). A semântica oceânica de Rolland, além de aliada ao 

panteísmo monista de Espinoza (1632-1677) e da filosofia Advaita-Vendanta, 

encontrava-se inseparavelmente enraizada nos princípios de substância, espaço e tempo 

(SAARINEN, 2012, p. 945). Na introdução à biografia de Ramakrishna, The Life of 

Ramakrishna (1928), publicado um ano depois de O Futuro de uma Ilusão, Rolland 

afirmará: 

 

Pertenço a um país de rios. (...) De todos os rios, o mais sagrado é o que brota, a todo o 

momento, das profundezas da alma (...). Da fonte do mar, do mar à fonte, tudo consiste 
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na mesma Energia, do Ser, sem princípio nem fim. (...) A essência é a Unidade, não 

abstrata, senão vivida (ROLLAND, 1998, p. 10-11 apud SAARINEN, 2012, p. 945). 

 

Para Freud, cuja obra O mal-estar na civilização (1930) funda-se na observação 

feita por Romain Rolland, o sentimento oceânico tratar-se-ia do “sentimento de um 

vínculo indissolúvel, de ser uno com o mundo externo como um todo” (2010, p. 2). O 

psicanalista, contudo, não conseguia convencer-se da natureza primária desse 

sentimento, vendo nele apenas a sobrevivência de um estágio infantil no 

desenvolvimento do ego. Ou seja, no entendimento de Freud, o sentimento oceânico 

infantil de algo ilimitado e sem fronteiras teria sido sublimado na adaptação do ego 

adulto às neuroses da civilização.  

A ideia da existência de uma unidade entre o oceano e a alma humana, como se 

viu brevemente no capítulo anterior, encontra-se presente em várias tradições culturais e 

religiosas, mas é particularmente na linguagem do expansionismo ocidental 

(CONNERY, 2005, p. 289) que tal ideia será profundamente trabalhada em suas 

dimensões estéticas e filosóficas. Frequentemente evocado pela cultura ocidental como 

uma fonte de inspiração, o oceano, ao mesmo tempo sublime maternal e lugar de 

violência e conquista, será o primeiro ativador dos tropos do sublime. Face às inúmeras 

imagens oceânicas que surgem ocasionadas pelo desejo de comunhão com tal sublime, é 

acertado afirmar que, no século XIX, a Europa será atingida por aquilo que Howard 

Isham (2004) chamará de “onda do sentimento oceânico”. Referindo-se à abundância, 

quase excessiva, de metáforas oceânicas, Isham propõe o termo “consciência oceânica” 

como chave explicativa do entrelaçamento, sem precedentes, de retórica e objetivos que 

ocorreu entre a poesia, a música e a pintura no século XIX. 

A consciência de uma vida em contínuo movimento, muito bem simbolizada pela 

ideia formulada em 1800 pelo filósofo alemão Johann Fichte (1762-1814), de uma 

natureza que não é (being) mas que se torna (becoming), e, portanto, de uma natureza 

que se sentia mais líquida do que geométrica, mais em fluxo do que em permanência, é 

crucial para o entendimento das imagens oceânicas que se consolidarão no século XIX, 

inclusive entre aqueles que nunca haviam tido qualquer experiência direta com o mar.  

A pintura, a música e a poesia se auto-referenciavam no reconhecimento de que o 

mar simbolizava as regiões escuras do subconsciente. Desse reconhecimento surge a 

simbólica correspondência entre o sonho e o elemento líquido; a própria loucura passa, 

agora, a ser caracterizada pela imagem do mergulho. Se, de um lado, a costa colocava o 
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observador no palco onde a confrontação direta com os elementos acontecia, com o 

mergulho a fomentar as fantasias de se ser engolfado pelo mar, o que estimulava ainda 

mais a ideia da fusão do ser com as forças primordiais da natureza, do outro, a visão do 

mar aberto contribuía para a descoberta do eu interior. Trata-se, essencialmente, de se 

estar diante dos mistérios mais profundos do mundo que se deixam contemplar: “tudo o 

que existe e que se relaciona instintivamente com as nossas origens – o desejo, a 

verticalidade, a indiferença – só pode ser identificado com este intervalo cardinal, com 

este vertígio, esta palpitação oca” (CORBIN, 1994, p. 170).  

Por vezes túmulo, por vezes associado ao útero feminino, o oceano não era 

simplesmente um “exterior nutritivo” – a nutritive outside – como o entende 

Christopher Connery (2005), mas uma “reorganizada versão caótica do próprio corpo, 

onde ossos, sangue, medula e energia humana são divididos e redistribuídos entre os 

vários elementos da vida do mar” (2005, p. 293). O La Mer (1861 [2016]), de Jules 

Michelet (1798-1874), por exemplo, está longe da desumanidade morta atribuída aos 

oceanos pelo Novo Testamento. Esse oceano sempre vivo é, para Michelet, “a grande 

fêmea do globo, cujo desejo incessante, cuja concepção permanente, cuja produção e 

reprodução nunca terminam” (2016, p. 113). Ao falar sobre os golfos do Oceano Índico, 

o historiador afirma: 

 

lá, o mar é verdadeiramente um grande artista. Ali, ele dá à terra as suas formas mais 

vivas e adoráveis. Com as suas carícias assíduas, ele arredonda ou inclina a costa e dá-

lhe esses contornos maternos, (...) a ternura visível do peito feminino em que a criança 

satisfeita encontra um abrigo tão suave (...) e descansa (Ibid., p. 127). 

 

Além de sublime maternal, o mar é, também, para o herói romântico, o lugar 

intacto de liberdade que o retira da trivialidade da vida terrena. Lembremo-nos, por 

exemplo, da figura de Lord Byron que na primeira década do século XIX já era uma 

figura histórica mundial: um alienado da sociedade, aventureiro e volátil, 

voluntariamente exilado, apenas comprometido com a poesia e com a profundidade da 

experiência humana. A única constante de Lord Byron, como a poeta ecofeminista 

Rosemarie Rowley (2005) nota, era o mar. No seu Childe Harold’s Pilgrimage (1812), 

vemos desenhar-se a imagem de um oceano sublime, ao mesmo tempo origem da vida e 

símbolo da eternidade, tão vasto e poderoso que resiste a qualquer tentativa de domínio. 

O poema The ocean revela como, em inícios do século XIX, a linguagem emocional do 

mar estava já totalmente codificada: 
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There is a pleasure in the pathless woods, 

There is a rapture on the lonely shore,  

There is society where none intrudes, 

By the deep Sea, and music in its roar:  

I love not Man the less, but Nature more, 

From these our interviews, in which I steal 

From all I may be, or have been before,  

To mingle with the Universe, and feel 

What I can never express yet cannot conceal. 

 

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, Roll! 

Ten thousand fleets sweep over thee in vain; 

Man marks the earth with ruin, his control 

Stops with the shore; upon the watery plain 

The wrecks are all thy dee, nor doth remain 

A shadow of man’s ravage, save his own, 

When, for a moment, like a drop of rain, 

He sinks into thy depths with bubbling groan, 

Without a grave, unknelled, incoffined, and unknown.  

(BYRON, 1812, s/p). 

  

 Se, para Lord Byron, o mar aberto era, mais do que outra coisa, a sua “imagem-

espelho” (ROWLEY, 2005), um lugar primordial para a transcendência e a dissolução 

do ego, para o escritor francês Victor Hugo (1802-1885), em cuja obra as metáforas 

oceânicas abundam, o mar não representava apenas uma experiência estética. Se, 

inicialmente, é a percepção da batalha entre o homem e as forças da natureza que 

comanda o seu Les Travailleurs de la Mer (1865), mais tarde, o oceano tornar-se-á, para 

Hugo, uma categoria da concepção do Todo. Do mar implacável de Les Travailleurs, 

essa força bruta capaz de engolfar o observador, em seus últimos escritos publicados 

postumamente e reunidos em Ocean (1897) deslocamo-nos para uma visão do oceano 

quase celestial. Céptico em relação à capacidade de qualquer vocabulário estético poder 

descrever a sua essência, o escritor questiona-se:  

 

Qual seria o estilo da arquitetura do mar – seria regular ou caprichoso, pareceria 

governado por leis ou pareceria violar todas as leis? Enganámo-nos se esperarmos algo 

do mar para além de um terrível prazer (...). Nunca qualquer sobriedade. Nenhuma 

moderação (...). Ao oceano falta-lhe absolutamente qualquer medida daquilo que 

chamamos estilo (...). Substitui a modéstia musical (...) por uma harmonia composta de 

caos (HUGO, 1962, p. 1284 apud ISHAM, 2004, p. 164) 

 

 Tal ceticismo em relação a uma linguagem apta a abarcar o sentido oceânico 

será contrariado por Richard Wagner (1813-1883), para quem o fenômeno natural mais 
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próximo à música seria o mar. Em sua ópera Der fliegende hollander (1843), 

encontramos o emergir de sua obsessão pelo vocabulário aquático e da tentativa, sempre 

constante em suas obras, de traduzir musicalmente o som das ondas, da tempestade e do 

fundo do mar. O exemplo mais notável do uso de metáforas aquáticas encontramo-lo 

em Gesamtkunstwerk (1895 [2002]), obra na qual se destaca o ideal wagneriano de 

síntese das artes – música, teatro, canto, dança e artes plásticas –, e o papel que, no 

contexto da idealização de tal entrelaçamento, o mar cumprirá como um dos elementos 

da natureza que mais facilmente evocaria os sentimentos de temporalidade e 

transitoriedade. Em Gesamtkunstwerk, Wagner compara o elemento oceânico à “arte do 

tom”, isto é, à música: 

 

O oceano liga e separa a terra: a Música também liga e separa os dois pólos opostos da 

arte humana, as artes da Dança e da Poesia. (...) Mas a Melodia e o Ritmo (...) são as 

margens através das quais o mar, ela mesma, a Música, une os dois continentes. (...) 

Não podemos desistir da analogia com o oceano para imaginar a natureza do Tom. Se a 

Melodia e o Ritmo são as margens através das quais a arte do Tom une os dois 

continentes da arte: assim também é o próprio Som, cuja incomensurável extensão de 

água, torna-o o mar da Harmonia. Os olhos conhecem só a superfície desse mar; a sua 

profundidade só o Coração pode entender (2002, p. 19-20). 

 

Com espetáculo, sinfonia e drama, Wagner colocou o mar no palco musical do 

século XIX. O mar fluirá ainda pela música pós-Wagneriana e impressionista de Claude 

Debussy (1862-1918), que compõe Nocturnes (1897-1899) e La Mer: Trois esquisses 

symphoniques pour orchestre (1903-1905, Figura 26), duas composições que inauguram 

a música do mar no século XX. Nocturnes e La Mer confirmarão a imagem de uma 

música literária e pictórica que dará ao mar uma nova sonoridade, não tão dramática 

como a wagneriana e sim fluida e vaga, nunca com contornos definidos.  
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Figura 13. La vague, Katsushika Hokusai. Capa de La Mer. Trois esquisses symphines de Debussy, 

Paris, 1905 

Disponível em: «http://expositions.bnf.fr/lamer/grand/121.htm» 

Acesso em: 27 de Outubro de 2017 

 

 

De John Ruskin (1819-1900), para quem pintar a água era como “tentar pintar a 

alma” (1903 [1964], p. 345), a Gustave Courbet (1819-1877), pintor que embarcou num 

extraordinário estudo visual sobre a fisionomia das ondas e entendeu a imensidão como 

uma presença real, abrangente e a-temporal (Figura 27); do mar-útero e mar-túmulo 

formulados por Jules Michelet (1798-1874) ao mar anárquico, último lugar possível de 

liberdade e independência, de Jules Verne (1828-1905) em Vingt mille lieues sous les 

mers (1870); o movimento do mar, a sua flutuação entre a tranquilidade e a violência 

destrutiva, será, definitivamente, transformado em espetáculo.  

Que espetáculo é esse, o do mar, e como é que ele se conecta às noções de 

paisagem que ganham relevância na pintura do século XIX? 

Como já foi anteriormente mencionado, a celebração da natureza, aliada à estética 

do sublime, justificará a transformação das florestas e do mar – paisagens, por 

excelência, “selvagens” – em lugares de fronteira e refúgio, estimulando a atração 

romântica pelo primitivismo, isto é, pela noção de que o melhor antídoto para os 

excessos da civilização seria o retorno a um modo mais simples e autêntico de vida, e 
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aos lugares onde ainda se pudesse ver a natureza no seu inalterado estado de pureza. Tal 

atitude, segundo Michel Ribbon (1991), remete-nos a um evento essencial na segunda 

metade do século XVIII: a invenção da paisagem pitoresca. 

De fato, um dos aspectos mais radicais do projeto romântico, geralmente 

identificado entre o período de 1780 e 1830, é precisamente a tentativa de substituição 

da pintura histórica pela paisagem. Como Rosen e Zerner (1984) notam, o objetivo do 

pintor romântico era o de fazer com que os elementos da natureza, sozinhos, 

carregassem um significado simbólico total, de modo a alcançarem o significado 

heróico e épico da pintura do século XVII. A questão, portanto, não era apenas a de 

conferir à paisagem profundidade e grandeza de sentimento. Era crucial revelar-se a sua 

realidade escondida, a sua natureza infinita e o drama do Eu perante ela. Assim, 

enquanto debatiam-se com o significado estético do sublime, os artistas visuais 

tentavam, simultaneamente, criar o seu efeito dramático.  

Rosen e Zerner identificam três métodos essenciais à pintura de paisagem do 

século XIX: 

 

O primeiro consistiu em elaborar um simbolismo novo, totalmente pessoal, uma espécie 

de mitologia idiossincrática pertencente inteiramente ao artista. (...) O segundo método 

consistiu, pelo contrário, no uso de símbolos, como a associação de matizes escuras 

com tristeza, tão familiares que eram tomados como fatos e pareciam escapar da 

convenção. (...) O terceiro método foi a exploração das possibilidades latentes do 

significado nos fenômenos naturais, como, por exemplo, a associação do anoitecer com 

a ideia de um novo começo (1984, p. 61). 

 

Temos aí um modo de expressão tão intimamente ligado à experiência e à 

percepção sensorial, que ao olhar para a paisagem representada na tela o espectador 

sentia que eram os próprios objetos que comunicavam diretamente e que “o simbolismo 

não estava na arte, e sim numa linguagem que era própria à natureza” (ROSEN & 

ZERNER, 1984, p. 61). Só assim compreendemos a transformação da materialidade 

marítima pela pintura em experiência sublime; uma experiência que, para o espectador 

romântico, dar-se-á na tela que representa o mar e não no mar em si. O desenvolvimento 

de mecanismos dramáticos específicos é fundamental para que o espetáculo do mar, 

mesmo quando olhado à distância, fosse persuasivo. O distanciamento era, enfatize-se, a 

condição sobre a qual a dimensão estética do mar se fundava. 

Contrastes acentuados e navios naufragados, ventos agitados e mares calmos, 

turistas contemplativos e comunidades piscatórias, constituem o repertório de metáforas 
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que inundarão a pintura do mar. Esses mesmos tropos, aliados ao catálogo de emoções 

provenientes da estética do sublime, irão conferir uma linguagem própria ao mar, que, 

no século XIX, se tomarmos de empréstimo a expressão de Alain Roger (2013), será 

totalmente “artializado”45 pela pintura. 

 

 

 
Figura 14. Le Radeau de la Méduse, Théodore Géricault, França, 1818 

Disponível em: «http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-radeau-de-la-meduse» 

Acesso em: 27 de Outubro de 2017 

 

 

 
45 Segundo Alain Roger, “a natureza é indeterminada e só recebe as suas determinações da arte” (2013, p. 

157), ou seja, a “terra”, enquanto espaço natural desprovido de qualquer valor estético, só se torna 

“paisagem” quando é “artializada” pela arte e pela cultura humana. A artialização ocorre segundo duas 

modalidades: “in situ (ou móvel), em que a operação artística é aplicada ao próprio “objeto” natural “no 

terreno” (jardim, land art); e in visu (ou aderente), em que a nossa percepção estética da paisagem é, por 

mediação indireta, modelada pelas suas diferentes formas de representação na arte” (SERRÃO, 2013, p. 

151). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault
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Figura 15. Grande marée d'équinoxe aux environs de Honfleur, Paul Huet, França, 1861 

Disponível em: «http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/paul-huet_grande-maree-d-equinoxe-aux-

environs-de-honfleur_huile-sur-toile» 

Acesso em: 27 de Outubro de 2017 

 

 

 
Figura 16. Waves breaking against the wind, J. M. W. Turner, Inglaterra, 1840 

Disponível em: «http://www.tate.org.uk/art/turner-waves-breaking-against-the-wind-n02881» 

Acesso em: 27 de Outubro de 2017 
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Figura 17. Sur la plage de Boulogne, Édouard Manet, França, 1868 

Disponível em: «https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89douard_Manet_-

_Sur_la_plage_de_Boulogne.jpg» 

Acesso em: 27 de Outubro de 2017 

 

 

 

 
Figura 18. La vague, Gustave Courbet, França, 1869 

Disponível em: «http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/19e-siecle-

avant-limpressionnisme/courbet-la-vague» 

Acesso em: 27 de Outubro de 2017 
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Figura 19. Nocturne: blue and gold – Southampton water, James Abbott Whistler, 1872 

Disponível em: «http://www.jamesabbottmcneillwhistler.org/the-complete-works.html?pageno=2» 

Acesso em: 27 de Outubro de 2017 

 

 

 
Figura 20. La vague, Gustave Le Gray, França, 1857 

Disponível em: «http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/gustave-le-grey-exhibition/» 

Acesso em: 27 de Outubro de 2017 
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De onde virá o poder, a linguagem espiritual do mar? Ao que Alain Roger 

provavelmente responderia: “o espírito que sopra aqui e ‘inspira’ estes sítios não é outro 

senão o da arte, que, através do nosso olhar, artializa a terra em paisagem” (2013, p. 

160). Assim, esse mar, não mais visto da falésia, do precipício ou da costa, já é um 

outro mar. É um mar “re-espacializado” (CASEY, 2002) pela obra de arte e que, por 

isso, passa a ocupar um lugar de uma ordem diferente: o da paisagem, ou, como dirá 

Edward Casey (2002), do enquadramento.  

Tal será a força da artialização e da re-espacialização do mar que ocorre no século 

XIX que, Jean-François Marmontel (1723-1799), historiador e escritor francês que se 

emocionava sempre que contemplava pinturas de paisagens marítimas, admitirá ter 

sentido um inevitável desapontamento quando, pela primeira vez, viu o mar (CORBIN, 

1994, p. 129). De modo pertinente, em 1890 [1977], Oscar Wilde explicará tal 

fenômeno: 

 

A quem, senão (...) a Turner, devemos as delicadas brumas prateadas que pairam sobre 

o nosso rio e que transformam em débeis silhuetas de graça evanescente pontes 

encurvadas e barcas balouçantes? (...) As coisas existem porque nós as olhamos, e a 

receptividade assim como a forma da nossa visão dependem das artes que nos 

influenciaram. (...) Hoje em dia, as pessoas vêem os nevoeiros, não porque haja 

nevoeiros, mas porque os pintores lhes ensinaram o misterioso encanto de tais efeitos. 

Desde há séculos que, sem dúvida, existem nevoeiros em Londres. É infinitamente 

provável, mas ninguém os via, de modo que nada sabíamos acerca deles. Não existiram 

enquanto a arte não os inventou (WILDE, 1977, p. 307-308 apud ROGER, 2013, p. 

155). 

 

Não é descabido dizer que a arte inventou o mar, que nos ensinou a olhá-lo. Tanto 

a poesia quanto a música e a pintura. Mas será por intermédio da última que o retorno à 

natureza tomará corpo. Com a preponderância concedida ao estudo da luz e da 

atmosfera, a realização de tal projeto efetivar-se-á concretamente com pintores como 

Caspar David Friedrich (Figuras 31, 32), J. M. W. Turner (Figura 29), James Abbot 

Whistler (Figura 29), Gustave Courbet (Figura 28) e, na fotografia, com Gustave Le 

Gray (Figura 30).  

 

 

 

 

 



83 

 

 2.2.3. Le dialogue du vent et de la mer. O mar apocalíptico de Caspar David 

Friedrich 

 

 

 
Figura 21. Der moench am meer, Caspar David Friedrich, 1808-1810 

Disponível em: «http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/whispering-zeitgeist» 

Acesso em: 01 de Stembro de 2017 

 

 

 Der moench am meer (1808-1910, Figura 35) de Caspar David Friedrich (1774-

1840), imagem contemplativa de uma figura solitária, rodeada apenas pela vastidão do 

mar e do céu, é, provavelmente, um dos ícones do romantismo alemão.  

 É significativo, o jogo de cores que provoca um contraste marcante no horizonte 

e que estabelece a separação entre a terra firme e o mar. Em Der moench am meer, o 

mar parece ser uma entidade onde a presença humana não pode existir, território que é o 

da criação divina. Diante dessa natureza incomensurável, literalmente na fronteira, está 

um monge em pé sobre uma pequena faixa de areia branca. Sem sinal algum de 

vegetação, como se tratasse de um solo inóspito, o mar é, também, um espaço não 

habitado, vazio de pessoas, barcos ou de qualquer outra presença, embora seja objeto de 

contemplação.  

 Somos invadidos pela dupla sensação de tranquilidade e de iminente ameaça, 
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simbolizada pelas manchas de branco no mar azul-escuro que sugerem a vinda de uma 

tempestade. As variações de azul e cinza conferem ao céu uma luz melancólica e 

nebulosa, mas que na parte mais alta do quadro vai se tornando mais clara, mais calma. 

É um jogo de sentimentos contrários. Por um lado, a fragilidade e a vulnerabilidade 

daquele corpo descentrado – a única linha vertical presente na tela –, e do outro, o 

movimento horizontal, avassalador, dos elementos, do vento e das ondas.  

 O homem ali representado parece totalmente desprovido de poder, abandonado 

aos caprichos dos elementos visuais dominantes, do mar e do céu. O uso predominante 

de azuis, verdes e pretos, longe de evocar um sentimento de empatia ou de identificação 

em relação àquela figura solitária, favorece um olhar mais distante, mais analítico. A 

ausência de uma perspectiva central e o cenário de uma natureza desoladora 

representam o desconforto interior de um homem que acredita-se ser o próprio pintor. 

Olhamos, não obstante, com ele, para o infinito: o objeto de anseio espiritual. É, 

porventura, aí, onde o conflito resida, no confronto entre a mortalidade humana e a 

infinitude da natureza. Na interpretação do próprio Friedrich, a figura minúscula do 

monge, pintada sob um cenário frio e quase estéril, simboliza a vaidade e ingenuidade 

humanas que buscam desvendar as leis de uma natureza divina e de uma vida incerta: 

 

Mesmo que ansiasse, de manhã à noite, da noite à meia-noite; ainda assim não 

conseguiria inventar, nem chegar ao fundo daquilo que é impossível investigar, o eterno 

insondável. Com tamanha presunção você medita sobre como se tornar uma luz para a 

prosperidade, como decifrar a escuridão do futuro. O que é apenas o pressentimento do 

sagrado, da fé vista e reconhecida (FRIEDRICH, 2001, p. 282 apud MOELLER, 2014, 

p. 75). 

 

 

 Ainda que o monge apresente impulsos de arrogância, o quadro mostra-nos que 

tal empreendimento é inútil e insensato. Diante da natureza o homem terá apenas um 

pressentimento do divino, algo que o sentido não apreende totalmente e que o 

entendimento não pode compreender. Der moench am meer insiste na beleza infinita da 

natureza, coloca-nos no centro dela, só para depois apontar para a nossa incapacidade de 

experimentá-la plenamente, seja devido à nossa alienação em relação a ela ou à própria 

sociedade. A simbólica supremacia da natureza em relação à humanidade é um fato 

irrevogável. O mar acontece, sim, mas só no momento depois da vida, na vontade da 

eternidade.  

 Exibido em 1810 na Academia de Arte de Berlim, Der moench am meer foi 
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recebido pelo público como uma obra incômoda e pouco comum. Escrita depois de uma 

visita ao estúdio de C. D. Friedrich, a carta de sua amiga Marie Helene von Kugelgen 

(Junho de 1809) descreve a reação de perplexidade causada pelo quadro: 

 

Vi uma grande pintura a óleo que em nada me encantou. Mostra uma vasta e infinita 

extensão de céu sob um mar tempestuoso, e em primeiro plano uma faixa de areia 

branca ao longo da qual a figura sombria de um eremita parece rastejar... Não há 

tempestade, sol, lua, nem trovões. Sim, talvez uma tempestade serviria de algum 

consolo e prazer, pois então, pelo menos, veríamos algum movimento ou vida. Porque 

não há barco ou navio, de fato, nem mesmo um monstro marinho se consegue ver no 

oceano infinito. E na areia não há nem uma lâmina de relva. Nada (...), o que torna a 

solidão da cena ainda mais sombria e desoladora (KUGELGEN, 1809, s/p apud 

BOIME, p. 434, 1986). 

 

 O debate em torno da pintura continuará após a sua exibição num artigo escrito 

pelos poetas românticos Clemens Brentano e Achin von Arnim intitulado Verschiedene 

empfindungen vor einer seelandschaft von Friedrich, worauf ein Kapuziner (Diferentes 

sentimentos diante da paisagem marítima de Friedrich, com um monge capuchino no 

primeiro plano). Se Brentano e von Arnim se mostram desconfortáveis com as 

“estranhezas estilísticas” do quadro, nomeadamente, a falta de enquadramento 

composicional da paisagem (ROSENFIELD, 2011, p. 146), em contrapartida, a 

avaliação que o que o poeta-romancista Heinrich von Kleist (1777-1811) fará de Der 

moench am meer será profundamente inovadora e sublinhará o modo pelo qual o quadro 

anuncia “uma radical mudança da relação do artista com o objeto representado e o ato 

da representação” (ROSENFIELD, 2011, p. 144). 

 A interpretação de Kleist em Empfindungen vor Friedrich’s seelandschaft 

(Sentimentos diante da paisagem marítima de Friedrich), publicado a 13 de Outubro de 

1810 e aqui traduzido por Rosenfield, é penetrante e de incrível sensibilidade estética, o 

que faz valer a pena citá-la na íntegra: 

 

É maravilhoso estar à beira-mar, olhando na mais completa solidão para o ilimitado 

deserto aquático. A esse sentimento une-se, talvez, o desejo de partir para aquele além, e 

o constrangimento de sermos obrigados a permanecer, a voltar; queremos transpor o 

vazio, porém não podemos; sentimos que tudo nos falta para a vida vivaz; no entanto, 

talvez possamos, apesar de tudo, ouvir a voz da vida no marulhar das ondas, sentindo-a 

pulsante nas lufadas do ar, no andar das nuvens, nos gritos solitários dos pássaros. Essa 

ideia pressupõe que o coração reivindica algo que a natureza lhe recusa. Esse impasse 

que constitui o prazer do sublime torna-se inviável, no entanto, quando estamos diante 

do quadro. E o que procuro encontrar no próprio quadro, eu só o encontro no espaço 

imaginário entre mim mesmo e o quadro: ou seja – encontro-o na demanda que meu 

coração dirige ao quadro e na recusa que o quadro me opõe. Assim, eu mesmo, estava aí 

na figura do monge capuchino, o quadro era a duna; a vista marítima, porém, aquilo 
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sobre o qual eu deveria passar o olhar nostálgico, o mar – esse faltava por completo. 

Nada é mais triste e desconfortável do que essa posição no mundo: eu, a única faísca de 

vida no vasto reino da morte, o centro solitário no solitário círculo. Eis aí o quadro, com 

seus dois ou três objetos enigmáticos, como o apocalipse, como se tivesse sido 

absorvido os cantos noturnos de Young. Na sua monotonia e falta de enquadramento, 

ele não tem outro primeiro plano além do friso dourado da moldura; por isso temos, ao 

olhá-lo, uma estranha impressão – como se as nossas pálpebras tivessem sido cortadas. 

Mas mesmo assim, o pintor, com certeza rompeu um limite, abrindo uma via totalmente 

nova no âmbito de sua arte; e tenho convicção de que nesse seu sentido novo 

poderíamos representar uma milha quadrada de areia com nada além de um arbusto e 

um corvo de plumas estufadas e, mesmo assim, esse quadro teria um efeito digno de 

Ossian ou Kosegarten (KLEIST, 1810, p. 543 apud ROSENFIELD, 2012, p. 140-141). 

 

 Kleist parece tentar encontrar equivalentes verbais para os signos e os gestos 

visuais de Der moench am meer. Mas note-se que a ausência dos adereços tradicionais 

na pintura de C. D. Friedrich, em particular, os cristãos, como crucifixos, feixes de luz 

ou árvores, cria uma certa confusão. Não existem acessórios mediadores ou caminhos 

que guiem o espectador àquele lugar representado: “enquanto o monge é posicionado no 

limiar metafórico da dimensão espiritual, qualquer tipo de resolução que o espectador 

pretenda alcançar é derrubada pela sensação de deslocamento que o quadro provoca” 

(BOIME, 1984, p. 436). Friedrich faz com que o espectador experiencie o mesmo 

desconforto sentido pelo protagonista do seu quadro; algo que Kleist experiencia e 

constata. E aí, a ideia da “experiência” é fundamental, se retomarmos a definição do 

sublime não como uma essência inerente à natureza e sim como uma experiência 

particular, criada no encontro da consciência individual com o mundo. Quando Kleist 

olha o quadro tem a sensação de ser, ele mesmo, o monge, e “o quadro, a duna” a partir 

da qual se observa e se deseja a fusão com uma natureza, um mar que, no fim de contas, 

está totalmente ausente, que, nas palavras de Kleist, “faltava por completo”. Parece que 

não acontece uma experiência do sublime. Como Rosenfield assinala, Der moench am 

meer “não provoca no espectador o arrebatamento do espetáculo natural – o sublime da 

potência natural – dominado pelo sublime estético – a arte que domina o arrebatamento” 

(2012, p. 141). Pelo contrário, o que “impressiona nesse quadro é que ele realça a falta e 

o desamparo que se sobrepõem, de modo inquietante, à experiência do sublime” (Id.).  

 Não existe, na obra, elemento algum de escape para o olhar do observador. É 

“como se as nossas pálpebras tivessem sido cortadas” (KLEIST, 1810). A posição 

segura a partir da qual se contempla a força ameaçadora do objeto sublime é totalmente 

abalada, ou seja, o quadro não consegue converter a ameaça física do mar em 

“agradável espanto”. Em tal cenário, de fato, um cenário desorientador e inquietante, o 
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olho não mais se auto-preserva – como Edmund Burke (1757) sugere em A 

philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime –, precisamente porque 

não se pode contrair. Sem referência, sem moldura ou perspectiva que enquadre ou 

limite a imensidão daquilo que é visto – o mar –, o espectador-olho é invadido pelo 

vazio e pelo sentimento de perda diante da representação, algo que se opõe totalmente 

ao “espírito elevado do contato direto com a natureza” (ROSENFIELD, 2011, p. 146) 

preconizado pela experiência do sublime natural. Invadido por representações instáveis 

e fluidas, resta-lhe, ao espectador, aquilo que Rosenfield chama de “consciência-em-

abismo” (Ibid., p. 149); uma consciência que é partilhada entre o espectador e o 

personagem principal do quadro, o monge. Tal partilha é, inclusive, um efeito 

conseguido por Friedrich através do uso da Rücken-figur, figura vista por trás que 

promove a identificação do espectador com o protagonista visual do quadro, no caso de 

Der moench am meer, o próprio pintor. A explicação de Boime é relevante nesse 

sentido: 

 

Ao contrário (...), da pintura francesa do final do século XVIII e início do XIX, em que 

o drama visual é ativado por personagens profundamente concentradas nas suas próprias 

ações, mentais ou físicas, e que parecem abstraídas do mundo externo, Friedrich 

encoraja o espectador a assumir o mesmo ponto de vista que o protagonista da imagem. 

Enquanto a tradição anterior da pintura de paisagem tentava tornar a cena tão real, de 

modo que o espectador pudesse adentrar nela diretamente, Friedrich nega essa atitude. 

Ele explode completamente a visão prazerosa e transforma o espectador, como o ator 

pictórico, numa vítima infeliz das circunstâncias internas (1984, p. 436-437).   

 

 Essa “consciência-em-abismo” é um dos elementos cruciais do sublime gótico e 

apocalíptico que a obra de C. D. Friedrich representará como nenhuma outra. Nascido 

em Greifswald, numa pequena aldeia portuária no Mar Báltico situada a sul da ilha de 

Rugen, Friedrich conhecia a anatomia dos barcos e navios, conhecia os seus 

equipamentos, mas nunca os pintara em conflito com o mar como J. M. W. Turner o 

fizera. Grande parte da sua obra tem como motivo o mar visto da costa, que, por sua 

vez, é olhado por uma Rücken-figur. O mar geralmente está calmo, estático até, e em 

contextos sempre minimais, o que evoca e reforça no espectador a sensação do infinito e 

do vazio solitário e imenso. Friedrich é, quase sempre, o indivíduo representado nas 

suas telas, onde vemo-lo sempre em postura de observação.  

 O pintor era um viandante, um solitário wanderer46 no sentido pleno do termo, e 

 
46 O wanderer, lembra-nos Joachim Ritter, citando Der Spaziergang (O passeio) de Frederic Schiller 
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as suas obras demonstram-no. Gostava de atravessar as pedras da ilha de Rügen, o seu 

refúgio favorito e cujos penhascos brancos muitas das suas pinturas retratam. Para além 

do litoral Báltico, viajou pelas montanhas da Alemanha e da Boémia, também elas, com 

os seus vales desérticos, florestas solitárias e carvalhos tortuosos, retratadas em vários 

dos seus quadros. Profundamente ligado ao poeta-teólogo Gotthard Kosegarten (1758-

1818), Friedrich acreditava na experiência subjetiva da natureza como um caminho para 

a experiência direta com Deus. O simbolismo cristão, que se funde a cenários naturais 

esmagadores é, portanto, recorrente em sua obra, o que, todavia, não a limita e nem 

deve limitá-la a interpretações religiosas ou esotéricas (ROSEN & ZERNER, 1984; 

SEEBERG, 2005). Pelo contrário, em Friedrich, é a natureza que tem um significado 

religioso-espiritual. 

 Em 1803 o pintor escreve: “Cerra o teu olho corporal, para que só assim vejas 

com o olho espiritual a tua imagem. Traz então à luz aquilo que viste no escuro, para 

que retroaja em outrem, do exterior para o interior” (FRIEDRICH, 1803 apud 

SEEBERG, 2005, p. 82). Esse argumento, para além de nos remeter imediatamente às 

“pálpebras cortadas” de Heinrich von Kleist – afinal, poderíamos dizer que diante de 

Der moench am meer, o que resta à Kleist é o seu “olho espiritual” –, aponta para um 

pintor que percebe “uma conexão espiritual de toda a realidade e que diz respeito a 

todos os homens” (SEEGER, 2005, p. 83). É por isso que, como Ulrich Seeberg explica, 

os seus quadros são “tão vazios de pessoas ou parcimoniosamente povoados, por 

tratarem de um espaço na natureza que parece possuir todo o significado que falta à 

sociedade humana” (2005, p. 86). No entanto, não é com facilidade que se experiencia a 

natureza, símbolo do divino, em seus quadros. Diferentemente de Der Wanderer über 

dem nebelmeer (O Caminhante sobre a nóevoa marítima, 1818), quadros como Der 

moench am meer ou Das eismeer (1824, Figura 36) recusam a experiência estética da 

fusão homem/natureza. A supremacia do mar em relação à humanidade é revelada como 

um fato irrevogável – ele nunca será conquistado –, diferente das paisagens oceânicas 

turbulentas de J. M. W. Turner, nas quais a força tempestuosa do mar aparece sempre 

em conflito com as aspirações humanas. 

 

 
(1795), é um dos elementos constitutivos da natureza enquanto paisagem: é aquele que sai e que 

“finalmente ‘se evade da prisão do seu quarto e da estreiteza das conversas’, salva-se ‘alegremente’ na 

natureza, e livre receptor – em relação a si –, a natureza abre-se-lhe como um todo na visão do calmo azul 

do céu, da ‘térrea montanha’ e da ‘floresta verdejante’” (2013, p. 113). 
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Figura 22. Das eismeer, Caspar David Friedrich, 1824 

Disponível em: «https://www.caspardavidfriedrich.org/The-Sea-Of-Ice-1824.html» 

Acesso em: 20 de Stembro de 2017 

 

 

 Uma das poucas representações de naufrágios levadas a cabo por Friedrich, Das 

eismeer (1824) é uma imagem de um realismo extraordinário que reforça a falência das 

aspirações humanas – simbolizadas pelo barco naufragado – quando confrontadas com a 

potência da natureza. Nela não há sobreviventes, nem um único traço de vida humana, 

apenas os destroços de um navio engolido, literalmente esmagado pelo gelo. Nem mar 

há. O que resta desse cenário profundamente estático é um silêncio congelado, uma 

quietude trágica e vazia, semelhante às muitas paisagens marítimas de Friedrich onde a 

experiência do mar acontece como um evento ao mesmo tempo apocalíptico e 

contemplativo, áspero e sereno, enigmático e mudo. Só com o nosso “olho espiritual” é 

que podemos experienciar os mares de Friedrich. Longe de promoverem qualquer 

espécie de elevação moral ou física em relação à natureza, os seus mares remetem à 

impossibilidade humana de alcançar o absoluto; absoluto esse que, no fim de contas e 

de modo ambivalente, é o objeto de anseio espiritual da geração romântica. É nesse 
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sentido que se deve entender a afirmação de Ulrich Seeger: 

 

Sem um sentido para o absoluto, ninguém poderia entender o imenso desconsolo das 

paisagens hibernais de Friedrich, quanto menos apreciá-las. O homem surge nestes 

quadros como ser solitário na natureza, cuja força o subjuga – e, não obstante, 

contemplamos tais imagens não simplesmente com mera fascinação mórbida, mas as 

vemos como emblemas da própria vida que termina, inconteste, sem que este fim 

signifique um puro nada (2005, p. 85). 

 

 

 2.3. A dissolução do mar e a sublimidade do afogamento em J. M. W. 

Turner  

 

 Um dos aspectos identificadores do sublime romântico, segundo Edward Casey, 

 

é o seu caráter irredutivelmente pessoal, a sua capacidade de expressar a natureza não só 

como uma força sublime impessoal (...), mas como um elemento concreto da luta do 

artista para explicar a sua própria consciência ao mesmo tempo em que forja um estilo 
próprio (2002, p. 59).  

 

 Apenas se considerarmos que a sublimidade só pode existir no entre-lugar da 

paisagem e que o desafio da pintura de paisagem é precisamente o de representar esse 

entre-lugar onde natureza e subjetividade se encontram (CASEY, 2002, p. 54), é que 

podemos entender os mares pintados por J. M. W. Turner (1775-1581).  

 Impossível, aqui, dar conta da complexidade histórica e estético-filosófica de 

Turner, para quem a pintura de paisagem era, em última análise, um gênero moral 

(SHANES, 2000, p. 17) e cuja obra é o resultado de uma “complexa e ambivalente 

elaboração de noções de subjetividade individual, numa época simultânea de 

desenvolvimento e fragmentação da nacionalidade” (COSTELLO, 2016, p. 1). Ainda 

que Turner seja um dos mais prolíficos paisagistas do mar, focarei essencialmente no 

contexto da década de 1840, quando, nas suas obras, se verifica a transição de uma 

representação realista do mar, no sentido de precisão, afirmação e ênfase no objeto 

retratado, para a dissolução da sua forma e, talvez o possa assim dizer, o seu total 

desaparecimento. 

 Profundamente inspirado pelos efeitos de luz criados por Claude Lorrain (1600-

1682) e pelo estilo marítimo, de extremo detalhe e precisão, do holandês Willem van de 

Velde (1633-1707), Turner indentificava-se ainda com a teoria da pintura poética de 
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Joshua Reynolds (1723-1792), que desafiava os artistas da época a igualarem-se aos 

poetas e a fazerem da humanidade o seu principal objetivo47 (SHANES, 2000). 

 Ainda que o desenvolvimento da pintura de paisagem na Inglaterra tenha tido 

lugar numa atmosfera mais empírica (ROSEN & ZERNER, 1984), o que lhe conferiu 

contornos mais científicos – como se a pintura se tratasse de um exercício teórico sobre 

os princípios visuais da natureza –, a gravidade moral e o simbolismo natural na obra de 

Turner é, até certo ponto, semelhante ao de C. D. Friedrich, que dele só se diferenciará 

quanto à componente religiosa. Se as paisagens quietas e silenciosas de Friedrich 

parecem revelar o mar precisamente no momento depois da vida, comprovando, assim, 

a insignificância e a derrota do homem perante a potência da natureza, e, portanto, do 

divino, os desastres oceânicos de Turner, que não deixam de exibir a fragilidade e a 

efemeridade da condição humana quanto deparada com mares turbulentos, acontecem, 

contudo, num mundo distinguido pela ausência de Deus.  

 De Friedrich, Turner também se distancia, tanto pela pintura em grandes 

formatos e pela escolha de pontos de vista baixos – o que, obviamente, projetava a 

monumentalidade da paisagem –, quanto pelo realismo da representação, algo que se 

torna mais evidente a partir dos anos 1830-40, quando pinceladas, manchas e borrões 

passam, nas suas obras, a existir por conta própria e de maneira auto-suficiente. Tal 

caráter de “indistinção”, como o próprio Turner o definirá, será marcante em seus 

quadros e dará ao mar um novo contorno (ou contorno nenhum), definitivamente, uma 

nova vibração imagética.  

 O crítico de arte John Ruskin (1819-1900), que escreve os ensaios Of truth of 

water e Of water, as painted by Turner, ambos em 1843, comparará a chamada 

“indistinção” da visão de Turner à “incoerência incansável e inesgotável do mar” (1998, 

p. 41). Mas, como pintar a incoerência? Como materializar uma atmosfera tão fluida e 

imprecisa? “É como tentar pintar a alma”, John Ruskin responderá ao referir-se ao 

desafio de pintar a água e “a unidade selvagem, variada, fantástica e indomável do mar” 

(1998, p. 41; grifo meu). Talvez seja aí onde resida o paradoxo do mar que seduziu 

Turner: “selvagem” e “indomável”, mas, de alguma forma, uma “unidade”. Se aliarmos 

 
47 Ao referir-se a uma “arte grandiosa”, dirigida à mente e não aos sentidos, Reynolds recomendava aos 

artistas visuais que ampliassem as dimensões imaginativas da sua arte. Colocava ênfase na habilidade do 

artista em, por um lado, unir os elementos formais da imagem e, por outro, em transcender as 

particularidades da natureza, isto é, ultrapassar ou exceder o âmbito do objeto observado (COSTELLO, 

2016). 
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o comentário de John Ruskin aos ideais da pintura poética de Joshua Reynolds – da 

superação da natureza pela arte –, entendemos que, como nenhum outro pintor, Turner 

reconheceu a redesignação do mar na cultura contemporânea como “um espaço onde, 

por excelência, o domínio transcendental podia ser realizado, e onde a verdadeira 

extensão da capacidade de resposta física, moral e estética de cada um, podia ser 

revelada” (MONKS, 2013, s/p). 

  

 

 
Figura 23. The Shipwreck, J. M. W. Turner, 1805 

Disponível em: «http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-shipwreck-n00476» 

Acesso em: 20 de Stembro de 2017 

 

 

 Os quadros exibidos por Turner na primeira década do século XIX 

frequentemente representam mares em fúria, com o homem em confronto direto com o 

poder destrutivo dos elementos. É com The Shipwreck (1805, Figura 37), um quadro 

dramático de tonalidades escuras, cuja pincela exagerada sugere o movimento 

avassalador da água e a alteração total da superfície plana do mar, que Turner faz uma 

entrada direta no Romantismo (ICKOWICZ, 2012, p. 150). O cenário da tela é 

devastador: ondas colossais parecem estar prestes a engolir qualquer sinal de vida, 
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destroços do barco estão por todo o lado, alguns flutuam, outros afundam, homens 

tentam alcançar pessoas e puxá-las para fora da água, seguram-se às cordas dos barcos 

salva-vidas, esforçam-se, meio à desintegração de tudo, em manter-se vivos, em 

sobreviver.  

 O foco de The Shipwreck não está no momento dramático do próprio naufrágio, 

e sim nas suas consequências, na luta pela sobrevivência no meio do processo de 

fragmentação da vida, o que é simbolizado pelos náufragos que se agarram aos 

destroços do navio. A ênfase que o pintor coloca tanto na flutuação (superfície) quanto 

na possibilidade de afogamento (profundidade) é significativa, na medida em que 

apresenta o mar não apenas como algo sublime e, portanto, com implicações internas ao 

Eu, mas como uma entidade física, um “corpo gravitacional”, como Sarah Monks 

(2013) afirma. A atenção pictorial dada à fisionomia e ao movimento das ondas, ou seja, 

à materialidade própria do mar, aponta necessariamente para a componente física e não 

somente metafísica da qual o quadro se reveste: 

 

Tanto as coisas físicas (o visível, o concreto que se relaciona com as leis da natureza, 

nesta caso, [as leis] da água) quanto o metafísico (o que está além disso, a nossa 

compreensão da sua existência e significado) não são usados de modo casual, mas estão 

carregados de significados pessoais e intrínsecos (CASALIGGI, 2006, p. 171). 

 

 Representar o mar, um elemento ao mesmo tempo “material” e 

“desmaterializado”, será o grande desafio colocado à experiência estética de J. M. W. 

Turner. Á medida que a luz e a cor se tornam centrais à sua filosofia visual, Turner 

abandonará os detalhes da forma para explorar a sua dissolução, continuando, não 

obstante, fiel a uma pintura de paisagem quase científica, extremamente atenta à 

anatomia da onda, ao reflexo e ao desvio da luz na superfície aquática, atenta à sua cor e 

textura, ao peso e à força do mar. Ruskin, por exemplo, mencionará, ao referir-se a 

Land’s End, Cornwall (1835, Figura 38), a capacidade de Turner em combinar ambas as 

características materiais e imateriais da água: 

 

(...) ao longo da representação de tudo isso, não há uma única curva falsa dada, nem 

uma que não seja a expressão perfeita do movimento visível; e as formas do mar infinito 

são desenhadas com todo o domínio da arte, que através do estudo mais profundo de 

cada linha, faz com que elas se pareçam fruto de mera sorte (...). Da cor deste magnífico 

mar já falei antes; é um cinza-verde solene – com a sua espuma vista vagamente através 

da escuridão do crepúsculo, modulada com a plenitude, a inconstância e a tristeza de 

uma melodia profunda e selvagem (RUSKIN, 1884, p. 567 apud CASALIGGI, 2006, p. 

175). 
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 Para Ruskin, Land’s End ilustra plenamente a capacidade de Turner em entender 

a força da água; um entendimento que, para o crítico, resulta tanto do domínio da arte, 

isto é, da experiência óptica da natureza e da atenção científica do detalhe, quanto da 

capacidade do pintor em traduzir, através da cor, a sua condição imaterial, ou seja, o seu 

caráter infinito e magnífico. É por isso que, no entendimento do crítico, o mar de Turner 

é uma experiência intensa e totalizante. E é surpreendente, tal como vimos 

anteriormente com Heinrich von Kleist e C. D. Friedrich, como a análise que John 

Ruskin faz de Land’s End, com toda a força do discurso metafórico, parece funcionar 

como a contraparte linguística da representação pictória do mar levada a cabo por 

Turner. No diálogo entre o crítico e o artista, o visual e o narrativo estabelecem um 

vínculo riquíssimo que contribui ainda mais para o entendimento das percepções do mar 

na égide do romantismo e no contexto da estética do sublime.  

 

 

 
Figura 24. Land’s End, Cornwall. J. M. W. Turner, 1841 

Disponível em: «http://www.tate.org.uk/art/research-publications/jmw-turner/joseph-mallord-william-

turner-lands-end-cornwall-r1144263» 

Acesso em: 20 de Stembro de 2017 

 

 O que o crítico de arte destaca em Land’s End é precisamente o sentido 

impulsivo de energia que Turner parece conferir ao mar, esse modo pelo qual o artista 
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parece abandonar a “forma” a favor da “energia” (ANDREWS, 2014). Ruskin descreve 

a aquarela como 

 

uma grande desorganização de ondas em que cada uma delas se divide e se emaranha 

entre os promontórios à medida que surge, enrolada, (…) atirando tudo o que fica para 

trás para um estado de desordem e quebrando todas as ondas que se seguem em cristas 

verticais; estas, por sua vez, apesar de se dirigirem para a costa, despedaçadas, retiram-

se numa confusão desesperançada, até toda a superfície do mar se tornar um 

redemoinho vertiginoso de raiva apressada, contorcida, torturada e sem destino, 

limitante e colapsante, que serpenteia numa anarquia de poder imenso; subdivide-se 

numa miríade de ondas em que nenhuma é – deve ser lembrado – uma onda separada, 

mas sim uma parte e porção de uma grande onda, acionada por uma energia interior e 

forçando em todas as direções a poderosa ondulação impetuosamente delineada, que 

desliza sobre as pedras e se retorce com o vento, arrasando uma e perfurando a outra 

com a forma, a fúria e a celeridade de um lençol de fogo cintilante (RUSKIN, 1964, p. 

39). 

 

 Subjacente à “energia” do mar que Turner transmite em seus quadros está aquilo 

que Leo Costello identifica como a “dinâmica de formação, desintegração e 

reconstrução”, ou seja, o “processo literalmente fluido de formação, des-formação e re-

formação” (2014, p. 82) do objeto artístico. Na base do projeto estético de Turner está 

um movimento constante e alternante entre “forma” e “não-forma”: “a água funde-se 

com o ar, o ar e a água fundem-se com o fogo, enquanto a terra, a pedra e o metal se 

dissolvem” (CANADAY, 1981, p. 95). É pela exploração das possibilidades 

expressivas das formas materiais, como a tinta e a cor, que formas imateriais, como a 

luz, o ar, a água e o fogo, são representadas e, num todo dinâmico, no qual se fundem 

umas com as outras, são transformadas em verdadeiras forças da natureza. O próprio 

processo de criação de Turner é, como o seguinte relato sugere, em si mesmo, um 

processo destrutivo e de desintegração, no qual a “forma” só surge depois de passar por 

um estágio de “não-forma”: 

 

Ele começou a derramar tinta húmida até ela saturar-se, ele rasgou, ele arranhou, 

esfregou-a numa espécie de frenesi e a coisa toda foi um caos – mas, gradualmente, e 

como se de magia se tratasse, um navio encantador, com todo um detalhe requintado, 

surgiu (SHANES, 2001, p. 13). 

 

 Para além das óbvias implicações metafóricas que tal dinâmica tem na complexa 

relação que se estabelece entre o pintor e a obra, e que Sarah Monks (2013) analisa em 

termos do processo de absorção e transfiguração do próprio pintor pela e através da 

obra, isto é, em termos da relação de Turner com a “sublimidade do afogamento” 
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(MONKS, 2013, s/p), interessa-nos entender como, no processo de representação, o mar 

se torna um lugar de instabilidade e, por isso, um meio para explorar tanto a 

desintegração do “eu” quanto da própria “história” (COSTELLO, 2014, p. 9). 

 

 

 
Figura 25. Snow Storm, J. M. W. Turner, 1842 

Disponível em: «http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-storm-steam-boat-off-a-harbours-

mouth-n00530». Acesso em: 20 de Stembro de 2017 

 

 

 

 Olhemos, brevemente, para Snow Storm. Steamboat off a harbour’s mouth 

making signals in shallow water, and going by the lead. The author was in this storm in 

the night Ariel left Harwich (Figura 39), quadro exibido em 1842 com outra pintura a 

óleo, intitulada Peace, burial at sea (Figura 40).  

 Um dos primeiros elementos que nos prende a atenção em Snow Storm é o título 

que, de imediato, sinaliza uma experiência do mar em primeira mão: quando Ariel, o 

barco, deixou Harwich, o porto, o pintor estava lá. A experiência visual e corporal da 

tempestade é relevante e remete-nos ao “topos da coragem” e do “artista-na-
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tempestade” (LEVINE, 1985, p. 385), um aspecto que já foi mencionado anteriormente 

quando fizemos referência ao pintor holandês, Joseph Vernet (1714-1789). Na ocasião 

de uma crítica feita à técnica do pintor, Turner dirá ter pedido aos marinheiros que lhe 

“amarrassem ao mastro do navio para observar a tempestade; Fiquei amarrado por 

quatro horas, e não esperava escapar, (...) senti-me obrigado a registá-lo. Mas ninguém 

tinha que gostar da imagem” (WALKER, 1976, p. 194 apud ISHAM, 2004, p. 82). 

Ainda em reacção ao comentário de um leitor do jornal Athenaeum, para quem o quadro 

seria apenas uma “massa de sabonetes e de tinta branca”, Turner comentará: “Eu não 

pintei para ser entendido, queria mostrar como uma cena daquelas era. Pergunto-me se 

eles sabem o que o mar é. Gostava que tivessem estado lá” (Id.).  

 Não obstante as dúvidas em relação à factualidade do evento, com o título 

Turner adiciona drama e detalhe ao quadro, confirmando a sua vontade em transmitir 

uma experiência total do mar, visto, não da distância segura da terra firme, mas do mar. 

O pintor estava no centro do confronto entre as frágeis determinações humanas – 

simbolizadas pelo barco, os marinheiros e, é claro, pelo próprio pintor – e as forças 

elementares, destruidoras, da natureza – o mar, a tempestade, a neve. Mas o pintor 

também está, e isso é crucial, no centro da pintura, com o mastro vertical do navio a 

representar o seu corpo amarrado. Turner é, portanto, o foco da experiência visual; 

aquele que se sujeita e “resiste a um prolongado processo de afogamento (...) uma das 

lições mais nobres da natureza” (RUSKIN, 1998, p. 41). A tela, por sua vez, é onde tal 

confronto entre o pintor e as forças da natureza acontece, e de onde ele sai vitorioso. 

 Os efeitos abstratos de Snow Storm não passam despercebidos, especialmente a 

composição circular, em vórtice. Enquanto formato estético, o vórtice surge do 

dinamismo próprio das forças naturais e tem um efeito muito diferente quando 

comparado aos mares turbulentos dos primeiros trabalhos de Turner, como The 

Shipwreck, por exemplo. O vórtice, sinônimo de pura energia, tornar-se-á característico 

nos quadros pintados por Turner nos seus últimos anos de vida, quando o autor começa 

a revelar interesse pelas temáticas dos começos primordiais e dos eventos catastróficos. 

 De fato, o efeito gerado pelo quadro é um de confusão ou, para mais uma vez 

parafrasear John Ruskin (1998), de “incoerência”. A fronteira entre os elementos está 

totalmente ausente e a própria tempestade é representada como um redemoinho 

desfocado. O único ponto visível que conseguimos distinguir desse vórtice de forças 

naturais, que, com a sua energia, ameaça engolir qualquer traço de humanidade, é o 
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mastro do navio onde, supostamente, está o pintor amarrado. E ainda que o navio, pela 

sugestão da cor preta, pareça ser a única forma identificável, a sensação que predomina 

é a de que tudo, eventualmente, se dissolverá na obscuridade da paisagem. Não há mais 

horizonte, limite algum entre mar e ar. Tudo o que é material parece ser sugado pelo 

vórtice, como se tudo aspirasse à condição imaterial e caótica do movimento da luz e da 

cor.  

 Esse estado particular, de nos sentirmos a ser “engolidos” pela cena representada 

– a tal “sublimidade do afogamento” (MONKS, 2013) –, parece conduzir-nos a uma 

experiência do vazio. A afirmação de Casey (2002) sobre a transição, na pintura, de um 

sublime de caráter apocalíptico para um sublime contemplativo é pertinente para a 

compreensão de Snow Storm. Segundo o autor,  

 

com a retirada do contexto estabelecido por outros elementos [pela forma], o item 

singular da nossa atenção afunda-se, deixando apenas vacuidade, escuridão/luz, solidão 

e silêncio [a não-forma]. Contemplar uma coisa é, efetivamente, não contemplar nada 

(2002, p. 45).  

 

 Ora, é precisamente o processo estético de dissolução de algo em nada que está 

na base da criação das últimas paisagens marítimas de Turner, ou, como o próprio 

Ruskin afirmará, “no poder de dizer tudo e, ainda assim, não dizer nada” (1964, p. 33).  

 Tal dissolução remete-nos, necessariamente, ao sublime tal como é 

compreendido por Kant, filósofo para quem “o sublime pode ser encontrado num objeto 

mesmo desprovido de forma, desde que ele nos envolva imediatamente, ou, que pela 

sua presença, provoque a representação da ilimitabilidade e da sua totalidade” (KANT, 

195 2, p. 90 apud CASEY, 2002, p. 46). Não estando na natureza e sim na 

subjetividade, na ideia e na agência do artista, trata-se, aqui, de um sublime que é uma 

totalidade ilimitada para a qual não existe uma estimativa quantitativa, não existe forma. 

É nesse sentido que o mar de Turner em Snow Storm exibirá uma sublimidade que, em 

última instância, é a expressão da sua própria subjetividade respondendo ao confronto 

do Eu com o mar. 

 Sarah Monks, que compreende Snow Storm não apenas como uma imagem 

reveladora da tensão entre natureza e cultura, mas como uma alegoria da originalidade 

artística, assinala a grande ruptura que essa pintura de Turner representa para a questão 

da relação entre arte e conhecimento incorporado (embodied knowledge):  
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Snow Storm não diz respeito ao conhecimento do mundo como uma entidade lá fora, e 

sim ao reconhecimento do Eu como um corpo isolado, imerso e superado por uma 

experiência incipiente; qualquer noção de sistema, seja em termos de perpectiva ou de 

mecanicidade, tem aqui pouco valor. O que Turner observou (e simultaneamente 

encenou) é menos o mundo e as suas formas elementares do que os processos de pintura 

e do pensamento: [Snow Storm] parece descrever a sua própria criação. (...), de modo 

performático, a imagem descreve o momento antes do conhecimento, quando a visão, o 

pensamento e a experiência corporal são efetivamente equivalentes e ainda não 

tropeçaram no conhecimento que os definirá como tipos de conhecimento distintos e 

diferentemente valorizados. (...) É significativo, que esse estado primordial de 

possibilidades suspensas não esteja mais implícito no horizonte, mas constitui a 

totalidade da cena para a qual olhamos. (...) Ao mesmo tempo dentro e fora da paisagem 

marítima, o artista é, agora, o seu único predicado estrutural, ocupando o lugar tanto da 

linha do horizonte quanto do seu espectador. Turner parece falar-nos a partir de lá, da 

parte inferior da pintura, da matéria e da experiência puramente a-social (2013, s/p). 

 

 A ideia de superação da natureza pelo Eu que Sarah Monks traz em seu artigo é 

relevante, pois, na minha opinião, retoma a noção da vontade de domínio que está por 

detrás da experiência do sublime. O sublime, em Turner, é, também, uma linguagem de 

posse. Por detrás da sua linguagem visual está a luta, quase cósmica, entre uma natureza 

externa e explosiva – experienciada na tempestade –, e uma contra-natureza, humana e 

subjetiva, que tenta dominá-la internalizando-a e representando-a através da cor. O 

grande desafio de Turner é precisamente o da dissolução, o da transcendência48. O 

barco, em Snow Storm é a metáfora, por excelência, da alternância entre a vida e a 

morte, e o mar, a zona líquida onde uma suposta unidade corporal se liga a um estado 

embrionário, anterior à palavra e à própria matéria.  

 Não será mero acaso que Snow Storm tenha sido exibido com Peace, burial at 

sea na Royal Academy em 1842. Tributo a seu amigo e pintor escocês, David Wilkie 

(1785-1841), que morrera e fora enterrado no mar, em Gibraltar, Peace, burial at sea, 

no qual se destaca mais uma vez o uso excessivo do preto, é uma narrativa de perda, 

sofrimento e vulnerabilidade. Tais temas ganham outra proporção (essencialmente 

histórica), quando se olha para uma tela anterior exibida em 1840, intitulada Slavers 

throwing overboard the dead and dying – Typhon coming on e considerada por John 

Ruskin como um dos “mares mais nobres que Turner pintou (...), dedicada ao mais 

sublime de todos os sujeitos e impressões (...) – o poder, a grandiosidade e a morte no 

mar aberto, profundo e ilimitado” (1998, p. 41). The slave ship, tal como é conhecida a 

obra, será problematizada de modo mais pormenorizado quando, no próximo capítulo, 

 
48 Sarah Monks menciona um episódio marcante na vida de Turner. Deitado no seu leito de morte e aos 

cuidados da mulher de um homem que morrera afogado, Turner teria perguntado a seu amigo, o pintor 

David Roberts: “Então, eu me vou tornar uma não-entidade?” (GUITERMAN, 1989, p. 6 apud MONKS, 

2013, s/p). 
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analisar aquilo a que chamarei de “oceano pós-romântico” no contexto das narrativas 

atlânticas afro-futuristas. É, não obstante, com Turner, que superfície e profundidade 

deixam de ser dois lugares separados e distintos, para, de algum modo, fundirem-se uma 

na outra, e com o ar, o céu e a terra. Turner explora a materialidade, a forma da água, 

simplesmente para fazê-la desaparecer, tornando-a não forma, pura metáfora. 

 

 

 

Figura 26. Peace, burial at sea, J. M. W. Turner, 1842 

Disponível em: «http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-peace-burial-at-sea-n00528».  

Acesso em: 20 de Stembro de 2017 
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 2.4. Une barque sur l’ocean 

 

 Sem mais horizonte e reconfigurado no interior de uma dinâmica estética que o 

fragmenta e dissolve, o mar tornar-se-á, na primeira metade do século XX, apenas um 

pretexto para o exercício pictório.  

 Antes do século XIX chegar ao fim a tecnologia moderna já havia adicionado à 

paisagem marítima o poder do vapor. O fim das embarcações à vela e a construção em 

metal sinalizam a transição de um tipo de navegação dependente do homem e da leitura 

dos ventos e das marés, para uma navegação transoceânica totalmente independente dos 

elementos da natureza e que passa a explorar o mar, como Joseph Conrad assinalará em 

The Mirror of the sea (1906), como uma rodovia. Os progressos das técnicas de 

navegação, entre os quais o cronômetro de navegação e a maior precisão dos 

instrumentos, e os progressos na cartografia não apenas aumentarão o trânsito oceânico, 

como reduzirão o número de naufrágios e, com isso, o sentimento de temor ou de 

desespero face ao mar. De forma análoga, com o desenvolvimento da fotografia e de 

novas modalidades de reprodução através da litografia e a fotolitografia, a necessidade 

de representação pictória do mar diminuirá significativamente (ICKOWICZ, 2012, p. 

152). Essa nova configuração, como se verá brevemente no próximo capítulo, 

representará um novo desafio à estetização do mar pela pintura, do realismo das ondas 

de Gustave Courbet (1819-1877) ao mar-símbolo e minimalista de J. M. Whistler 

(1834-1903), à água impressionista, mas clínica, de Claude Monet (1840-1926). Como 

Pierre Ickowicz nota,  

 

As reivindicações sociais ou dramáticas, o medo do oceano em fúria desaparecem 

completamente da pintura no século XX. (...) O mar, ainda que violento, é enfeudado 

sob o tratamento gráfico dos representantes dos diferentes movimentos, deixando pouco 

espaço para o simbolismo social ou emocional. Simbolistas, para quem o mar é apenas 

cenário (Nomellini, Os Corsários), pontilhistas (Edmond Cross, O Naufrágio), cubistas 

(Souza-Cardoso, A Chalupa) ou luministas (Larsen, Migração de Patos) transformam os 

gostos e as visões das vagas à medida da evolução da representação pictória e 

confirmam a rejeição ao Naturalismo (2012, p. 153-154). 

 

 O que se encontra aqui é um sentimento geral de domínio e de conquista do mar 

que pode ser representado por algo tão simples como a construção do Canal de Suez em 

1869 e, no início do século XX, pela consolidação do turismo balnear. Se durante o 

século XIX, no contexto do sentimento oceânico e da estética do sublime, poetas, 

pintores e compositores mobilizaram o oceano como um veículo simbólico para a 
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expansão da consciência individual (essa suposta transcendência do Eu), não nos 

esqueçamos que foi precisamente isso que ofuscou a representação poética e pictória do 

mar como indicadora da expansão imperial, da produção e distribuição industrial, do 

trabalho proletário e do lazer burguês. São, afinal, as alegações românticas por um 

sublime estético que, em última análise, forneceram uma fonte sempre renovável para 

uma experiência fictícia de auto-empoderamento das elites europeias. O que as 

especulações sobre o mar e as origens do sublime partilham, independente das várias 

facetas que tal estética vai assumir ao longo dos séculos é a vontade do domínio, da 

posse (SHAW, 2007). Como um modo essencialmente masculino de escrita e de relação 

(YAEGER, 1989), o sublime construiu o mar como a eterna mãe, a “fêmea do globo” 

(MICHELET, 1861), um núcleo criador que, não obstante, devia ser disciplinado. 

Afinal, vale lembrar, para que o sublime se tornasse uma experiência “positiva” e a 

soberania interna fosse alcançada, o ego transcendental deveria separar-se não só da 

sociedade e do corpo – da “forma”, como se viu com Turner –, como deveria, com 

sucesso, disciplinar a natureza (SHAW, 2007). É disso que se trata a postura heróica e 

romântica de Turner: uma atitude pictória em relação ao mar que, sob a fantasia sublime 

do afogamento, e de modo ambivalente, a domestica ao mesmo tempo que a 

engrandece.  

 Construído como fronteira, um mundo mais autêntico e natural, de anarquia até, 

quando comparado à civilização industrial e urbana, o mar tornou-se um veículo 

importante para a manifestação de um certo “antimodernismo peculiarmente burguês” 

(CRONON, 1995). Se transpusermos a análise de William Cronon sobre o que está, 

realmente, por detrás da noção de “natureza selvagem” para o nosso contexto de 

discussão, podemos dizer que, em última instância, o mar representou, no século XIX, 

um escape, uma “fuga da história”: 

 

Vista como fronteira, [a natureza foi] um mundo selvagem no alvorecer da civilização, 

cuja transformação representa o próprio início do épico histórico. Vista como a ousada 

paisagem do ‘heroísmo da fronteira’, [foi] um lugar de juventude e de infância para o 

qual o homem podia escapar, abandonar o seu passado e adentrar um mundo de 

liberdade, onde todos os constrangimentos da civilização simplesmente desapareciam 

da memória. Independentemente do ângulo pelo qual a consideremos, a natureza 

selvagem oferece a ilusão de que podemos escapar dos problemas do mundo dentro dos 

quais o passado nos emaranhou. Essa fuga da história é uma das razões pelas quais a 

linguagem que usamos para falar sobre a natureza selvagem é muitas vezes permeada de 

valores espirituais e religiosas que refletem ideais humanos muito mais do que o próprio 

mundo material da natureza física (1995, p. 10). 

 



103 

 

 Se vista como uma tentativa de escape à história, ou seja, da responsabilidade do 

homem em relação ao impacto da urbanização e da industrialização, da tecnologia e da 

exploração desmedida dos recursos naturais que ganha contornos desmedidos no século 

XIX, a experiência romântica e pictória do oceano traz consigo uma série de questões 

relacionadas ao poder imperial, à ética e ao ambiente.  

 Ao lado de um oceano sublime e meditativo, que trazia consigo a imagem de um 

lugar vasto, vazio e indiferente ao tempo humano encontramos, paradoxalmente, a 

imagem de um oceano-veículo de conquista e de violência, um lugar da natureza sem 

“forma”, “imaterial”, a ser regulado e domesticado pela técnica e exploração. Se 

voltarmos à Philip Steinberg (2001) e à sua discussão da construção do oceano como 

espaço social, entendemos que, ainda que o mar tivesse sido construído como espaço 

impossível de conquistar e civilizar, o mar claramente importava a nível político e 

econômico. Na medida em que desempenhava um papel crucial nos impérios 

transcontinentais e no comércio à longa distância, o que significa que algum tipo de 

governância e de administração eram requeridas, o desafio era precisamente o de 

desenvolver um mecanismo regular que complementasse a idealização do grande vazio 

(STEINBERG, 2001, p. 125). Essa é, certamente, uma atitude contrastante que, não 

obstante, coexistiu e foi complementada pela estética do sublime e por todo um discurso 

romântico que engrandeceu um oceano que, devido a sua natureza selvagem, resistia às 

forças domesticadoras da modernidade. Tal coexistência não parecerá estranha se, na 

linha de Joachim Ritter, nos lembrarmos que a filosofia do sublime, baseada na 

sensibilidade, está inteiramente subordinada ao conceito racional de ciência, e que a 

“simultaneidade da objetificação científica e da presentificação estética em relação à 

natureza não é casual” (2013, p. 109). 

 Essa é uma temática que abordarei mais a fundo nos próximos capítulos. O que 

gostaria de ressaltar, a partir do comentário acima apresentado de William Cronon, é 

precisamente o fato da ideia da existência de uma unidade entre o oceano e a alma 

humana, ideia essa que será continuamente trabalhada e retrabalhada em suas dimensões 

estéticas e filosóficas, encontra-se umbilicalmente ligada à “linguagem do 

expansionismo ocidental” (CONNERY, 2005), em particular, à linguagem imperial e à 

linguagem do capital. Tropos da sublimidade oceânica, como Christopher Connery 

pertinentemente assinala, “precisam ser lidos em oposição ao oceano como espaço 

criado, mitológico, devendo-se levar em conta os interesses que são beneficiados por 
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essa mitologia” (CONNERY, 2005, p. 289).  

 O modo pelo qual o mar foi inventado pelo Ocidente sempre implicou 

ambivalência. Longe de ser um lugar à parte, natureza selvagem e transcendental, o mar 

é, sobretudo, uma criação humana, de fato, tal como o conhecemos hoje, ele é o produto 

de uma cultura muito específica. O mar sublime e romântico, com todos os seus efeitos, 

variedade e contrastes ópticos, é antepassado imediato do mar narrado por Lévi-Strauss 

em Tristes trópicos e que, ainda hoje, experienciamos visualmente. Com a palete de 

emoções e práticas que se institucionaliza ao seu redor no século XIX, olhar o mar 

transforma-se em performance visual, totalmente deslocada da experiência real da 

natureza. Com a pintura, ele é tornado paisagem, lugar de salvamento estético, de 

compensação dos avanços nocivos da modernidade. 

 E enfatize-se que, ler uma paisagem, enquadrá-la, recortá-la com o olhar, era, 

como Alain Corbin (1994) argumenta, uma estratégia de distinção e de exclusão social: 

“a fim de apreciar plenamente uma paisagem era necessário um conhecimento versátil 

(...). Contribuições ao tal empreendimento eram esperados da geologia, geografia, 

botânica, história, estética e etnologia” (1994, p. 144). Um pescador ou um agricultor 

não tinha o olhar educado para tal, não dominava os códigos de apreciação da paisagem. 

A percepção de uma paisagem, “essa invenção dos citadinos” supunha ao mesmo tempo 

distanciamento e cultura (ROGER, 2013, p. 164). Nesse sentido, e à luz dos argumentos 

apresentados por W. J. T. Mitchell em Landscape and power (2002), podemos dizer que 

a paisagem marítima tal como foi construída no século XIX pela pintura, não apenas 

simbolizou relações de poder específicas, como funcionou como um instrumento do 

poder cultural. Em última análise, ela naturalizou a construção cultural e social do 

oceano como espaço antitético, fora e para além da História, essencialmente selvagem; 

espetáculo. A paisagem foi, mais do que outra coisa, uma atitude pictória em relação à 

terra, em relação ao mar. Como o oceano retorna nos séculos XX e XXI nos discursos 

da arte contemporânea, e como nelas se articulam os questionamentos sobre a 

apropriação visual da paisagem, sobre o oceano enquanto espaço simultâneo de 

contestação e de formação de identidades, sobre o imperialismo, a paisagem, a ecologia 

e a ética ambiental, será o exercício teórico a desenvolver no capítulo a seguir.  
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Capítulo III. O oceano melancólico. Relação, transcorporalidade e utopia.  

 

 3.1. Dive Number X: Spectrum 

 

Em Half Mile Down (1934) o explorador e naturalista norte-americano William 

Beebe (1877-1962), que em 1934 alcança a marca recorde de 923 metros de 

profundidade em mergulho dentro de uma batisfera49, compara a descida pelas camadas 

da zona pelágica a uma viagem espacial: 

 
(...) aventurar-se no fundo do mar é uma experiência não terrena50. (...) até que eu esteja 

realmente fechado dentro de algum foguete futurista e inicie uma viagem pelo espaço 

interestelar, nunca terei experimentado a sensação de completo isolamento da superfície 

do planeta Terra tal como quando pousei pela primeira vez, dentro de uma ervilha oca, 

num quarto de milha abaixo do convés de um navio a balançar no meio do oceano” 

(BEEBE, 1934, p. 99-100). 

 

Para além da asserção de que a zona abissal51, cuja ecologia asfixiadora a torna 

num espaço absolutamente não-humano, é uma imagem espelhada do espaço sideral, o 

que se destaca das observações de William Beebe, principalmente nas notas intituladas 

Dive Number X: Spectrucm. To Davy Jone’s locker, é a descrição minuciosa que o 

biólogo faz do desaparecimento das frequências de luz ao longo da descida, até o 

momento em que “o azul que preencheu o espaço deixou de admitir a possibilidade de 

outra cor” (1934, p. 111).  

 

Logo abaixo da superfície, o vermelho diminuiu para metade da sua amplitude normal. 

Aos 20 pés havia apenas um fio de vermelho e aos 50 o laranja era dominante. Este, por 

sua vez, desapareceu aos 150 pés. Os 300 pés encontraram o espectro inteiro esmaecido, 

o amarelo quase desapareceu e o azul diminuiu sensivelmente. Aos 350 pés o espectro 

era 50% azul-violeta, 25% verde e uma quantidade igual de uma luz pálida incolor. A 

450 pés nenhum azul permaneceu, apenas o violeta e um verde muito esbatido para se 

 
49 O recorde é alcançado por William Beebe, pioneiro no campo da oceanografia, e Otis Barton (1899-

1992), engenheiro que desenvolve a batisfera, uma esfera oca com um metro e meio de comprimento, 

construída em aço e para ser usada especificamente por Beebe. Com 2.850kg, a batisfera era baixada por 

um único cabo de aço. O formato esférico permitia a distribuição uniforme da pressão no seu interior. 

Juntos, Beebe e Barton realizaram 35 mergulhos na batisfera, marcando a primeira vez que um biólogo 
marinho observou animais batipelágicos em seu ambiente nativo. Em 1949, Otis Barton bate um novo 

recorde de 1372 metros profundidade. 

50 Beebe usa o termo “unearthly”, que aqui traduzo como “não terreno”, ainda que outras possibilidades 

possam ser ponderadas: “sublime”, “sobrenatural”, “celeste”.   

51 Uso o termo “zona abissal” para referir-me ás zonas batipelágica, abissopelágica e hadopelágia, todas 

elas marcadas pela ausência de luz solar devido ás suas profundidades. Tecnicamente, a zona batipelágica 

encontra-se entre os 1000 até cerca de 3000m de profundidade, a zona abissopelágica entre os 3000m e os 

6000m, e a zona hadopelágica abaixo dos 6000m. Acima, a zona epilágica ou superficial estende-se até 

aos 200m, e a zona mesopelágica entre os 200m e os 1000m de profundidade.  
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poder nomear. Aos 800 pés não havia nada visível para além de uma linha estreita de 

um branco-acizentado pálido. (...) quando olhei para fora, vi apenas o mais profundo e o 

mais escuro azul imaginável. (...) a cor parecia ser um azul escuro e luminoso, e essa 

contradição de termos mostra a dificuldade da descrição” (ibid., p. 199).  

 

 Não obstante o ambiente líquido, que absorve todos os espectros de luz 

humanamente distinguíveis – “aos 800 pés, não existe cor: nem uma partícula de cor” 

(BEEBE, 1934, p. 199) –, ao longo das páginas que se seguem, Beebe tenta, obstinado, 

encontrar uma linguagem científica capaz de nomear aquela “iluminação estranha” 

(ibid., p. 109); um empreendimento que, no final, falha. Nem a “lógica” nem a “razão” 

conseguem traduzir a sensação “não-científica”, profundamente corporal, de uma 

“materialidade” luminosa que penetra o seu próprio ser.  

 

(...) era mais estranho do que qualquer imaginação poderia ter concebido. Era um 

indefinível azul translúcido, muito diferente de tudo o que já alguma vez vira na 

superfície, o que excitou os nossos nervos ópticos da maneira mais confusa. 

Continuamos a chamá-lo brilhante... Trouxe toda a minha lógica, pus de lado a 

excitação de estar naquele preciso lugar do espaço aquático e tentei pensar de forma 
comparativa, e falhei totalmente. (...) o azulado do azul, tanto fora quanto dentro da 

nossa esfera, parecia passar materialmente através do olho para dentro dos nossos 

próprios seres. Isso tudo é muito pouco científico; muito digno de ser ridicularizado por 

um oculista ou físico, mas lá estava ele (ibid., p. 109). 

  

 Tal ecologia “estranha” e austera, feita de uma “luz brilhante”, mas não 

exactamente brilhante, isto é, de uma luz “totalmente diferente para ser classificada em 

termos usuais” (BEEBE, 1934, p. 110), excede as capacidades da linguagem e da 

própria objectividade científica, agora encharcadas de “sentimento” e “sensação”: 

 

(...) acho que experimentámos um tipo totalmente novo de recepção mental da cor. Senti 

que estava a lidar com algo muito diferente para ser classificado em termos usuais. 

Todos os nossos comentários foram registrados (...) e quando os li mais tarde, a 

repetição da nossa insistência no brilho, que ainda não era brilhante, era quase absurda. 

No entanto, acho que devo continuar a escrever sobre isso, nem que seja apenas para 

provar como a linguagem é inadequada para traduzir vivamente os sentimentos e as 

sensações numa condição tão única que é a submersão em tal profundidade (ibid., grifos 

da autora). 

 

 Ainda que o fundo do mar seja percebido como um espaço atemporal – “eu 

estava para além da luz do sol (...), aqui em baixo, durante dois biliões de anos, não 

houve dia ou noite, verão ou inverno, nem passagem de tempo” (BEEBE, 1934, p. 165) 

– Half Mile Down sinaliza um deslocamento crucial, de uma visão do abismo como 

espaço inerte ou irrelevante, e geologicamente morto, para, como Stacy Alaimo afirma, 
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o vertiginoso reconhecimento de que, ali, no abismo, there is more being rather than 

nothing (2013, p. 234).  

 Note-se que o encontro de Beebe com o escuro azul-violeta, ou seja, com a total 

escuridão, é confrontado pelos complexos códigos de bioluminescência produzidos 

pelos seres abissais52, códigos que, inevitavelmente, colocam em xeque a percepção 

(humana) de uma paisagem profunda marcada pela ausência de luz. Nas notas 

intituladas At the end of the spectrum, o biólogo registrará:  

 

Aos 1650 pés estava tão escuro quanto Hades. Fiquei sem comparações razoáveis. (...) 

de repente, uma visão a que não consigo dar nome, embora tenha visto outras 

posteriormente. Era uma rede de luminosidade, delicada, com grandes malhas, toda 

incandescente e em movimento, ondulando lentamente á medida que se afastava” 

(BEEBE, 1934, p. 201).  

 

 Algo comunica, nesse lugar onde a “mente recusa qualquer distinção de cor [e] o 

sol é derrrotado” (BEEBE, 1934, p. 200-201). A luz “brilhante”, mas “escura” do fundo 

do mar, assim como as cores que emanam das criaturas bioluminescentes, emergem 

como eventos que colocam os códigos de visuais de William Beebe em suspensão e 

desestabilizam todo um modo de vida terrestre. De facto, como nos lembra James 

Hamilton-Paterson (2013), a zona abissal, para os seus habitantes não é um espaço 

escuro. Com olhos extremamente aguçados, que percebem níveis baixíssimos de luz, 

com sensibilidade a sons, cheiros e a pressões extremas, que se encontram muito além 

do espectro dos nossos próprios sentidos, parece inútil, diante daqueles seres, falar em 

termos de “luz” ou de “escuridão” (HAMILTON-PATERSON, 2013, p. 47). A 

bioluminescência é, no fundo do mar, agência, uma forma de comunicação única que 

foge á qualquer sistema de vocabulário humano, e que, por esse motivo, não obstante a 

sua ansiedade visual, Beebe só consegue enquadrar no âmbito da “sensação” e da 

“emoção”.  

 

Enquanto olhava para o oceano sobre o qual o sol se punha, percebi o que me foi 

permitido ver, quase meio quilómetro abaixo da superfície. Soube que nunca mais 

voltaria a olhar para as estrelas sem me lembrar das suas contrapartes activas e vivas 

nadando naquela pressão terrível. A mente entra num labirinto de fascínio – pensar que 

vi aquelas multidões ocultas, delicadas e frágeis, movendo-se rapidamente em suas 

 
52 Ser abissal é o termo para os seres vivos aquáticos que vivem nas zonas abissais e que sobrevivem em 

condições extremamente difíceis, com centenas barras de pressão, pequenas quantidades de oxigénio, 

pouco alimento, sem luz solar e frio constante. Para sobreviverem num ambiente tão exigente têm 

diversas adaptações, sendo uma delas a bioluminescência, usada seja para iluminar o caminho ou para 

atrair presas e parceiros.  
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missões na vida – evitando os seus inimigos, procurando comida e encontrando 

parceiros; e tudo isso num cenário aquático negro e gelado, com quase meia tonelada de 

peso esmagando cada centímetro quadrado. (...) Uma vez algo assim visto, permanecerá 

para sempre na memória mais vívida da vida, exclusivamente pelo seu frio e isolamento 

cósmico, pela escuridão eterna e absoluta, a beleza indescritível dos seus habitantes (p. 

175).  

 

 Half Mile Down, tal como Tristes Trópicos (1955) de Lévi-Strauss, revela uma 

visão da natureza que inclui, ao mesmo tempo, o visual, o literário, o descritivo e o 

sensível. Acontece, no entanto, na narrativa de William Beebe, um descentramento que 

resulta numa diferença fundamental: quando o descritivo e o pictorial falham, isto é, 

quando os códigos de percepção humana colapsam, resta-lhe apenas a possibilidade de 

ser orientado pela própria natureza53, isto é, pela própria materialidade oceânica. 

 Se a atitude estética de Lévi-Strauss, que aborda a superfície marítima como 

uma combinação formal de linhas, cores e texturas, implica a distinção entre um sujeito 

contemplador e um objecto contemplado á distância, no relato de Beebe há uma certa 

corporalidade envolvida, uma certa acuidade sensorial que nos leva para além de um 

enquadramento exclusivamente pictórico do mar. Tomando de empréstimo o termo do 

filósofo ambiental Arnold Berleant (1997 [2013]), podemos dizer que Half Mile Down 

substitui a estética da visualidade, sobre a qual assenta a percepção romântica do mar, 

por uma “estética da envolvência”. Tal “estética da envolvência”, segundo Berleant, é 

própria de um ser concreto participante no mundo, isto é, de um ser que não vê a 

natureza, mas que é parte integrante dela. Implicada nessa estética está, portanto, “a 

dimensão física do corpo, em cuja multi-sensorialidade se recebe a multifacetada 

riqueza sensível do ambiente” (2013, p. 377).  

 Pode-se, nesse sentido, afirmar que a experiência oceânica de Beebe não é 

somente contemplativa, como também é de imersão multi-sensorial. Ainda que se 

encontre dentro de uma batisfera que o protege do ambiente duro e austero que o cerca, 

Beebe não está ali apenas como observador, mas como participante de uma condição 

intensa que literalmente esmaga a possibilidade de compreensão racional e que o obriga 

a confrontar-se com a alteridade líquida e escura do oceano. É uma experiência de 

envolvência, se continuarmos na linha de Berleant, porque se “centra no caráter 

imediato e direto da ocasião. Ao percepcionar o ambiente a partir de dentro, tal como é, 

 
53 A submissão humana á orientação da natureza é um argumento desenvolvido pela ecofilósofa japonesa 

Yuriko Saito em Appreciating nature on its own terms (1998), ensaio onde defende uma apreciação 

estética da natureza descentrada, liberta do subjectivismo das teorias do sublime e das perspectivas 

pitorescas. Esse é um argumento ao qual voltarei no capítulo IV. 
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não olhando para ele mas estando nele, a natureza torna-se em algo bastante diferente” 

(2013, p. 293, grifo da autora).  

 O mergulho de William Beebe, biólogo que mais tarde virá a ser considerado um 

dos percursores do pensamento ecológico, remete-nos a uma experiência incorporada do 

mar que vai além de uma auto-projecção antrópica: Beebe reconhece que aquele é um 

modo de vida notavelmente diferente do seu, um produto de forças e processos naturais, 

isto é, um ambiente com as suas propriedades sensíveis específicas. Não deixa, contudo, 

de ser uma experiência que o biólogo traduz nos termos do sublime, do “cósmico”:  

 

Fui apanhado naquele instante por uma onda tremenda de emoção, pela apreciação rara 

daquilo que era momentaneamente sobre-humano, cósmico. (...) lá estava eu, com o 

privilégio (...) de tentar cristalizar aquilo que observava através de lentes inadequadas, 

de interpretar com uma mente totalmente despreparada para tal tarefa. Para a pergunta 

sempre recorrente, “Como se sentiu?”, só posso citar as palavras de Herbert Spencer, 

senti-me como “um átomo infinitesimal flutuando no espaço iliminado” (BEEBE, 1934, 

134-135).  

 

 William Beebe está, não somente, diante de uma paisagem que produz um 

sentimento de magnitude avassaladora, sublime, mas consciente de estar imerso num 

ambiente que excede os limites de um objecto contemplativo e que se recusa a ser 

constrangido em limites abstratos. A demarcação rígida entre ambiente e paisagem, que 

corresponde a uma separação “artificialmente instituída entre o meio fisico dos seres 

vivos e a dimensão perceptiva de um espaço observado” (SERRÃO, 2013, p. 377), ou 

seja, entre Natureza e Cultura, é ultrapassada em Half Mile Down, anunciando-se, em 

1934, uma nova percepção estética do espaço marítimo e da própria Natureza. 

Para Stacy Alaimo (2013), crítica ecofeminista que, em Violet-Black, faz uma 

leitura penetrante de Half Mile Down, a “ecologia violeta-escura” descrita por Beebe 

não é apenas um espaço de ficção científica e nem um espaço anacrónico destinado ao 

prazer inocente da descoberta, é sobretudo um lugar, líquido, dinâmico e material: um 

ecosistema. É no interior desse abismo oceânico, agora experienciado a partir de uma 

ética relacional, que uma nova palete de códigos e emoções irá emergir: 

 

(...) as observações de Beebe – dominadas que são pelas cores cativantes dos mares e 

das suas criaturas – personificam uma nascente filosofia pós-humanista nas qual os 

sistemas de conhecimento humano e os horizontes terrestres são subjugados, 

ultrapassados, desfeitos. (...) Os lampejos de uma epistemologia pós-humanista violeta-

escura podem, aqui, ser mais eticamente significantes do que determinar exactamente 

que criatura fez aquela luz azul pálida, sólida e brilhante (ALAIMO, 2013, p. 239).  
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É no sentido de uma “ecologia violeta-escura” menos antropocêntrica e menos 

terrestre, atenta a outros modelos de ética, política e conhecimento, ou, como Stacy 

Alaimo propõe, de uma ecologia violeta-escura que nos obriga a “descer ao invés de 

transcender” (2013, p. 235), que gostaria de iniciar este capítulo e, de uma forma mais 

geral, a segunda parte desta tese.  

Acredito que tal sentido de “descida” ou de “mergulho” é fundamental para a 

compreensão do modo pelo qual o oceano, no final do século XX, retorna nos discursos 

da arte contemporânea não mais como um catalizador da experiência do sublime, e, 

sobretudo, não mais como pretexto para o exercício pictório da pintura abstrata do início 

do século XX. Tendo o seu espaço totalmente “reconfigurado”, para usar o termo de 

Jacques Ranciére (2009), a anterior percepção do oceano como lugar de transcendência 

individual é substituída por uma ecologia da relação, uma “estética da envolvência” que 

inaugura a experiência do mar enquanto ecosistema e história, lugar de perda, luto e 

memória. Para parafrasear Édouard Glissant (2011), podemos certamente dizer que, 

contra a convenção romântica que transformou o oceano em “paisagem-cenário”, as 

obras que analisarei de seguida vão conceber “a paisagem [oceânica] como implicada 

numa história, tornando-a também personagem falante” (GLISSANT, 2011, p. 74)54. É 

essa paisagem-memória, se assim a pudermos chamar, que irá introduzir na “paisagem-

cenário” espessuras e fissuras, desvios: 

 

(...) toda a navegação no esplendor verde do oceano – a melancolia das travessias em 

transatlântico, a glória das regatas desportivas, a tradição das corridas de canoas ou de 

pagaias – sugere, com uma evidência de algas, essses abismos, essas profundezas 

pontuados de grilhetas enferrujadas. (...) todo o mar, (...) afagado com doçura pelos 

prazeres da praia, é um enorme começo, só ritmado por essas grilhetas cobertas de verde 

(GLISSANT, 2011, p. 18).  

 

Se a política da relação formulada por Édouard Glissant, política essa que dá 

compasso e tonalidade ás obras que analisarei ao longo deste capítulo, “diz respeito aos 

 
54 A noção de “paisagem-cenário” é usada por Glissant para fazer referência ás representações literárias 
do sistema de plantação nas Caraíbas, noção que me parece apropriada para pensar as representações do 

oceano nos séculos XVIII-XIX. Através da aplicação dos dispositivos da estética do pitoresco, tais 

representações, tanto literárias quanto visuais, conseguiram converter a plantação, uma máquina de 

paisagem colonial, de motor de devastação e sofrimento a lugar pitoresco, bucólico e harmonioso: 

“[levou-se] ao extremo a convenção da paisagem, da sua doçura, da sua beleza (...) para esconder, sob o 

esplendor convencional do cenário, a palpitação da vida, isto é, as realidades turbulentas da Plantação” 

(GLISSANT, 2011, p. 73). 
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povos dizimados ou ameaçados de extinção enquanto povos” (2011, p. 142), então, ela 

funda também “uma relação com a terra [o oceano]: não o absoluto sacralizado de uma 

posse ontológica, mas a cumplicidade relacional” (Ibid.).  

O diagnóstico sombrio da total “aculturação” dos oceanos (SUSIK, 2012) e do 

declínio dramático da sua biodiversidade que, cada vez mais, se confronta com os 

desejos de uma sociedade pós-moderna altamente tecnológica55, cruza-se com um 

oceano “melancólico” (WALCOTT, 1979), uma figura de morte, na qual a memória do 

tráfico trans-Atlântico se mistura ao drama actual da migração trans-Mediterrânea. 

Responsabilidade histórica e responsabilidade ecológica fundem-se numa só, e é no 

mar, mais precisamente, no abismo oceânico (agora tornado realidade incorporada) 

onde se formularão contra-memórias e projeções futuristas. Como veremos nos 

próximos capítulos, num contexto altamente mediado pelo pensamento pós-colonial e o 

pós-humanismo, pela deep ecology e o postulado distópico da “morte” da natureza, a 

arte contemporânea centrada no mar, em suas imersões e interpretações diversas, 

abraçará sobretudo uma ética relacional, parcial e plural, expondo nesse processo as 

dramáticas tensões que emergem entre o social e o natural, o material e o discursivo, 

entre metáfora e materialidade. 

 

3.2. La barque ouverte. Memória, relação e luto 

 

Antes de convocar o duo de música electrônica, Drexciya, e as obras Hydra 

Decapita (2010) dos The Otolith Group e Watery Ecstatic Series (2001- presente) de 

Ellen Gallagher, gostaria de voltar brevemente á imagem do abismo e discuti-la 

tomando como referência a “Poética da Relação” (1990 [2011]) de Édouard Glissant 

(1928-2011), obra que reativa a noção do mar como história que nos é trazida pelo 

escritor santa-lucence, Derek Walcott (1930-2017). 

A poética de Édouard Glissant é, essencialmente, uma poética da paisagem 

(BOYER, 2009; DASH, 2011; JACQUART, 1992). O lugar, tal como o poeta afirmará 

em Philosophie de la relation (2009), é incontornável, inevitável. Não se tratando de 

 
55 O oceano, como Abigail Susik argumenta, é apenas mais uma “reserva permanente para a proeza da 

techne” (2011, p. 8). As mudanças tecnológicas e o surgimento de novas oportunidades econômicas no 

oceano, como a mineração no fundo do mar, têm aumentado os riscos de áreas que historicamente nào 

estavam sob ameaça. Por exemplo, o problema do sistema de descarte conhecido como DSTL, Deep 

Submarine Tailings Disposal, é assustador: milhares de toneladas de rejeitos das minas em terras são 

depositadas no fundo do mar.  
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um regionalismo pitoresco nem mesmo de um exotismo turístico, a sua preocupação 

com a paisagem é notadamente histórica e resulta da tentativa de compreender o 

impacto da geografia na história do Caribe. A paisagem, Glissant enfatiza, não é uma 

configuração episódica e sim um elemento fundamental “não só da nossa história, mas 

também da nossa maneira de dizer” (BADER, 1984, p. 83). 

Politicamente motivado por uma pulsão anti-colonial que pretende dar conta da 

história da diáspora e do tráfico de escravos trans-Atlântico, o seu imaginário 

geográfico, que pode muito bem ser caracterizado como uma ontologia marítima, é 

estimulado por dois lugares fundamentais: o oceano, mais especificamente, a Passagem 

do Meio, e a plantação. Entrelaçados numa geografia material e não-territorial de ideias 

e afetos, oceano e plantação criam uma topografia á qual Glissant (2011) chama terre-

mer (terra-mar). Um habitat aquático, mas nem mar e nem terra, a terre-mer é uma 

espécie de entre-lugar que cria um mundo não-absoluto, arquipelágico e aberto, “de 

intenção multilíngue e ligado a todo o possível” (Ibid., p. 39). 

Umbilicalmente ligada á terre-mer encontramos a imagem cosmogônica da 

barque ouverte (barca aberta) com a qual o autor inaugura a sua filosofia da Relação. 

Metáfora para o navio negreiro, a barque ouverte é o elemento que estabelece a conexão 

espacial entre terra e mar, conexão essa que só se efectiva a partir da experiência 

traumática da escravidão e daquilo que Glissant entende por “conhecimento partilhado 

do abismo” (2011, p. 19), isto é, o conhecimento de uma profundidade oceânica 

marcada pela dor e devastação. Envolvida, material e espiritualmente, pelo gouffre-

matrice (abismo-matriz) a barque ouverte é, não obstante a sua indissociabilidade da 

morte e da destruição, reimaginada como o útero gerador de uma comunidade cultural 

porvir que será profundamente marcada pela Relação. Assim, quando no capítulo 

introdutório da “Poética da Relação”, nos deparamos com a imagem de um barco 

suspenso no vazio oceânico, entre África e o Novo Mundo, estamos efetivamente diante 

de um acto de criação, tal como Stanka Rodovic (2007) sugere, um evento cósmico: 

 

Aterrador é o abismo, três vezes ligado ao desconhecido. O primeiro é um terror 

inaugural, quando mergulhas no ventre da barca. (...) O ventre dessa barca dissolve-te, 

precipita-te num não mundo onde gritas. Essa barca é uma matriz, poço-matriz. 

Geradora do teu brado. Produtora também de toda a unanimidade por vir. Porque se 

estás só nesse sofrimento, partilhas o desconhecido com alguns, que ainda não 

conheces. Essa barca é a tua matriz, um molde, que, no entanto, te expulsa. (...). O 

segundo abismo é o abismo do mar. Quando a Marinha dá caça ao negreiro, o mais 

simples é aligeirar a barca, lançando ao mar a carga, com um lastro de grilhetas. (...) o 

abismo é verdadeiramente uma tautologia, todo o oceano, todo o mar, por fim afagado 
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com doçura pelos prazeres da praia, é um enorme começo, só ritmado por essas 

grilhetas cobertas de verdete” (GLISSANT, 2011, p. 18). 

 

Entidade aquática dinâmica e de cronologia não-linear, o mar é, na filosofia 

poética de Glissant, um lugar onde termos supostamente incompatíveis se reúnem: 

abismo-útero infernal, grávido “de mortos como de vivos condenados a uma morte 

adiada” (GLISSANT, 2011, p. 18). Ao mesmo tempo túmulo e início, a Passagem do 

Meio é matriz da comunidade de corpos que sobreviveram ao abismo e cuja 

unanimidade assentará na memória daqueles que não sobreviveram, nos seus vestígios 

acumulados no fundo do mar: 

 

Eu te saúdo, velhor Oceano! Tu guardas nas tuas cristas o barco secreto dos nossos 

nascimentos, os teus abismos são o nosso próprio inconsciente, povoados de fugidias 

memórias. (...) A experiência do abismo está no abismo e fora dele. Tormento daqueles 

que nunca saíram do abismo: que passaram diretamente do ventre do navio negreiro 

para o ventre violeta dos fundos do mar. Mas a sua provação não morreu, vivificou-se 

nesse contínuo-descontínuo: o pânico do país novo, a saudade da terra perdida... A 

memória não sabida do abismo serviu de lodo para essas metamorfoses. (...) E assim o 
desconhecido absoluto, que era a projeção do abismo (...) tornou-se por fim 

conhecimento. (...) o conhecimento do todo, que aumenta com a experiência do abismo 

e que no todo liberta o saber da Relação (GLISSANT, 20111, p. 20).  

 

Repare-se no modo pelo qual Glissant parece intercalar o vocabulário da história 

com a gramática da paisagem. A análise de Edward Casey em The fate of place. A 

philosophical history (1998) ajuda-nos a compreender melhor o papel significativo que 

a paisagem oceânica cumpre enquanto entidade cosmogônica sob a qual se alicerça, na 

poética de Glissant, a história da diáspora negra.  

Para Casey, qualquer criação de mundo implica, também, a criação de um lugar: 

“o lugar apresenta-se não apenas como uma dramatis persona particular, um ator no 

teatro cósmico, mas como o próprio evento da cosmogênese, o meio material do eterno 

e do sempre envolvente topocosmo [topocosm]” (1998, p. 5). Assim, inseparável da 

topogênese está a cosmogênese, processos nos quais o vazio cumpre papel constitutivo. 

Ainda que o vazio e o lugar aparentem ser termos opostos, eles partilham uma estrutura 

fundamental, isto é, “a propriedade comum de serem, ambos, a arena para o 

aparecimento de corpos (e, portanto, para os eventos dos quais os corpos fazem parte)” 

(Ibid., p. 6). Traduzindo isto para os termos de Glissant, podemos dizer que é do abismo 

que constitui a Passsagem do Meio que o navio enquanto lugar de origem é criado, 

matriz de onde corpos emergem. Tão violenta como a experiência da Passagem do Meio 
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é a experiência do vazio, caótica e intolerável: 

 

A insubstancialidade do caos, a sua confusão elementar e o seu caráter de fissuramento 

[gaping], é o que dá origem ao terror com o qual é caracteristicamente experienciado... 

Como uma lacuna, o Caos é um lugar primordial dentro do qual coisas podem 

acontecer. (...) O caos, então, não constitui um cenário de desordem – o que os 

modernos, de forma míope, chamam “o caótico”. É uma cena de ordem emergente. Tal 

cena não pode ser um vazio absoluto, um espaço meramente vazio. É uma cena de 

espaçamento [spacing] (...). O caos e o vazio ocorrem como lugar – um lugar para as 

coisas serem (CASEY, 1998, p. 9).  

 

Do caos ao cosmos, do abismo ao nascimento, do grito á história, o mar 

transforma-se num evento primordial, lugar de constituição de uma comunidade nutrida 

pelo duradouro sentido de conexão entre todas as culturas que sobreviveram ao abismo 

e que, não obstante a violência á ele inerente, criaram a Relação, a troca e a tradução. A 

Relação, nesse sentido, nada mais é do que uma “estética do caos-mundo”, uma 

“poética do excesso” (GLISSANT, 1989) que se abre, nas palavras de Glissant, ás 

“infinitas variâncias da vida e da morte” (GLISSANT, 2011, p. 120). 

Para além do “grande abismo” da Gênese cristã, que o vê como lugar 

improdutivo e atemporal, e cuja dimensão caótica ou excessiva deve ser controlada, 

Glissant dá um salto paradigmático e propõe um entendimento da paisagem abissal 

como origem, história e identidade. Não mais um campo vazio de significados, o mar 

surge como uma alternativa á fragmentação colonial, um posicionamento político e 

espiritual que encontra respaldo na noção de Kamau Brathwaite (1973) de que a 

“unidade é submarina” (the unity is sub-marine). Totalmente implicada no drama da 

Relação, de fato, uma prática ao mesmo tempo de fragmentação e de cruzamento, a 

paisagem marítima “deixa de ser um simples pano de fundo da narrativa [para] ser 

habitada pelos resíduos/rastros culturais transformando-se na dimensão mutante e 

perdurável de qualquer mudança e de toda e qualquer troca” (ROCHA, 2009, p. 36). O 

mar é o seu próprio monumento, nas palavras de Alain Jacquart, “monumento aos 

mortos, mas também, monumento vivo que a poesia [a arte] constrói” (JACQUART, 

1992, p. 18).   

Sedimentada no fundo do mar está a memória do corpo diaspórico, para sempre 

exilada num lugar obscuro, opaco e invisível. Ainda que evidente em inúmeros traços, 

cicatrizes e lembranças, a memória da escravidão mantém-se submersa, afundada na sua 

própria impossibilidade histórica, nos seus testemunhos incertos e arquivos 
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incompletos, obliterados ou ambíguos. Tal “obscuridade” que circunda a memória, 

Glissant enfatiza,   

 

não é um aspecto menor da nossa contra-poética, da nossa história vivida, á qual somos 

introduzidos por uma luta sem testemunhas, a incapacidade de criar até mesmo uma 

cronologia inconsciente, um resultado do apagamento da memória em todos nós. (...) 

Nós não vemos [a história] estender-se até ao nosso passado e a calmamente levar-nos 

para o amanhã, ela explode em nós como uma massa compacta, empurrando-nos através 

de uma dimensão de vazio onde, com dificuldade e dor, devemos costurar tudo 

(GLISSANT, 1989, p. 161-162, grifos da autora).  

 

 Cabe ao poeta, ao artista e ao intelectual escavar, desenterrar e reimaginar a 

história, torná-la possível, abri-la. Ainda que se mantenha obscura, opaca e silenciosa. É 

preciso voltar, vezes sem conta, á dimensão do vazio que configura essa “geografia 

torturada” (GLISSANT, 2011) habitada pelos restos físicos da escravidão, agora 

transformados em arquivos de imensas possibilidades, tanto passadas quanto futuras. 

No trabalho da memória, que nada mais é do que o trabalho de luto e de resposta ética 

ao sofrimento e á perda, deve o artista mover-se ao ritmo das presenças espectrais, 

fantasmas sub-aquáticos que voltam á superfície e que desafiam o movimento linear, 

obrigando-o ao pensamento errante. 

 É com esse regime de fantasmas e de vestígios enterrados no mar com os quais o 

escritor santa-lucence, Derek Walcott, se confronta em The sea is History (1979 

[1992]): 

  

Where are your monuments, your battles, martyrs?/ Where is your tribal memory? Sirs,/ 

in that grey vault. The sea. The sea/ has locked them up. The sea is History./ First, there 

was the heaving oil,/ heavy as chaos;/ then, like a light at the end of a tunnel,/ the 

lantern of a caravel,/ and that was Genesis./ Then there were the packed cries,/ the shit, 

the moaning:/ Exodus./ Bone soldered by coral to bone,/ mosaics/ mantled by the 

benediction of the shark’s shadow,/ (…) Then came from the plucked wires/ of sunlight 

on the sea floor/ the plangent harps of the Babylonian bondage,/ as the white cowried 

clustered like manacles/ on the drowned women,/ and those were the ivory bracelets/ of 

the Song of Solomon,/ but the ocean kept turning blank pages/ looking for History. (…) 

but where is your Renaissance?/ Sir, it is locked in them sea-sands/ out there past the 

reef’s moiling shelf,/ where the men-o’-war floated down;/ strop on these goggles, I’ll 

guide you there myself./ It’s all subtle and submarine,/ through colonnades of coral,/ 

(…) and in the salt chuckle of rocks/ with their sea pools, there was the sound/ like a 

rumor without any echo/ of History, really beginning (1992, p. 364-367)56. 

 
56 “Onde estão os seus monumentos, suas batalhas e mártires?/ Onde está a memória da sua tribo? Estão,/ 

Senhores, naquela catacumba de tons cinza, o mar. O mar/ Tem tudo trancado dentro de si. O mar é 

história./ No início, havia petróleo a esguichar/ pesado como o caos;/ então, tal qual uma luz no fim do 

túnel,/ O farol de uma caravela,/ e foi a Gênese./ Então houve os lamentos abafados:/ os expurgos, os 

queixumes./ Êxodo/ Osso unido a osso pelo coral,/ mosaicos,/ cobertos pela bênção das sombras 

eusseláquias./ (...) Então vieram, dos fios esgarçados/ da luz do sol no solo marinho,/ as harpas 
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 Para além da evidente alusão do mar como guardião ou elemento de ocultação 

da História (BEZERRA, 2011), o poema de Walcott desafia qualquer percepção da 

História como documento ou evidência arqueológica. Se existe um arquivo histórico da 

diáspora negra ele não é simbolizado por monumentos ou catedrais, e sim por uma 

materialidade líquida e espectral. Relevante em The Sea is history é o modo pelo qual o 

poema parece sugerir um encontro peculiar entre o homem e a natureza – a bonding 

through bondage57, como Radovic (2007, p. 475) comenta – e a impossibilidade de 

separar tal natureza da história do colonialismo e da desapropriação. Walcott oferece-

nos uma narrativa melancólica da identidade pós-colonial na qual os traumas do passado 

só se mantêm legíveis nos interstícios do encontro entre história e paisagem 

(KAMADA, 2002), entre “osso” e “coral”, “cauris” e “algemas”, “rocha” e “nação”. É 

com essa estranha intersecção de vestígios humanos e não-humanos, espécie de “osso-

coral” que assinala uma identidade dissolvida, que os personagens de Walcott se 

deparam nos seus mergulhos:  

 

this Caribbean so choke with the dead/ (...) I saw them corals: brain, fire, sea fans,/ 

dead-men’s fingers, and then, the dead men./ I saw that the powdery sand was their 

bones/ ground white from Senegal to San Salvador (WALCOTT, [1979] 1992, p. 349).  

 

 Os fantasmas da história são pedaços de corpo, osso e cérebro que misturados 

á vegetação e fauna aquáticas, se transformaram em “coral”, metáfora que não parece 

fortuita. Enquanto “organismo de fronteira” (HELMREICH, 2010, p. 3), espécie 

aquática híbrida de grande potencial simbólico enquanto “entidade questionadora” 

(BAKER, 2000, p. 73), o coral permite-nos pensar a Passagem do Meio não apenas 

como lugar de cruzamento e de metamorfose identitária, mas onde, também, se diluem 

as fronteiras entre o humano e a natureza58. Tal território híbrido e subaquático, de 

 
lamentosas do cativeiro babilônico,/ quando os cauris brancos se uniram tais quais algemas/ sobre as 

mulheres afogadas/ eram, aqueles, os braceletes de marfim/ dos Cânticos de Salomão,/ o oceano, no 

entanto, continuou a passar páginas em branco/ em busca da História./ (...) Mas e a sua Renascença?/ 
Senhor, é nas areias do mar que está trancada/ lá bem longe, além da confusão de recifes,/ por onde os 

homens da guerra deslizaram;/ fiando-me nestes óculos de mergulho, serei meu próprio guia./ Tudo é sutil 

e submarino, entre colunas de coral,/ (...) e no marulho salgado das rochas/ com as suas piscinas 

marinhas, havia o som/ de um rumor sem a emissão de eco/ da História, que, de fato, começava” 

(BEZERRA, 2011, p. 95-98).  

57 Afirmação que podemos traduzir como “uma ligação através da escravidão”, mas que no texto opto por 

deixar em inglês. 

58 Para uma discussão mais aprofundada sobre o coral na arte contemporânea enquanto objecto imbuído 

de dúvida e incerteza, ver: ENDT-JONES, 2016. 
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alternância entre o humano e o não-humano, entre existência e não-existência, capta de 

um modo peculiarmente melancólico as “condições nervosas” (WALCOTT, 1979) 

criadas pelo colonialismo. A espectrologia59, essa gramática de fantasmas e espectros 

tão recorrente na linguagem artística da diáspora negra, é mais do que ferramenta 

circunstancial. Ela permite, e isso é crucial, confrontar as consequências materiais de 

uma Passagem do Meio que, nas palavras de Taija McDougall, se mantêm aberta numa 

sobreposição de tempos, mundos e registos ora “enterrados no chão do mar como um 

emaranhado [ora] flutuando na superfície como algo morto” (2016, p. 57). Como 

Cristina Diop-Lombardi afirma em Ghosts of Memories, Spirits of Ancestors, numa 

leitura da Passagem do Meio que reativa as experiências contemporâneas de migração 

trans-Mediterrânea, espectros são agentes do futuro, uma realidade presente e viva que 

“representa tanto uma advertência sobre as formas contemporâneas de escravidão e 

desumanização, como constitui um traço da memória cultural da travessia oceânica” 

(2008, p. 173). Note-se, nesse sentido, que a “melancolia” com a qual se reveste a 

linguagem dos espectros, que nada mais é do que uma linguagem do luto, deve ser 

entendida para além da sua definição como mera reação emocional á uma perda 

irrecuperável. Ao comentar sobre a “melancolia póscolonial” Ranjana Khanna (2006) 

assevera que esta deve ser concebida como um gesto crítico, ético e político, dirigido ao 

futuro e não como uma ligação incapacitante com o passado. Enquanto ferramenta 

epistemológica que revela a violência colonial, o objectivo crítico da melancolia é o de 

reclamar o sujeito colonial não-dito e reprimido que, fantasmagoricamente, retorna para 

reivindicar o direito ao reconhecimento e á justiça (KHANNA, 2006).  

 John Akomfrah, cineasta britânico e membro fundador do Black Audio Film 

Collective, problematiza a obsessão do artista negro com o passado como uma obsessão 

com os mortos. Em Feeding off the dead: Necrophilia and the Black Imaginary, 

Akomfrah refere-se ao momento em que o desejo do artista pela história se desloca da 

melancolia para a necrofilia, esse “acto de nos alimentarmos dos mortos” (1992, p. 33), 

“figuras irrecuperáveis, impossíveis de capturar” (Ibid.): 

 

Eu acho que a necrofilia está no coração do cinema negro. (...) O momento mais 

poderoso para mim no meu primeiro filme, Testament, é precisamente o fim e o 

 
59 A Hauntologia ou Espectrologia, um termo cunhado por Jacques Derrida em “Espectros de Marx” 

(1993), refere-se a um estado de disjunção temporal e história em que a presença é substituída pela 

diferença, representada pela figura do fantasma, uma figura que não está presente nem ausente, nem 

morto nem vivo. 
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princípio, ambos imagens de morte, de estultificação e atrofia. Quando ela, no final, vai 

para o cemitério e enterra o seu pai, ou, no início, quando aquele homem entra no rio, é 

a realização de um desejo de morte, um desejo de afogamento, é o que está a acontecer. 

Há um nível de morbidade que eu acho que as pessoas devem entender na busca pela 

identidade. Identidades são um negócio mórbido (AKOMFRAH, 1993, p. 33, grifos da 

autora). 

 

O “desejo de afogamento” aqui evocado por Akomfrah certamente ecoa no 

desejo pela história que encontramos no oceano melancólico de Derek Walcott e na 

obscuridade partilhada do abismo de Édouard Glissant. Tais metáforas aquáticas, é 

importante ressaltar, não são meramente circunstanciais nem devem ser lidas de modo 

descomplicado. Ainda que o “aquático” se tenha tornado num denominador comum das 

narrativas contemporâneas da diáspora africana – penso, por exemplo, na definição 

actual de “liquidez” como formato estético característico da cultura visual e sônica 

negra60 – acredito que seja possível navegar pelo termo para além da qualidade 

fantasmagórica com a qual ele é investido e pensá-lo como experiência incorporada. 

Isto porque, tudo menos uma abertura a possibilidades infinitas, o mar foi um lugar de 

fluidez dolorosa para muitos africanos, como vimos acima, um espaço de morte. Nos 

navios negreiros os africanos tornaram-se corpos fluidos sob a força da brutalidade, uma 

constatação que nos remete imediatamente á Gaston Bachelard que, em “A água e os 

sonhos”, afirma: “quando um líquido se valoriza, aparenta-se a um líquido orgânico. 

Há, portanto, uma poética do sangue (...), uma poética do drama e da dor, pois o sangue 

nunca é feliz” (1989, p. 63). O ser votado á água, Bachelard continua, “é um ser em 

vertigem. Morre a cada minuto, alguma coisa de sua substância desmorona 

constantemente” (Ibid., 7). Ora, a materialidade da experiência negra, uma experiência 

vestigial e em constante vertigem, recusa qualquer transparência, inclusive, qualquer 

tradução. Essa é a meditação que Omise’eke Tinsely faz em torno de um “Atlântico 

Queer” e que é pertinente para pensar-se o impacto da travessia oceânica no corpo e em 

como dela pode derivar uma possível relação entre a materialidade humana e a 

materialidade do oceano. 

Omise’eke Tinsley parte do princípio de que, suspensos nas águas do corpo 

Atlântico, os fluidos dos corpos reprodutivos e de gênero – fluidos menstruais, urina, 

 
60 Veja-se, por exemplo, o recente grupo de pesquisa sobre negritude e estética coordenado por Alessandra 

Raengo da Universidade de Georgia, Liquid Blackness (Negritude Líquida), que privilegia precisamente a 

“liquidez” como um formato estético que oferece uma caracterização produtiva dos modos pelos quais a 

negritude emerge na cultura visual contemporânea, bem como os afetos e intensidades que esses modos 

específicos de engajamento produzem e fazem circular. 
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lágrimas, sangue – estiveram entre os primeiros lugares de colonização. Tal 

comodificação foi, não obstante, confrontada por esses mesmos corpos que se 

“recusaram a aceitar que a liquidação dos seus corpos sociais – a colonização das águas 

oceânicas e corporais – significava a liquidação dos seus seres sencientes” (TINSLEY, 

2008, p. 199). O sentimento e o afeto, formas de conexão interpessoal que não deveriam 

acontecer com a carne tornada mercadoria e que por isso contrariavam os desejos 

imperais pela morte das vidas africanas (Ibid.), são percebidos por Tinsley como 

práticas de resistência e de colaboração que informam materialmente um Atlântico que, 

tal como aqueles corpos, tem uma linguagem, deseja. Deriva, da leitura que a autora faz 

de Erzulie’s Skirt (2006) de Ana-Maurine Lara, a premissa de uma “água que fala” ao 

corpo negro em vertigem, uma água que nada mais é do que uma memória psíquica e 

física, referente tanto ao passado quanto ao presente61. La Mar, tal como Ana-Maurine 

Lara nomeia o Atlântico negro, é natureza incorporada, um corpo material que traz á 

tona a possibilidade do desejo e do afeto em meio á brutalidade da história, da 

escravidão e da imigração contemporânea:  

 

Nem metáfora desencarnada nem ferida que escorre, o desejo fluido de La Mar torna-se 

uma práxis resistente e criativa que (...) experimenta ser ‘celebratória’. (...) Não importa 

a devastação que ela atravessa, La Mar continua desejando, e esse é o sentimento queer 

que metafórica e materialmente a conecta aos imigrantes da diáspora Africana, do 

passado e do presente. (...) Enquanto Micaela flutua na água, literalmente suspensa, 

entre África, o Caribe e a América do Norte, o espelhamento de La Mar fornece um 

meio para concebermos o que significa para os africanos diaspóricos emergirem de suas 

águas ‘inteiros e quebrados’, brutalizados e sentimentais, conectados ao passado e dele 

separados... (TINSLEY, 2008, p. 201-202).  

  

 Em jeito de crítica á Édouard Glissant e Paul Gilroy, cujas metáforas marítimas 

são celebradas por Tinsley como poderosos enunciados da identidade diaspórica, mas 

vistas como desprovidas de histórias marítimas concretas, a autora alerta sobre a 

importância de se devolver a materialidade ao Atlântico negro, uma materialidade que 

se estrutura em torno do sentimento. Da interseção, real e imaginária, de materialidades 

 
61 Micaela looked out at the ocean, at the churning waters at her feet, closing her eyes to the cool night 

air. La Mar had always been there. She knew from dreams that it was from there that she had arisen. 

That sometime long ago she had entered her waters and emerged on this side, whole and broken. That 

somewhere in her depths was the key to her death and to her living. As Micaela prayed, La Mar appeared 

before her dressed in silver and jewels and the story shells of lambí. She lit up the sky so that even the 

moon hid behind Her brilliance. She came and She sang to Micaela about everything: the metros, the 

vêvés, the children, the hunger of suffering, the distance between her land and her destiny. She pulled 

Micaela from the hungry depths of exhaustion and gave her food, sweet water and love. Her sweet voice 

sang through the waves (LARA, 2006, p. 159-160 apud TINSLEY, 2008, p. 201). 
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e metáforas marítimas, emergem não mais “cartografias oceânicas” e sim 

“oceanografias sentimentais”; oceanografias da diáspora africana que, tal como 

contracorrentes, nos empurram em direção á uma história habitada não apenas por 

figuras ou fantasmas, mas por corpos, vozes e experiências.  

 É tal oceanografia sentimental que parece ser criada por Dionne Brand em A 

map of the door of no return: notes on belonging (2001), peça autobiográfica que 

explora o trauma inter-geracional e a pós memória. Brand cria um mapa-poético para os 

africanos que se afogaram na Passagem do Meio, aqueles a que chama marooned62, 

figuras assexuadas e irredutivelmeente opacas que se recusam a ficar submsersos e que, 

tal qual fantasmas, habitantes literais das “zonas de contacto”, aparecem sempre em 

corpos irreconhecíveis, distorcidos, pantanosos. Ruttier for the Marooned in the 

Diaspora, Brand explica, contém “instruções de navegação que os marinheiros 

aprendiam de cor e que recitavam de memória, rotas e marés, as estrelas e talvez o gosto 

e o sabor das águas, o salgado; toda a informação necessária para encontrarem o seu 

caminho no mar” (BRAND, 2001, p. 212). É, com efeito, um mapa “háptico” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2007) do mar que aponta para um sentido da espacialidade 

marítima marcado não pela cartografia ou pela geografia, e sim por fragmentos 

dispersos, “e, por vezes, só identificados pelo som ou a intuição, pela visão ou o 

estético” (BRAND, 2001, p. 3).  

É só por intuição que se distinguem os corpos para os quais o ruttier de Dionne 

Brand é destinado. Tal como a linguagem do mar que é apenas intuida, aqueles corpos 

continuam intransponíveis e intraduzíveis, agitando-se em corrents turbulentas de 

significados excessivos. Os espíritos que emergem do mar emaranham as divisões 

nítidas entes o documentado e o intuido, entre o material e o metafórico, entre osso e 

coral, de tal forma que, “quem é lembrado – e como – é continuamente transformado 

por uma rede de sistemas interpretativos (...) colapsando, em última instância, a 

demarcação prescrita do tempo linear” (ALEXANDER, 2002, p. 292). O mar, em sua 

profundidade melancólica e obscura, é o arquivo impossível para o qual, 

inevitavelmente, o artista diaspórico retorna sempre, um espaço de mito e de fantasia 

que o empurra em direção ao futuro. Reconfigurado como paisagem-gênese, o oceano 

será por excelência o espaço das experimeentações artísticas afrofuturistas. Não é por 

 
62 Marooning é o acto de intencionalmente abandonar alguém numa área remota, como uma ilha 

desabitada. Marooned é, portanto, um indivíduo abandonado, que vagueia. 
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acaso que Kobena Mercer (2006), ao referir-se á obra do artista birtânico, Keith Piper, 

intitulada A ship called Jesus, falará numa “estética do sentimento oceânico”, uma 

estética que, como veremos a seguir, rodeia, quase como assombração, as narrativas 

artísticas afro-diaspóricas. 

 

 3.3. Drexciya, o homo acquaticus e o sentimento oceânico afro-futurista 

Será possível os humanos respirarem debaixo d’água? Um feto no útero de sua mãe está 

certamente vivo num ambiente aquático./ Durante o maior Holocausto que o mundo já 

conheceu, escravas Africanas grávidas foram, aos milhares, atiradas ao mar durante o 

trabalho de parto por estarem doentes ou por serem cargas perturbadoras. É possível que 

elas tenham dado á luz no mar a bebês que nunca precisaram de ar?/ Experiências 

recentes mostraram ratos capazes de respirar oxigênio líquido. Ainda mais chocante e 

conclusivo foi o exemplo recente de uma criança humana prematura salva da morte 

certa ao respirar oxigênio líquido pelos seus pulmões ainda não plenamente 

desenvolvidos./ Esses factos, combinados com os relatos de avistamentos de homens de 

guelras e monstros de pântanos na costa pantanosa do sudeste dos Estados Unidos, 

tornam a teoria do tráfico de escravos plausível./ Serão os Drexciyanos descendentes 

aquáticos mutantes dessas vítimas infelizes da ganância humana? Foram poupados por 

Deus para nos ensinar ou para nos aterrorizar? Migraram do Golfo do México para o rio 

Mississipi e para os Grandes Lagos de Michigan?/ Será que andam entre nós? Serão 

mais avançados que nós e por que fazem uma música estranha?/ Qual é a sua missão?/ 

Estas são muitas das perguntas que você não conhece e que nunca fará/ O fim de uma 

coisa... e o começo de outra./ Out – O Autor Desconhecido (The Quest, 1997).63 

  

Esse é o manifesto impresso na capa interior de The Quest (1997), álbum 

inaugural de Drexciya, duo de electro-techno que emerge em Detroit no ambiente pós-

industrial dos anos 90. Composto por dois programadores radicais, James Stinson 

(1969-2002) e Gerald Donald, Drexciya esteve activo de 1992 a 2002, lançando três 

Albuns de Estúdio, nove EPs e três Singles. A sonoridade do seu estilo electro era 

orientada exclusivamente para a pista de dança, sendo pontuada por elementos retrô do 

techno de Detroit dos anos 80 com passagens ocasionais por gêneros como o ambient e 

 
63 Could it be possible for humans to breathe underwater? A fetus in its mother’s womb is certainly alive 

in an aquatic environment./ During the greatest Holocaust the world has ever known, pregnant America-

bound African slaves were thrown overboard by the thousands during labor for being sick and disruptive 

cargo. Is it possible that they could have given birth at sea to babies that never needed air?/ Recent 

experiments have shown mice able to breathe liquid oxygen. Even more shocking and conclusive was a 
recent instance of a premature human infant saved from certain death by breathing liquid oxygen through 

its underdeveloped lungs./ These facts combined with reported sightings of gill men and swamp monster 

in the coastal swamps of southeastern United States makes the slavetrade theory startingly feasible./ Are 

Drexciyans water-breathing, aquatically mutated descendants of those unfortunate victims of human 

greed? Hae they been spared by God to teach us or to terrorize us? Did they migrate from the Gulf of 

Mexico to the Mississipi river basing and on to the Great Lakes of Michigan/ Do they walk among us? 

Are they more advanced that us and why to they make their strange music/ What is their quest?/ These 

are many of the questions that you don’t know and never will./ The end of one thing…and the beginning 

of another./ Out – The unknown writer (The Quest, 1997). 
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o industrial.  

O texto acima citado, espécie de prefácio de The Quest, materializa o sistema-

mundo ficcional criado por Stinson e Donald: a mitologia de Drexciya, uma cidade 

futurista subaquática localizada no fundo do Atlântico e habitada por uma espécie 

marítima altamente sofisticada e militarizada, descendente de crianças de mulheres 

africanas grávidas que durante o tráfico de escravos foram atiradas ao mar. 

 

 

 

Figura 27. Drexciya, Aquatic Invasion (Underground Resistance, 1995) 

Disponível em: «https://www.discogs.com/Drexciya-Aquatic-Invasion/release/1692» 

Acesso em: 06 de Janeiro de 2019 

 

É a cartografia arquipelágica apresentada nos títulos das faixas de The Quest – 

Beyond the Abyss, Bubble Metropolis, Positron Island, Red Hills of Lardossa, e por aí 

em diante – que fornece a configuração espacial do universo habitado pelos 

Drexciyanos, wave jumpers anfíbios que dominam a tecnologia magnetron, constroem 

estruturas a partir de hydro cubes, usam water cruisers para derrubarem os aquabahns e 

que, no último álbum lançado, Grava 4 (2002), estabelecem uma nova colônia no 

espaço interestelar. Com o seus pés palmados e as suas máscaras de mergulho, os wave 

jumpers são ciborgues pós-humanos altamente militarizados que se alinharam á 
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Underground Resistance na “guerra contínua contra os sistemas de controle planetário” 

(ESHUN, 1998, s/p), lançando, esporadicamente, “ataques subterrâneos ás praias em 

colapso da modernidade Ocidental” (MILLS, 2018, s/p).  

Forçados á mutação genética, os ciborgues de Drexciya (entre os quais ainda 

contam os Mutant Gillmen, os Lardossans e os Darthouven Fish Men) parecem 

funcionar com a contraparte do anonimato assumido por James Stinson e Gerald Donald 

durante os seus anos de existência enquanto grupo musical. Radicalmente distanciados 

de qualquer tipo de apresentação mediática, o duo recusava-se a dar entrevistas e 

apresentava os seus sets sempre em máscaras de ski ou com balaclavas, operando num 

registo a que Kodwo Eshun se refere como “secretismo aberto” (2003, p. 296). Só na 

ocasião da morte de James Stinson em 2002 é que o seu último nome se tornou 

conhecido. Sem fotografias ou performances ao vivo, a invisibilidade assumida pelo 

grupo resultou numa profunda decisão estética que obscurecia qualquer leitura 

humanista da sua música. De acordo com Kodwo Eshun, escritor e cineasta britânico 

que escreveu extensivamente sobre Drexciya, “o grupo efetivamente se separou do 

regime da facialidade. Eles não tinham cara, [tornaram] redundante a demanda por 

biografia” (2013, p. 140). Aliada á sua presença quase fantasmagórica está a intrigante 

inacessibilidade do estilo experimental criado pelos programadores. O estilo que se 

move entre estruturas facilmente reconhecíveis, como os sons áqueos, e o puro ruído 

sintético, desencoraja qualquer tipo de identificação com a música, como se tratasse de 

um código impossível de decifrar, que se recusa a comunicar fora da matriz ativadora da 

pista de dança: “não há cantor, nem redenção, nem toque humano. (...) a ficção 

Drexciyana exarceba a desumanização, povoando o mundo com alucinações 

impalpáveis” (ESHUN, 1998, s/p). Apenas se considerarmos a estética de 

estranhamento ou de “alienação” (ESHUN, 2003)64 que está por detrás das trilhas 

sonoras sintéticas e pós-industriais de Drexciya, combinada á ficção sônica de um 

cosmos subaquático alienígena sobre o qual nos é dada nenhuma ou quase nenhuma 

informação, é que podemos tactear, quase como por intuição, a mitologia Drexciyana. 

Uma mitologia que, sem sombra de dúvida, podemos enquadrar num subgênero do 

Afrofuturismo, um a que podemos chamar de Afrofuturismo Oceânico. 

 

 
64 O termo alienation é estrategicamente usado por Eshun, já que pode significar “alienação” ou 

“alienígena”. 
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A estética de estranhamento de Drexciya faz-se sentir logo de início na sua 

técnica musical, que se move de harmonias padronizadas para súbitas transgressões e 

improvisações, aquilo a que Ruth Mayer (2000) chama messing up65. Sempre em loop, a 

música é repetitiva e estridente. Os sons sintéticos imitam a acústica submarina, mas 

nunca sendo exactamente iguais, o universo aquático que é ali evocado parece estar fora 

da natureza, permanecendo sempre artificial, alienígena e estranho (MAYER, 2000, p. 

565). Em Bubble Metropolis (1992), por exemplo, faixa do álbum Journey of the Deep 

Sea Dweller I, é notória essa interação entre a tecnologia de remixagem (quase de 

desconstrução) de gêneros musicais como o boogie e o sci-fi noir, e a criação de um 

funk cósmico perfeitamente integrado ao universo alternativo de Drexciya. De 

sonoridade cinematográfica, Bubble Metropolis evoca a imagem de um submersível 

ancorado num porto subaquático. Uma mulher comunica com o submersível, dando-nos 

pistas para aquilo que podemos deduzir como sendo a cartografia imaginária das 

montanhas vermelhas de Lardossa (ver fig. 50):  

 

This is Drexciyan Cruiser Control, Bubble One, to Lardossen Cruiser 8-230X, please 

decrease your speed to 1.788.4 kilobahn, thank you. Lardossen Cruiser 8-230X, please 

use extra caution as you pass the aqua construction site on the side of the aquabahn. I 

repeat, proceed with caution (Bubble Metropolis, 1992). 

 

 

 
65 As traduções em português para essa expressão inglesa são inúmeras mas, em geral, apontam para um 

estado de “bagunça”, de “desconfiguração” e “perturbação”.  
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Figura 28. The Warriors Return (Neptune’s Lair), Abdul Qadim Haqq, 1999 

Disponível em: «https://thevinylfactory.com/news/new-drexciya-graphic-novel-in-the-works/» 

Acesso em: 06 de Janeiro de 2019 

 

Tal estética de messsing up não é nova no cenário musical. Podemos encontrá-la, 

tanto no que diz respeito á técnica quanto aos seus desenvolvimentos conceptuais, nos 

experimentos avant-jazz de Sun Ra (1914-1993), poeta e compositor que, com a sua 

banda Arkestra, concebeu um projecto cosmológico de dimensão inigualável. Um dos 

percursores do Afrofuturismo sônico, Sun Ra criou uma narrativa crítica ao racismo dos 

EUA dos anos 60 que integrava o alienígena, o tecnológico e o electrônico66. Central á 

sua cosmologia está a criação de uma nova geografia diaspórica e de uma identidade 

racial tecnologicamente empoderada que, de acordo com Daniel Kreiss, “permitiria aos 

negros (...) construir sociedades utópicas nas paisagens do espaço sideral” (2008, p. 58 

apud ELIA, 2014, p. 88). Devendo ser entendido como um projecto de emancipação e 

não um mecanismo de escape de uma realidade racialmente opressora, o futuro 

alternativo e alienígena projectado por Sun Ra oscilava entre uma África pré-industrial 

(simbolizada pelo antigo Egipto) e uma África científica. Entendidas como profecias as 

suas composições sônicas evocavam uma política do possível, e o mesmo se pode dizer 

da “loucura espacial” (CORBETT, 1994) que envolveu as ficções sônicas de músicos 

como George Clinton, Pharoah Sanders e Lee “Scratch” Perry, também eles 

identificados ao Afrofuturismo. John Corbett fala sobre esses “irmãos de outro planeta” 

(1994)67 e relaciona o seu estilo musical, caótico e fragmentado, ou seja, a sua estética 

de messing up, á narrativas espaciais liminares que convocacvam estruturas 

reconhecíveis apenas para desconstruí-las logo de seguida. Tal como Donald e Stinson, 

“eles colocaram as suas identidades em questão assumindo uma infinidade de trajes e de 

alter egos, cada um deles é um criador de mitos, xamãs pós-industriais auto-intitulados” 

(1994, p. 7). 

Ainda que as ficções de Sun Ra, Clinton e Sanders tenham como matriz 

envolvente o espaço sideral, o oceano e outros ambientes aquáticos, como rios e lagos, 

são espacialidades recorrentes nas práticas experimentais afrofuturistas. No contexto 

 
66 Em 1951, antes de apagar qualquer rastro do seu passado e mudar oficialmente de nome para Le Sony’r 

Ra, em homenagem ao deus egípcio do sol, Sun Ra já havia fundado uma sociedade secreta dedicada ao 

estudo do oculto, da egiptologia e de novas tecnologias. Apresentava-se como um visitante extraterrestre 

de Saturno e a sua banda Arkestra teve inúmeros nomes que evocavam o espaço sideral: Myth Science 

Arkestra, Solar Arkestra, Astro Infinity Arkestra, Intergalactic Arkestra, etc.  

67 Assim se intitula o artigo de John Corbett: Brothers from another planet: the space madness of Lee 

‘Scratch’ Perry, Sun Ra, and George Clinton (1994). 
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musical é importante a referência á Jimi Hendrix (1942-1970) e a sua composição de 

1968, intitulada “1983... (A Merman I should turn to be)”. Nela, Hendrix traça um 

futuro apocalíptico onde o retorno ao oceano emerge como a única possibilidade de 

sobrevivência, via mutação e evolução: “I awake from yesterday/ Alive but the war is 

here to stay/ So my love Catherina and me/ Decide to take our last walk through the 

noise to the sea/ Not to die but to be reborn/ Away from the lands so battered and 

torn”68 (Electric Ladyland, 1968). Longe de ser imaginada como um espaço absoluto de 

alteridade, “1983...” evoca uma sensação de familiaridade com uma possível Atlântida 

negra e com o próprio processo de mutação aquática. De fato, se pensada na linha de 

Alondra Nelson (2000), essa parece ser uma “visão passada-futura” (past-future vision) 

que, se por um lado, ativa uma leitura da hostilidade racial nos EUA de 1968 e da 

própria Passagem do Meio como um pesadelo de ficção científica, por outro, recupera 

essa mesma paisagem oceânica de morte como lugar de possível regeneração. A 

associação entre renascimento – afogar-se “para não morrer mas para renascer” – e 

mutação é simbolizada pela figura do tritão, espécie meio-humana e meio-animal que, 

tal como os Drexciyanos e o “osso-coral” de Derek Walcott, confunde a linha entre o 

científico e o fantástico e, principalmente, aponta para a resistência negra via 

metamorfose aquática. 

A percepção do mar como lugar de refúgio e de resistência, onde história e mito 

se confundem, é também notória na série fotográfica Sea Islands (1991-1992)69 da 

artista visual norte-americana Carrie Mae Weems. Penetrante em Sea Islands é o resgate 

que a artista faz do mito de Igbo Landing, mito que, claramente, pode ser entendido 

como uma reencenação de “1983...” de Jimi Hendrix, mas em 1803. Reza a lenda que, 

em 1803, ao serem transportados da ilha Skidaway para as plantações de St. Simons, 

ambas na Georgia, os Igbo (grupo étnico da actual Nigéria), recusando-se á condição de 

escravos, deliberadamente afogaram-se em Dunbar Creek, hoje conhecido como Ebo 

Landing. Transformado em mito, esse suicídio em massa, esse caminhar em direcção á 

 
68 I awake from yesterday/ Alive but the war is here to stay/ So my love Catherina and me/ Decide to take 

our last walk through the noise to the sea/ Not to die but to be reborn/ Away from the lands so battered 

and torn/ Forever forever/ (…) and the artic stains from silver blue to bloody red/ As our feet find the 

sand/ And the sea is straight ahead/ Well it’s too bad that our friends can’t be with us today/ (…) they said 

it’s impossible/ For a man  to live and breathe underwater/ (…) Without a scratch on our body when we 

bid it [the dry land] farewell/ Starfish and giant foams greet us with a smile/ Before our heads go under 

we take our last look at the killing noise/ (…) So down and down and down we go/ (…) Right this way 

smiles a mermaid/ I can hear Atlantis full of cheer (Electric Ladyland, 1968). 

69 http://carriemaeweems.net/galleries/sea-islands.html 

http://carriemaeweems.net/galleries/sea-islands.html
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água não para morrer mas para escapar á escravidão, habita a história afro-americana 

como uma presença fantasmagórica que Carrie Mae Weems ativa articulando-a á 

imagens fotográficas de grande formato das paisagens pantanosas de Dunbar Creek (ver 

fig. 29). Eis a história tal como é traduzida pela artista: 

 

EBO LANDING. One midnight at high tide a/ ship bringing in a cargo of Ebo (Ibo)/ 

men landed at Dunbar Creek on the/ Island of St. Simons. But the men ref-/ used to be 

sold into slavery; joining hands/ together they turned back toward the/ water, chanting, 

“the water brought us/ the water will take us away”. They all/ drowned, but to this day 

when the/ breeze sighs over the marshes and/ through the trees, you can hear the/ clank 

of chains and echo of/ their chant at Ebo Landing (Untitled, Ebo Landing, 1992, grifos 

da autora). 

 

 

 
Figura 29. Untitled (Ebo Landing), Carrie Mae Weems, 1992 

Disponível em: «http://www.thegundgallery.org/2014/01/ebo-landing/» 

Acesso em: 06 de Janeiro de 2019 
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O fascínio pela imersão e dissolução no oceânico que nos remete ao “desejo de 

afogamento” (AKOMFRAH, 1992), não para “morrer mas, para renascer” (HENDRIX, 

1968), essa sensação aguda, profundamente melancólica que também nos é trazida pela 

cantiga dos Igbo – “a água nos trouxe, a água nos levará de volta” – é o que vai 

caracterizar o sentimento oceânico da arte afrofuturista. É também o que nos dá pistas 

para entender a mitologia Drexciyana que, tal como o mito de Igbo, baseia-se na 

“gravidade da história para exigir uma resposta que não pode ser respondida sem o 

recurso á especulação” (ESHUN, 2013, p. 143) e á ficção.  

Afinal, será possível os humanos respirarem debaixo de água? É possível que 

escravas Africanas grávidas tenham dado á luz no mar a bebês que nunca precisaram de 

ar? Serão os Drexciyanos descendentes aquáticos mutantes das vítimas infelizes da 

ganância humana?  

Essas são questões que ecoam na pergunta inaugural do Afrofuturismo feita por 

Mark Derey em Black to the Future (1993). Ao questionar-se sobre a ausência de ficção 

científica escrita por afro-americanos, um gênero cujos “encontros imediatos”70 com o 

Outro pareceriam adequados ás preocupações afro-americanas, Dery argumenta que, 

forçados á mutação, os africanos da diáspora,  

 

num sentido muito real, são descendentes de abduções alienígenas; eles habitam um 

pesadelo de ficção científica onde campos de força invisíveis de intolerância frustam os 

seus movimentos; histórias oficiais que desfazem o que foi feito, a tecnologia que é 

frequentemente usada nos corpos negros (marcação ‘branding’, a esterelização forçada, 

os experimentos de Tuskegee (sífilis) e os tasers vêm logo á mente (DERY, 1993, p. 

736).  

 

Se a metáfora escravo-extraterrestre realça precisamente a posição marginal do 

escravo como não-humano, então o afrofuturismo, enquanto projecto estético e político, 

reencena uma série de retornos enigmáticos ao trauma constitutivo da escravidão á luz 

da ficção científica (ESHUN, 2003, p. 299). Isto porque, segundo Eshun, que identifica 

o Afrofuturismo á uma “virada extraterreal” (extraterrestrial turn)71, todos os sintomas 

que geralmente identificamos como próprios de um “encontro imediato” ocorreram no 

passado, na Passagem do Meio. A escravidão funciona como um apocalipse que é 

 
70 Em Ufologia um encontro imediato ou contato imediato é um evento em que uma pessoa vê a 

presençade um Objeto Voador não Identificado (OVNI) e, ocasionalmente, os seus ocupantes 

(Wikipedia). 

71 Mais uma vez, aqui o “extra-terrestre” remete tanto ao fundo do mar quanto ao espaço sideral. 
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experienciado de forma equivalente á abdução alienígena (Ibid.), a nave espacial é o 

navio negreiro. Assim, com os argumentoss centrais articulados pelo Autor 

Desconhecido do manifesto de The Quest (1992), Donald e Stinson propõem uma 

revisão ficcional e científica da Passagem do Meio, revisão essa que se estrutura em 

torno de uma complexa poética de adaptação, evolução e mutação da espécie humana. 

O Atlântico e todo o horror do Tráfico de Escravos passa a ser não apenas lugar de 

origem, mas a condição necessária para a emergência dos Afro-americanos, entendidos 

á luz da ficção-científica como uma nova espécie humana. Se a condição do pós-

humano foi formulada nos anos 1990 e associada á manipulação genética, supostamente 

uma engenharia futurista, então, o mito Drexciyano complica essa visão ao declarar que 

o pós-humano vem do passado e não do futuro. A explicação de Eshun é pertinente 

nesse sentido, e é ela que de certo modo cria as bases fundamentais do filme-ensaio 

Hydra Decapita, realizado por ele e Anjalika Sagar. Segundo Eshun, o que o mito 

Drexciyano faz é situar retrospectivamente o pós-humano  

 

como uma condição que já operava desde o Tráfico de Escravos. Foi um projeto 

realizado em vez de uma condição que poderia ser alegoricamente explicado em termos 

abdução alienígena. Afinal, os navios [naves] haviam pousado há muito tempo. Pessoas 

haviam sido sequestradas [e] transportadas em veículos desconhecidos por águas 

alienígenas. Os seus corpos foram roubados e redesenhados como mercadoria para 

trocas cujas satisfações eram inseparáveis do terror. Os descendentes desses corpos 

redesenhados andam sob a superfície da terra hoje. (...) Projectados, produtos 

manufaturados, suas origens desconhecidas, seus destinos incertos. Em vez de se 

alinharem com o projeto dos Direitos Civis que era o de afirmar a sua humanidade, 

Stinson e Donald separaram-se das alegações feitas em nome dos direitos do homem. O 

que os preocupava era a questão dos direitos da mutação genética, cultural e ontológica. 

E tal condição de mutação oscilava entre a mitologia e a historicidade (2013, p. 144-

145).  

 

 3.4. Hydra Decapita: entre hidropolítica e hidroestética 

  

 Hydra Decapita (2010) é o primeiro filme-ensaio que compõe a trilogia de 

filmes que, segundo os realizadores Kodwo Eshun e Anjalika Sagar, meditam sobre 

hidropolítica e hidroestética72. Inspirado pela mitologia Drexciyana, Hydra Decapita 

(32’) conecta as reflexões futuristas do Autor Desconhecido de The Quest (1992) sobre 

uma Atlântida negra á três eventos históricos: o massacre de Zong (1781) e o caso legal 

que o envolveu em 1783; a pintura Slave Ship (Slavers Throwing overboard the Dead 

 
72 A trilogia é composta por Hydra Decapita (2010), seguido de I See Infinite Distance Between Any Point 

and Another (2012) e, finalmente, The Radiant (2012). 
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and Dying – Typhoon coming on) de J. M. W. Turner, exibida em 1840 no contexto das 

discussões abolicionistas; e a reflexão de John Ruskin, crítico de arte que, no primeiro 

volume de Modern Painters (1843), considerará Slave Ship “um dos mares mais nobres 

que Turner pintou” ([1843] 1964, p. 41), um comentário que os Otolith entendem como 

o momento inaugural da crítica de arte na Inglaterra. 

 Olhemos brevemente para esses três episódios. 

 Relatado por Thomas Clarkson (1760-1846) em History of the Rise, Progress, 

and Accomplishment of the Abolition of the African Slave-Trade (1808), o massacre que 

acontece em 1781 envolveu o navio negreiro Zong e o capitão Luke Collingwood que 

ordenou que 133 escravos fossem lançados ao mar. Perdido em alto mar e com menos 

de 60 escravos que haviam morrido de uma epidemia, convencido de que os escravos 

restantes seriam vendidos a preços muito baixos, Collingwood decidiu atirar ao mar os 

escravos restantes de modo a reclamar o dinheiro do seguro pela perda da carga. Isto 

porque, segundo a lógica capital do tráfico de escravos, se os escravos pudessem ser 

descartados sob qualquer pretexto a respeito da segurança do navio ou se morressem 

devido a circunstâncias cautelares, os subscritores do seguro eram obrigados a pagar. 

Isto explica o fato de, em 1783, quando o caso foi a julgamento, o que foi colocado em 

causa foi não o assassinato dos 133 escravos e sim a recolha do seguro. Exemplo 

canônico do terror financeiro da escravidão do século XVIII, o que o massacre de Zong 

trouxe á tona foi precisamente a lógica de uma necroeconomia que percebia o ser 

humano não apenas como “um tipo de mercadoria, mas como uma forma de dinheiro 

flexível, negociável e transacionável” (BAUCOM, 2005, p. 62). 

Slave Ship (ver fig. 30) de Turner é exibido em 1840 na Royal Academy, um ano 

depois da segunda reedição de History of the Rise de Clarkson, cujo prefácio agora 

incluía uma crítica á Marinha Naval britânica, considerada cúmplice da morte de 

escravos em alto mar73. Ainda que Slave Ship não faça referência ao Zong, a prática de 

lançar a “carga” ao mar é diretamente mencionada por Turner no catálogo da exposição 

que incluía um extrato do poema Fallacies of Hope, de autoria de Turner: 

 
73 Se em 1806 a Inglaterra já havia abolido o tráfico de escravos, outras nações, como Portugal e Espanha, 

continuaram envolvidos com o tráfico até 1830/40. Navios de guerra britânicos patrulhavam as águas da 

África Ocidental num esforço para detê-los, mas como os capitães dos navios recebiam um pagamento 

pelos escravos capturados em alto mar e não por aqueles que ainda estavam em terra ou no porto, muitos 

capitães permitiam que os navios negreiros saíssem da costa antes de persegui-los. Por outro lado, uma 

vez que a perseguição começava, era frequente os traficantes descartarem os escravos para aliviarem os 

seus navioss enquanto tentavam fugir da patrulha. O problema do jettison como foi chamado na época, 

isto é, de lançar a carga ao mar, foi uma preocupação pública altamente controversa em 1840. 
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Aloft all hands, strike the top-masts and belay;/ Yon angry setting sun and fierce-edged 

clouds/ Declara the Typhon’s coming./ Before it sweeps your deck throw overboard/ 

The dead and the dying – ne’er heed their chains/ Hope, Hope, Fallacious Hope!/ 

Where is thy market now? (TURNER, 1840).  

 

 

 
Figura 30. Slave Ship (Slavers Throwing overboard the Dead and the Dying – Typhoon coming on), J. M. 

W. Turner, 1840. Disponível em: «https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-slavers-throwing-

overboard-the-dead-and-dying-typhon-coming-on-the-slave-ship-tw0976/» 

Acesso em: 05 de Março de 2019 

 

 

 Slave Ship não é apenas um exercício estético que deve ser contextualizado no 

interior da filosofia visual de Turner, tal como exploramos no capítulo anterior. 

Enquanto um comentário dramático sobre o tráfico de escravos, Slave Ship insere-se 

numa “tradição de caracterizações históricas e literárias do abolicionismo na qual a 

imagem do navio negreiro no mar com uma tempestade que se aproxima é uma 

importante metáfora” (COSTELLO, 2016, p. 210). Parece, no entanto, que o mais 

problemático na obra seja a complexa relação que ela torna evidente entre estética, o 

sublime e a violência. Não analisarei tal relação a fundo, mas acredito que seja essencial 

mencioná-la, ainda que de forma breve, pois ela nos ajuda a entender algumas das bases 

que fundamentam a discussão que os Otolith trazem em Hydra Decapita. 
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 Como mencionei acima, ainda que o mais marcante em Slave Ship seja a 

“energia” do mar, própria da experiência estética de Turner, com os seus efeitos 

atmosféricos abstractos, o movimento avassalador da água e o cenário devastador do 

naufrágio, o que de fato está em primeiro plano são os membros humanos acorrentados 

que flutuam na água e que, dentro de instantes, serão devorados pelo mar. É inevitável a 

sensação de horror quando percebemos que inúmeras criaturas marinhas, de proporções 

monstruosas, rondam aqueles corpos negros mutilados também para devorá-los. 

Gaivotas sobrevoam o cenário. No canto inferior direito, há uma perna humana com 

uma corrente á volta do tornozelo, o objecto mais bem definido em toda a tela. Não 

existe fronteira alguma entre a tempestade que vem, o céu vermelho sobre o qual 

sobressai o navio com os mastros inclinados – o que expõe a sua fraqueza e 

vulnerabilidade – e aquele mar de sangue avassalador. A luminosidade branca do sol 

que se põe e que quase nos cega os olhos, parece sugerir o julgamento final. Não há 

possibilidade alguma de sobrevivência para os escravos que se afogam. Diante da 

potência da natureza e das atrocidades cometidas pelos homens, somos invadidos por 

um sentimento de terror, de desamparo e impotência. Ao estabelecer uma unidade entre 

estética e moralidade, via morte e decadência, percebemos que, para Turner, o poder da 

Natureza é, também, o poder da História. Aquele cenário apocalíptico, de desintegração 

de toda uma lógica econômica baseada na morte, parece simbolizar a desintegração do 

próprio Império britânico, o que leva a alguns autores como Simon Schama, por 

exempo, a afirmar que Slave Ship representa a “maior união de poder moral e visão 

poética que a arte britânica alcançou” (2006, p. 286).  

 Slave Ship deriva o seu poder da retórica visual do sublime. São esses códigos 

Burkeanos que John Ruskin irá mobilizar em Modern Painters no longo parágrafo que 

dedicará á tela:  

 

É um pôr de sol no Atlântico depois de uma tempestade prolongada; mas a tempestade 

está parcialmente calma, e as nuvens de chuva rasgadas se movem em linhas escarlates 

para se perderem no vazio da noite. Toda a superfície do mar incluída na imagem está 

dividida em dois sulcos de norme ondulação, não altos, nem locais, mas um baixo e alto 

nível de todo o oceano, como a elevação do seu peito profundo depois da tortura da 

tempestasde. Entre esses dois cumes, o fogo do pôr-do-sol cai ao longo do mar, 

tingindo-o com uma luz horrível, porém gloriosa, o esplendor intenso e sinistro que arde 

como outro e banha o sangue. Ao longo desse caminho e vale, as ondas com as quais o 

mar se agita incansavelmente, se ligam em formas escuras, indefinidas e fantásticas, 

cada uma lançando uma sombra fraca e medonha por trás da espuma iluminada. Roxo e 

azul, as sombras sinistas da rebentação oca são lançadas sobre a névoa da noite, que se 

acumula fria e baixa, avançando como a sombra da morte sobre o navio culpado, 
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enquanto trabalha no meio do relâmpago do mar os seus mastros finos escritos no céu 

em linhas de sangue, cingido de condenação com uma cor assustadora que assina o céu 

com horror e mistura o seu dilúvio flamejante com a luz do sol – e lançados ao longo da 

desolação das ondas sepulcrais, o mar infinito de cor carne [vermelho] (1843 [1964], p. 

41-42). 

 

 

 Ora, se autores contemporâneos como Tobias Doring (1997), Sarah Fulford 

(2005) e Ian Bacuom (1997) condenarão a pintura de Turner pela espectacularização da 

escravidão gerada por uma estética do sublime “que envolve o olho do observador num 

êxtase de luz e de cor que culmina na imagem central de um sol branco ofuscante” 

(DORING, 1997, p. 10 apud FROST, 2010, s/p), o que oblitera o que ali é 

verdadeiramente central, isto é, a comodificação e a morte daqueles corpos negros; 

então, Ruskin será responsabilizado por uma escrita incapaz de confrontar os horrores 

da escravidão.  

Ian Baucom (1997) fará uma análise contundente do comentário de Ruskin, 

provavelmente inspirado por David Dabydeen, poeta contemporâneo que publica 

Turner (1994) com o objectivo de recuperar aquilo que foi culturalmente submerso – “a 

cabeça afogada no mar de Turner (e de outros artistas) durante séculos (DABYDEEN, 

1994, p. x) – e de resgatar os escravos de Slave Ship de sua representação como 

“vítimas exóticas e sublimes” (Ibid.). Além de Ruskin relegar o tema central de Slave 

Ship á uma breve nota de rodapé74, Baucom sinaliza o facto de sua crítica fazer parte de 

um argumento mais amplo sobre a pintura da água: “a superfície da água, Ruskin 

descobre, engana o olho. Ao contemplá-la, ora vemos a superfície em si, mas não o que 

ela reflete, ora estudamos o reflexo, e aí a superfície real desaparece” (1997, p. 20). A 

habilidade de Turner repousaria, então, na capacidade do pintor em “manter o olho do 

observador constantemente em jogo entre essas duas formas mutuamente exclusivas de 

ver” (BAUCOM, 1997, p. 20), o que leva necessariamente á exclusão de um terceiro 

tipo de visão, isto é, os “nossos olhos são proibidos de ver o que está debaixo da água” 

(Ibid.). Somos literalmente impedidos de ver os corpos submersos dos escravos:  

 

“Não nos é permitido”, Ruskin insiste, “cair para dentro d’água e ofegar por ar enquanto 

vamos para baixo, somos mantidos sempre na superfície”. “Nós”, aparentemente, não 

somos os escravos que foram lançados ao mar, que não têm escolha a não ser cair para a 

água e respirar ofegantemente enquanto vão para debaixo de uma superfície na qual o 

 
74 “É um navio escravo, atirando os seus escravos ao mar. O mar próximo está sobrecarregado de 

cadáveres” (RUSKIN,  
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espectador público Vitoriano, liberto da obrigação de saber o que está por baixo 

daquelas águas, pode se ver refletido (BAUCOM, 1997, p. 20).   

 

 Essa recusa sintomática de Ruskin em reconhecer os corpos afogados dos 

escravos não corresponde ao extraordinário e cuidadoso interesse do crítico pelo oceano 

que, em toda a sua sublimidade, envolve aqueles corpos. Na sua descrição vemos a 

“tortura da tempestade”, “a luz horrível, porém gloriosa”, “o esplendor intenso e 

sinistro”, o “sangue” e o “dilúvio”, o “indefinido”  e o “fantástico”, o “mar infinito de 

cor carne”, mas, em nenhum momento, vemos os mortos. Tal estetização do horror da 

escravidão, que é transformado por Ruskin num momento de sublimidade oceânica, não 

apenas obscurece os corpos que se afogam, “metamorfoseados em meras tintas da palete 

do artista” (FULFORD, 2005, p. 4), como oblitera a sórdida relação entre a morte, o 

capital, o comércio, a tecnologia e a abstração. Ora, é precisamente tal relação que será 

problematizada pelos Otolith em Hydra Decapita. Através de uma linguagem futurista e 

partindo do cenário apocalíptico retratado por Turner em Slave Ship, cuja referência 

imediata é o massacre de Zong, Hydra Decapita especula sobre a origem dos guerreiros 

mutantes de Drexciya criando uma constelação de datas e de relações não lineares que 

acontecem num ambiente marítimo artificial e opaco, nunca representado. Contraparte 

do oceano romântico, Hydra Decapita, tal como Eshun afirma, apresenta a “perspectiva 

de um mar a devolver-nos o olhar” (2010, s/p).  
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3.4.1. “Remanescentes de partículas de hidrogênio”  

 

 
Figura 31. Hydra Decapita, The Otolith Group 

(Vídeo HD, 32’, 2010). Cortesia do artista e LUX Distribution 

 

 Estamos diante de um mar monocromático.  

É pela grande rocha erguida no meio do mar que percebemos de que se trata da 

Cornualha, condado britânico cujas paisagens marítimas se encontram retratadas em 

inúmeras aguarelas de J. M. W. Turner.  

... 

Gradualmente, o ecrã escurece e ouvimos um som estático, oco, que lembra um 

zumbido, algo embrionário. Uma legenda em tom turquesa começa a ser digitada e 

ficamos com a sensação de que estamos diante do ecrã de um computador dos filmes de 

ficção científica da década de 1980. Somos imediatamente introduzidos a um cenário 

enigmático que nos inunda de questões, principalmente no que diz respeito á 

humanidade e temporalidade daquela fala: “Eu sempre trabalhei em transcrição. É um 

sistema remanescente que moldou o meu arquivo, aqui no Instituto. Nenhuma gravação 

é extraída, recuperada ou formatada sem a minha assinatura. Novaya Zemlya”.  

O que é o Instituto? Quem é o ser que fala e em que dimensão existe? Futura? 

Passada? É humano? É um software? Um sistema de Inteligência Artificial? E se 

nenhuma informação sobre o seu arquivo pode ser extraída ou recuperada sem a sua 

autorização, então como saber ao certo o que de facto é real ou fictício sobre a sua 

ontologia? 
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1961. 

A linguagem é visivelmente tecnológica e a assinatura, Novaya Zemlya, dá-nos 

uma direcção geográfica que altera a localização inicial do primeiro plano do filme mas 

que nos mantém ainda em cenário marítimo. Novaya Zemlya, que significa “Terra 

Nova”, é um arquipélago russo no Oceano Ártico localizado entre o mar de Bareuts e o 

mar de Kara. Composto por duas grandes ilhas, Severny a Norte e Yuzhny a Sul, o 

arquipélago foi palco da maior explosão nuclear de todos os temos, apresentada como 

experiência nuclear pela União Soviética em 1961. Devido a sua grande potência – sua 

capacidade de destruição equivalia a todos os explosivos usados na Segunda Guerra 

Mundial multiplicados por dez – a Tsar Bomba, uma bomba de hidrogênio, foi descrita 

por testemunhas como algo “fantástico, irreal, sobrenatural”, que “parecia sugar toda a 

terra nela. (...) A propagação da luz incandescente sobre o mar era algo 

impressionante”75.  

Gradualmente, no canto inferior da tela escura, aparecem pequenos pontos de 

luminosidade trêmula. Esse alto contraste entre a água que cintila de forma quase 

hipnótica e o fundo preto da tela é uma das marcas visuais constantes do filme. Kodwo 

Eshun descreverá essa estratégia visual como um código inequebrável, “enigmas que 

continuamente tentamos descodificar e interpretar, embora saibamos que eles não são 

interpretáveis” (2010, s/p). O mar, enquanto paisagem, não está lá, é um enigma, uma 

espécie de plataforma para os conceitos que se formam em legendas ocultas, noções 

escondidas em todo o filme que, para acessá-las, é preciso mergulhar.  

1843. 

Sobreposto a esse código aquático, esse cintilar da água do mar, ouvimos a voz 

de uma mulher que canta o parágrafo que John Ruskin dedica a Slave Ship de Turner:  

 

Penso que o mar mais nobre que Turner já pintou e, decerto, o mais nobre que já foi 

pintado pelo homem, é o do Navio Escravo, a imagem principal da exposição de 1840. 

É um pôr de sol no Atlântico depois de uma tempestade prolongada; mas a tempestade 

está parcialmente calma, e as nuvens de chuva rasgadas se movem em linhas escarlates 

para se perderem no vazio da noite. 

 

É quando surge novamente a legenda atemporal e cor-turquesa que se identifica 

como Novaya Zemlya e á qual podemos chamar “transcrição”:  

 

 
75 Informações disponíveis na Wikipédia em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba 
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vozes silenciosas, eu as ouço o tempo todo. Na minha garganta. Para esta gravação, eu 

filtro a fala, peneiro-a em busca de não-padrões. O que eu ouço é a postura que essa voz 

adota, com quem ele fala. Eu chamo-lhe Autor.  

 

Será a transcrição um intermediário? Uma espécie de arquivo tecnológico que 

vocaliza vozes remanescentes, que permaneceram de um tempo passado? (Ou futuro?). 

A transcrição filtra essas vozes e encontra uma voz, a do Autor. 

 

 
Figura 32. Hydra Decapita, The Otolith Group 

(Vídeo HD, 32’, 2010). Cortesia do artista e LUX Distribution 

 

 ... 

Do interior de uma caverna escura vislumbra-se um espaço aquático. Não 

sabemos ao certo se o que vemos é a superfície do mar ou, se de fato, estamos 

submersos a olhar para um espaço abissal. Ouvimos a voz misteriosa do Autor 

vocalizada por ninguém menos que o membro sobrevivente de Drexciya, Gerald 

Donald, mas que no filme se apresenta como o “remanescente de uma partícula de 

hidrogrênio”. Tal como a “transcrição”, o Autor também aparenta ser um intermediário, 

um narrador que contêm informações ou que recebe transmissões de Drexciya.  

Questões sobre esse universo alternativo ressurgem. Afinal, o que é Drexciya e 

de que modo é que as especulações em torno da sua origem se conectam aos eventos 

que são evocados por Hydra Decapita? Longe fornecer alguma resposta, a fala do Autor 

mantém-nos em águas estranhas e instáveis, sem qualquer possibilidade de linearidade 

temporal, o que acirra ainda mais a nossa sensação de desorientação. Permanecemos 

sem resposta, entre o início e o fim, entre fato e ficção:  
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Este pode ter sido o ponto de partida, mas foi o estágio final. Um ponto de partida 

teorético. (...) Nós nem sabemos se é verdade. Nós apenas nos baseamos em 

observáveis. É apenas teorético, mas técnico, não sabemos de onde vieram esses seres. 

Como eu disse anteriormente, este é um mundo em si mesmo. E podemos assumir a 

forma humana, mas neste mundo particular a forma humana foi deixada á porta e 

assumiu outro disfarce. Espiritualmente. 

... 

De súbito ouvimos um ruído estridente e uma voz tecnológica feminina que 

vocaliza números de forma aleatória, mas num ritmo específico que nos faz pensar que 

está em contagem decrescente, como se uma nave fosse descolar ou como se uma 

bomba estivesse prestes a ser lançada. A contagem demora 2 minutos, mas nada 

acontece. Essa mesma voz feminina vai retornar mais adiante no filme, mas devido ao 

ruído de fundo que, mais uma vez, faz lembrar motores a funcionar, não se consegue 

distinguir a língua em que fala. Será a voz da Drexciyana de Bubble Metropolis, o que 

significa que o que estamos a ouvir é uma língua Drexciyana? Ou será um arquivo de 

1961 conseguido pelos realizadores de uma técnica russa de Novaya Zemlya? É 

impossível traduzir, impossível saber. O filme, com as suas múltiplas vozes, que 

ocupam múltiplos momentos em simultâneo, empurra-nos para um espaço infinitamente 

aberto de possibilidades. Um espaço que, todavia, não deixa de criar complexas texturas 

e rotas de pensamento. Até a “transcrição” tem dificuldade em identificar com clareza 

as vozes silenciosas que ouve. Elas vão e vêm numa ritmicidade marítima, nunca 

estática o suficiente para conseguir descrevê-las:  

 

Na maior parte do tempo, não consigo mais ver o que ouço. Eu acompanho as vozes 

enquanto elas se movem em torno de um sistema fictício a que chamam Drexciya. Um 

mundo inventado cujos efeitos permanecem incalculáveis. O Autor imaginou um 

mundo governado por forças da maré. Forças que conduzem correntes através do 

interior de um planeta líquido. Uma dimensão que pulsa com as energias imaginárias da 

extinção iminente. (...) A minha transcrição está cheia de remanescentes de morte 

antiga. 

... 

 Hidrogênio. O mais abundante dos elementos químicos, constitui 75% da massa 

elementar o Universo. Apresentando-se geralmente em sua forma molecular (gás), é 

inflamável, incolor e inodoro. Estrelas são compostas primariamente de hidrogênio. 

Quando queimado, produz água, por isso o seu nome: do grego hydro (água) e genes 

(gerar). 

 Hidrogênio. É assim que o Autor se identifica no filme, como uma partícula de 

hidrogênio. Mas, será o Autor uma partícula remanescente da Tsar Bomba? Uma bomba 

nuclear que, potencializada, poderia ter causado a extinção humana? Como é que o 
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maior dispositivo nuclear alguma vez criado pelo homem, Slave Ship de Turner e 

Drexciya se relacionam? 

 O Autor especula sobre as “viagens inter-hidráticas” realizadas pelos 

guerrilheiros mutantes cibernéticos de Drexciya, o que torna a ficção sônica criada por 

Stinson e Donald mais enigmática ainda:  

 

Se pegássemos em todas as moléculas de hidrogênio no universo conhecido e 

encontrássemos uma maneira de convertê-las teríamos uma quantidade incrível de água 

no universo. Então, literalmente, poderíamos fazer água, porque sabemos que na 

Supernova o oxigênio é feito. Então, com isso em mente, poderíamos ter anos-luz de 

distância em forma líquida, fluída. Assim como temos nuvens moleculares teríamos 

ambientes líquidos com anos-luz de diâmetro. Isso significa que extensões de água 

podem assumir o infinito. (...) Imagine um círculo de água orbitando uma estrela (...) 

teoricamente esses planetas líquidos podem existir. Então, especulativamente falando 

[poderíamos falar em] jornadas entre espécies marinhas de um reino para outro reino e 

vice-versa. [Ao deixarem] este planeta líquido [viajam] dentro de uma nave liquefeita. É 

assim que viagens inter-hidráticas eram feitas... planetas líquidos em sistemas estelares. 

 

 Note-se que a extensão de Drexciya para o espaço remete-nos ao último álbum 

lançado pelo duo em 2002, intitulado Grava 4. Para tal, Stinson e Donald contactaram a 

International Star Registry e compraram os direitos para nomearem uma estrela. 

Registada como Grava 4, Drexciya concedeu-se o direito imperial de nomear e 

colonizar o espaço interestelar, localizando a sua ficção electrônica num espaço 

extraterrestre existente. Uma declaração sonoro-ficcional, como afirmou Eshun, que 

misturou o metafórico com o jurídico, o sintético com o cartográfico (2003, p. 302).  

... 

O Autor, afirma a transcrição, é um “fazedor de estrelas”. 

1781.  

Transcrição:  

 

Elas falaram de mulheres em trabalho de parto, atiradas ao mar por traficantes de 

escravos. De 1781. Do Zong. Era Drexciya um mausoléu para os seus mortos? Um 

réquiem para aqueles enterrados no túmulo líquido do subatlântico? Porque é que um 

fazedor de estrelas criaria um buraco de minhoca (wormhole) entre o hidrogênio e a 

morte? 
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Figura 33. Hydra Decapita, The Otolith Group 

(Vídeo HD, 32’, 2010). Cortesia do artista e LUX Distribution 

 

 
Figura 34. Hydra Decapita, The Otolith Group 

(Vídeo HD, 32’, 2010). Cortesia do artista e LUX Distribution 

 

 

 1843 

Sobreposta á imagem do movimento do mar, ouvimos novamente a voz da 

mulher que canta o parágrafo de John Ruskin: “(...) a sombra da morte sobre o navio 

culpado (...) cingido de condenação com uma cor assustadora que assina o céu com 

horror (...), a desolação das ondas sepulcrais, o mar infinito de cor carne”.  

A utopia Drexciyana potencializa a imaginação de um futuro ficcional que se 

estrutura em torno da água. Sempre depois da morte. Não obstante o horror do Tráfico 

de Escravos, de fatto, um pesadelo de ficção científica equiparável a uma explosão 
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nuclear, é no processo de mutação – tornado possível pelos poderes metamórficos do 

mar – e no desdobrar de dimensões temporais e espaciais, que a regeneração é 

concebida. Os guerrilheiros mutantes de Drexciya, descendentes das mulheres escravas 

afogadas na Passagem do Meio, vivem algures entre dimensões, entre a vida e a morte, 

como espectros, forças que, como a transcrição afirma a determinado momento do 

filme, “penetram as minhas transcrições. Foi assim que ocuparam o Autor? 

Entrelaçando-se em sua concha?”. 

... 

Autor:  

 

Se este compêndio fosse referenciado por futuros arqueólogos interestelares, muito 

provavelmente encontrariam muito pouca informação útil. (...) Toda esta dimensão é 

baseada no secretismo. Essa informação final que você lê aqui é apenas o remanescente 

de uma possível possibilidade do que poderia ter acontecido. 

 

1840 

A imagem final do filme é do horizonte, mais uma vez, um horizonte 

monocromático. Cornualha. Imagens em close-up de Slave Ship passam em ritmo 

frenético. O pôr de sol branco ofuscante da tela de Turner, que quase nos cega os olhos. 

Como se fosse a explosão da Tsar Bomba no mar, descrita pelas testemunhas como 

“algo fantástico, irreal, sobrenatural”, que “parecia sugar toda a terra nela”.  

Depois, o sol, novamente monocromático. Como se o contemplássemos do 

fundo do mar. 
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Figura 35. Hydra Decapita, The Otolith Group 

(Vídeo HD, 32’, 2010). Cortesia do artista e LUX Distribution 

 

 
Figura 36. Hydra Decapita, The Otolith Group 

(Vídeo HD, 32’, 2010). Cortesia do artista e LUX Distribution 

 

 

“Há mais futuros do que imaginamos, e mais falhas também. O passado está 

repleto de escombros desses futuros, enquanto que o nosso presente incorpora a 

memória coletiva instável daquilo que há muito foi abandonado” (POWER, 2010, s/p). 

Constituídos em 2002 e sediados em Londres, os Otolith investigam esses 

deslizamentos temporais e os sonhos utópicos da temporalidade dos “futuros potenciais 

do passado” (past potential futures), tal como o chamam. Na tradição do filme-ensaio 
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de Chris Marker, Harun Farocki e do Black Audio Film Collective, os filmes de Eshun e 

Sangar fornecem uma janela melancólica para mundos não criados e caminhos não 

trilhados.  

O uso experimental e poético de imagens documentais que se entrelaçam á 

arquivos familiares e arquivos alienígenas, do futuro, marca uma cinematografia que se 

distingue pelo estranhamento causado no espectador. Filosoficamente interessados no 

que chamam groundless condition (condição flutuante), uma condição de desorientação 

que é tanto política quanto colectiva, os Otolith criam, através da ficção científica, 

tramas complexas e oblíquas que abordam as condições enigmáticas sobre o ser-se pós-

humano num contexto em que o “presente aparece sempre como uma série de ruínas ou 

fósseis” (ESHUN, 2012, s/p). 

Hydra Decapita é um filme que nos obriga á condição flutuante. É um filme 

sobre assombrações, sobre ruínas e fósseis, e sobre ser-se assombrado por eles. O tempo 

do filme, que é o tempo da montagem, é o tempo da memória; um tempo de constante 

ruptura e diferença, habitado por “presenças” (mais “presenças” do que “personagens”) 

que parecem escolher o exílio no futuro de modo a enfrentar as difícieis emoções do 

presente e do passado. Em entrevista á Patricia Maloney, Eshun afirma: 

 

acreditamos na re-apresentação e na criação de relações não-lineares com a crise 

política (...). Se existimos no meio de uma crise a maneira de entendê-la pode ser 

ligando-a a eventos que parecem estar longe do tempo e do lugar do presente. (...) parte 

do nosso argumento é que é precisamente nos momentos de urgência política que 

devemos resistir ao impulso de sermos diretos e claros, acessíveis (ESHUN, 2012, s/p).  

 

Hydra Decapita estrutura-se precisamente em torno de uma não-linearidade, 

esse modo dos realizadores conectarem múltiplas espacialidades e temporalidades, de 

tal modo que, no final, o que temos é uma rede de ramificações, uma poética que, tal 

como a Relação de Gissant, é sempre “latente, aberta, (...) ligada a todo o possível” 

(GLISSANT, 2011, p. 39). A constelacão de datas e eventos (uns reais, outros 

imaginários) para a qual o filme nos empurra, a ênfase na mutação, a discrepância entre 

os sons e o conteúdo das imagens – por exemplo, a estranha sobreposição de uma 

sonoridade futurista, tecnológica, á imagem do mar, um elemento comumente referido 

como o mais primordial de todos – a linguagem por vezes alienígena, impossível de 

traduzir, são todas elas estratégias estéticas que criam uma narrativa aparentemente 

desconexa, desordenada e caótica, e que nos coloca num estado de questionamento 
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contínuo. 

Constantemente questionando a sua própria capacidade de representar, Hydra 

Decapita nada ilustra. Monocromático, o filme intencionalmente separa-se de qualquer 

tendência iluminista, generalizante. Aproxima-se, assim, da estética de Drexciya, que, 

como viu-se anteriormente, sempre se quis opaca e sempre operou no secretismo, 

recusando evidências transparentes e sentidos diretos. De certa forma, Hydra Decapita 

parece responder á demanda de Glissan pela opacidade, isto é, por uma aparência que se 

recusa á visibilidade e que “atribui ao representado uma fonte de incognoscibilidade que 

é também um sinal de potencialidade” (DEMOS, 2009, p. 11). É o que sugere a 

afirmação dos Otolith em Occluded Oceans:  

 

a luz monocromática de Hydra Decapita sugere um desejo de compartilhar essa 

obscuridade, de potencializar aquilo que a oclusão torna possível. Hydra Decapita não 

surge á luz da projeção; em vez disso, ela se retira para o oceano escuro, sem céu e sem 

terra, de Drexciya. [Hydra Decapita] é atraída pela severidade das suas limitações, uma 

atração que oculta a sua luminosidade (THE OTOLITH GROUP, 2011, p. 22).  

 

Frustrado o conhecimento, no filme há apenas escuridão e desorientação. Em 

alguns momentos, inclusive, sentimos que estamos a ser sugados por aquela constelação 

onde os tempos se misturam e os lugares se diluem, como se de um vórtice se tratasse 

(como não relacionar isso ao vórtice de Turner?) ou o wormhole de que o Autor fala e 

que nos obriga, efetivamente, á viagem inter-hidrática da memória. Materializado no 

estilo de montagem assumido pelos realizadores, sempre em espiral, o vórtice nega a 

possibilidade de um lugar de origem ou de chegada. Como o Autor afirma “este pode 

ter sido o ponto de partida, mas foi o estágio final”. O wormhole é, certamente, uma 

metáfora que faz juz ao formato estético de Hydra Decapita, onde cada parte do filme 

desenha um movimento que está implicado no de todas as outras, onde cada evento, 

cada “mínimo pormenor é tão complexo como o conjunto” (GLISSANT, 2011, p. 39). 

De fato, a relação entre cada evento está lá, só não a conseguimos exatamente localizar, 

decifrar ou explicar. Afinal, qual a relação entre uma partícula de hidrogênio e o Zong? 

Entre o texto de John Ruskin e Novaya Zemlya? Essas são questões ás quais o filme 

intencionalmente não responde e que, provavelmente, não precisa fazê-lo porque as 

respostas estão mesmo ali, pairam como presenças invisíveis que identificamos apenas 

pela intuição.  

É provável que o mar, geografia que, no filme, parece entrelaçar esses eventos e 
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elementos impossíveis de conectar, seja a única constante. Nunca presente como 

paisagem, mas como código, o mar, com o seu movimento ondular, é a plataforma que 

suporta as noções escondidas que se vão formulando ao longo do filme, a matéria 

líquida dentro da qual se questiona a validade da linguagem e a violência da história. 

Passo a explicar. 

Os Otolith definem Hydra Decapita como um filme que visa apreender a 

abstração. Nas palavras de Eshun, “a ideia é que o capitalismo financeiro funciona 

através de processos abstratos que, no entanto, têm efeitos reais, o que significa que a 

nossa linguagem, esteticamente falando, tem de se tornar tão abstrata quanto a própria 

realidade” (2012, s/p). O que Hydra Decapita problematiza, sempre partindo da noção 

de “mutação”, é precisamente o ponto de intersecção entre realidade e abstração, entre 

atrocidade e crédito financeiro, entre o oceano e a mortalidade.  

Como se viu anteriormente, o mito de Drexciya, na revisão ficcional que faz da 

Passagem do Meio, gravita em torno das implicações da adaptação, mutação e evolução 

forçadas. O que preocupava o duo electrônico eram os direitos relativos á mutação 

genética e cultural, uma condição ontológica que, segundo Eshun (2013), oscilava entre 

o mito e a história, mas não só. A problemática da mutação deve ser explicada a partir 

da economia política da escravidão capitalista, cuja lógica do valor de troca permitiu 

que o tráfico de escravos funcionasse como um mercado intrinsecamente ligado á 

especulaçào financeira. Há dois aspectos a ter em conta nesse sentido. O primeiro, e este 

é o argumento de Greg Tate em Nigs R Us or How Blackfolk became Fetish Objects, é 

que “o fetiche original do capitalismo foram os africanos leiloados como escravos, cuja 

redução de sujeitos a objectos abstratos fez com que parecessem maiores do que a vida 

e menos humanos ao mesmo tempo” (2003, p. 4). O segundo, é que a relação entre a 

troca e a morte, da qual o Zong é emblemática, esteve sempre no cerne do capitalismo 

financeiro. Os crimes cometidos pelo capitão Collingwood seguem uma abordagem 

necroeconômica que considerava o escravo como uma “espécie de dinheiro”. A morte, 

Eshun enfatiza, “emergiu no ponto do cálculo matemático do interesse a ser arriscado e 

garantido no futuro” (2013, p. 145), ou seja, os assassinatos á bordo do Zong foram 

calculados de acordo com o valor de troca dos escravos que, por sua vez, foram 

calculados em relação ao seguro do navio que, no futuro, compensaria a perda dos 

lucros. A afirmação de Ian Baucom em Spectres of the Atlantic é pertinente nesse 

sentido:  
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Foi o triunfo comercial do princípio de troca que permitiu aos tribunais descobrir que 

Collingwood produziu algo de valor em cada um daqueles momentos em que o corpo de 

um escravo caía no mar, que cada mini-apocalipse era não apenas um apocalipse da 

morte, mas um apocalipse do dinheiro, um apocalipse no qual, de acordo com a 

imaginação metafórica do capital, a morte e o dinheiro nomeavam-se um ao outro como 

equivalentes literais (2001, p. 62).  

 

A troca financeira na égide do tráfico de escravos sugere, então, não apenas uma 

lógica de desmaterialização do sujeito no seu trânsito (mutação) de valor de uso para 

valor de troca, como também “uma retirada apocalíptica das qualidades excepcionais 

das pessoas no seu trânsito da humanidade para o dinheiro” (BAUCOM, 2001, p. 67). 

Os escravos não eram só uma comodidade, mas uma espécie de dinheiro que gerava 

juros, “depósitos de reserva de um sistema bancário transatlântico vagamente 

organizado, descentralizado, mas vasto” (Ibid., p. 61). É essa dimensão “obscena e 

vital” que explica a “lógica completa do tráfico de escravos” (Ibid.) e que nos faz 

entender um filme como Hydra Decapita e a intersecção que ele problematiza, a partir 

de Drexciya, entre abstração (desmaterialização) e morte, entre o crédito, a mutação e o 

oceano. Se o assassinato em alto mar transformava os escravos em corpos que geravam 

juros a ser convertidos em dinheiro num futuro que não só pressupunha como 

assegurava a existência de um mercado global de corpos, “ao imaginar outro futuro 

fictício após a morte [através da mutação], Drexciya interviu na economia financeira da 

especulação” (ESHUN, 2013, p. 145). O mito de Drexciya, portanto, nada mais é do 

que uma especulação fictícia de morte, evolução marinha e pós-humanidade, um 

espectro do Atlântico Negro que retorna, de modo cíclico, insistindo nas noções ou 

“legendas ocultas” que persistem no presente entre o crédito, a troca e a morte.  

 O wormhole líquido, o vórtice que é aberto por Hydra Decapita, emerge como 

uma espécie de portal entre o terror financeiro da escravidão do século XVIII e o horror 

abstracto do fundamentalismo de mercado. É por isso que assistimos Hydra Decapita 

como quem navega águas estranhas e melancólicas. Se, por um lado, somos invadidos 

pelo tempo violento da Passagem do Meio (pela memória do afogamento), um tempo 

que retorna ciclicamente e que é evocado pela voz fantasmagórica que canta os 

parágrafos de John Ruskin sobre Slave Ship, por outro, enquanto vagamos vulneráveis 

pelo abismo visual do filme, intencionalmente marcado pelo tom monocromático da 

imagem, não conseguimos deixar de encontrar um certo princípio libertador no papel 

metamórfico do mar, no mundo líquido ficcional e pós-humano trazido pelo Autor. A 
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especulação em torno da mutação, da possibilidade da vida depois da destruição, traz-

nos de volta ao gouffre-matrice de Glissant, um abismo-matriz produtor de novos 

corpos e de novas relações. É deste gouffre-matrice que o Autor, um “fazedor de 

estrelas”, nos fala. A sua fala “remanescente” faz com que, no presente, voltemos ao 

tempo do afogamento não como algo que nos aterroriza, mas como aquilo que 

continuamente transforma os possíveis futuros do presente. A memória dessa imagem 

de terror que é o Zong não assombra. Pelo contrário, ela “traduz, funde o tempo da 

recordação com o tempo de quem é relembrando, [unindo] um “agora” a um “então”, 

através de uma mutante mudança marítima que é, também, sempre um “ainda por vir”” 

(BAUCOM, 1997, p. 6). A imagem de terror é substituída por uma imagem de 

promessa.  

A “transcrição”, nesse sentido, pode ser vista como a memória traduzida em 

linguagem. Ela é o terceiro espaço do filme, um espaço liminar e irrepresentável, que, 

nem no passado nem no futuro, vive no tempo do instante. O mesmo acontece com o 

mar, ao qual os Otolith recusam qualquer transparência ou possibilidade de 

contemplação e transcendência. Se a paixão romântica pelo mar se estruturou em torno 

de um ego reintegrado num sentido primordial de harmonia com o mundo natural, 

Hydra Decapita explode as reivindicações transcendentais da imersão oceânica. Assim 

distanciado dos códigos do sublime, o mar surge como uma presença nunca 

efetivamente representada, nunca uma unidade e nunca uma experiência totalizante. 

Apenas uma geografia de tempos desiguais, uma voz que pode ser um “sussurro subtil 

ou um enigma encriptado, nunca eloquência retórica (SAITO, 2013, p. 324). 

Problematizado como o “elemento mito do capital” (CONNERY, 2005), os Otolith 

conferem ao mar uma dimensão política e concedem-lhe, também, um direito á 

obscuridade, um que recusa a sua espectacularização enquanto epítome da natureza 

selvagem, e que o liga historicamente ao saque, á conquista e á morte. Perante o horror 

não há transcendência possível, e é provável que Ruskin tenha chegado a essa conclusão 

em 1872. 

A relação de Ruskin com Slave Ship foi intensa. O seu pai, John James Ruskin, 

pagou 250 libras pela tela em 1844 como um presente para o filho. Entusiasmado, 

Ruskin escreverá no seu diário: “Escrevo com o Slaver na minha cama de frente para 

mim (...) sinto-me muito grato. Eu certamente nunca mais quererei outra tela dele 

[Turner]” (FROST, 2010, s/p apud EVANS & WHITEHOUSE, 1956, p. 257). Mais 
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tarde, Ruskin declarou que a tela era angustiante demais para viver com ela e vendeu-a a 

um colecionador americano em 1872. Como afirmam os editores do seu diário, “o tema 

do quadro – o lançamento ao mar dos mortos e moribundos que são vistos a debater-se 

na água cercados por tubarões e gaivotas – tinha se tornado muito doloroso para ele” 

(Ibid.).  

É provável que essa seja a grande contribuição de Slave Ship e do Zong para a 

história do luto. Quando o pintor de paisagens americano, George Inness (1825-1894), 

viu Slave Ship em Boston, menosprezou a tela como sendo uma peça trivial, dizendo 

que “tinha tanto a ver com o afecto humano quanto com pensamentos de um fantasma” 

(BAUCOM, 2001, p. 80). Ora aí está! 

 

3.5. At the end of the spectrum 

  

 Termino este capítulo com uma breve passagem por Watery Ecstatic Series 

(2001 – 2006) da artista americana Ellen Gallagher, uma série de desenhos e pinturas 

que se inspira no mito de Drexciya e que se destaca pelo uso quase escultural da 

plasticina e por uma técnica de gravura no papel que a artista compara ao processo de 

entalhe, uma prática antiga de gravura em ossos, dentes e presas de baleias. 

 De um modo geral, Watery Ecstatic evoca o modo pelo qual as várias alegorias 

do homo-acquaticus anti-colonial, cujo exemplo mais poderoso encontramos nos 

Drexciyanos, reapropriam-se e manipulam o tropo do “retorno ao oceano”. Nem uma 

tentativa de escape ou de “fuga da historia” (CRONON, 2005), nem tampouco uma 

utopia animista de inocência e essência primordial, o anfíbio mutante emerge como uma 

alternativa plena de possibilidades éticas e políticas, como uma zona de 

indiscernabilidade entre o homem e o animal que permite a subversão de identidades 

fixas e terracentristas, e que no contexto do trauma e da violência permite conceber a 

sobrevivência ontológica e a regeneração cultural. É dessa regeneração, tornada possível 

por um certo “devir-animal” Deleuziano (2007) e que, aqui, podemos timidamente 

traduzir para “devir-aquático”, de que se trata a obra de Gallagher; uma obra que 

alcança um sentido do marítimo incorporado não só pela memória, como pelo corpo 

também. 
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Figura 37. Watery Ecstatic, Ellen Gallagher, 2003. Disponível em: 

«https://www.maxhetzler.com/exhibitions/ellen-gallagher-drawings-series-watery-ecstatic-zimmerstrasse-

9091-berlin-mitte-june-06-july-26-2003-murmur animation-2003/». Acesso em: 02 de Maio de 2019 

 

 

Watery Ecstatic consiste em vários trabalhos em papel que evocam um mundo 

subaquático habitado por diversas espécies marinhas e pelos Drexciyanos. Entre as 

espécies marinhas incluem-se medusas, baiacus, vermes tubulares, polvos e enguias, 

enquanto que os Drexciyanos são retratados como pequeníssimas cabeças flutuates com 

características aquáticas que arrastam longas mechas de cabelo ondulantes (ver fig. 37). 

As cabeças, todas elas femininas e todas elas interconectadas por plasticina branca, 

indicam a fluidez e maleabilidade do mundo aquático evocado por Gallagher. A 
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combinação de técnicas, desde pinceladas de aguarelas muito macias ao uso de bisturis 

afiados, aprofundam tal ideia de transmutalidade que perpassa toda a série. Nas obras 

que são esculpidas, por exemplo, as sombras criadas pela articulação meticulosa de 

escamas e guelras de peixe permitem que a figura surja e cresça para fora do papel. A 

pressão aplicada e a quantidade de papel que se perde no processo cria, com efeito, uma 

variação de profundidade que não é apenas óptica, mas física também, o que contribui 

para o sentido geral de movimento que a série tem. Como Gallagher afirma, ecoando 

nas palavras de Kodwo Eshun (2012) que vê a mutação tanto como metodologia, quanto 

um modo de pensar o pós-humano, “é a própria passagem (...) o conceito de 

mutabilidade é o mito originário ao qual me refiro nesta série” (2011, s/p).  

Como acontece em Hydra Decapita, Watery Ecstatic não apresenta nenhuma 

representação explícita da água ou do oceano. Sabe-se que se trata de um mundo 

subaquático pela presença das espécies marinhas, pelo movimento ondulante do cabelo 

dos Drexciyanos e, até, pela conexão estabelecida através de bolhas de água entre uma 

baleia e as espécies mutantes (ver fig. 39). E se o território onde essas relações 

acontecem parece, num primeiro olhar, vazio, simplesmente branco e opaco, após uma 

análise mais cuidadosa, percebemos que não é que o mar seja retratado como uma 

entidade sem forma, pelo contrário. A densidade criada nos fios de cabelo pela 

plasticina branca e o esculpir cuidadoso das criaturas marinhas no papel, confere ao mar 

um movimento bastante característico, só visível ao olhar de perto. Quanto mais nos 

afastamos das obras, mais as figuras retratadas desaparecem numa branquitude opaca 

(ver fig. 38).  

Visualmente, os Drexciyanos de Gallagher parecem habitar um entre-lugar 

biológico e metafórico, sendo a reciprocidade entre o universo marítimo e o universo 

humano o foco central de toda a obra. Ontologicamente ligados, os Drexciyanos de 

Watery Ecstatic alimentam-se com as espécies aquáticas, coexistem com elas naquilo 

que parece ser um ambiente interconectado, um ecosistema orgânico equilibrado e em 

constante transformação. Se as cabeças sem corpo apresentam cabelos como algas que 

flutuam e se encaracolam pelo espaço branco do papel, cabeças que se entrelaçam aos 

tentáculos de polvos e alforrecas, evocando um sistema circulatório, uma rede 

partilhada de fluidos e matéria (ver fig. 40), numa obra como a da baleia, por exemplo, 

os Drexciyanos parecem partilhar com ela aquilo que imaginamos ser um sistema 

respiratório, havendo aqui um valor poético na mobilização de um mamífero aquático 
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que é epítome da transcendência entre o estado terrestre e o aquático. 

 

 

 
 

  
Figura 38. Watery Ecstatic (21 06 S, 53 36 E), Ellen Gallagher, 2003. Disponível em: 

https://frieze.com/article/ellen-gallagher-0  

Acesso em: Acesso em: 02 de Maio de 2019 
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Figura 39. Watery Ecstatic, Ellen Gallagher, 2004. Disponível em: 

http://www.artnet.com/Magazine/features/jsaltz/saltz10-20-4.asp. Acesso em: Acesso em: 02 de Maio de 

2019 
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Figura 40. Watery Ecstatic, Ellen Gallagher, 2005. Disponível em: 

https://gagosian.com/news/2018/08/31/ellen-gallagher-are-we-obsidian/ 

Acesso em: 02 de Maio de 2019 

 

Dobradas as leis biológicas da natureza, e muito distantes das figuras masculinas 

e militarmente agressivas dos álbuns de Drexciya, as cabeças híbridas de Gallagher 

colocam as definições dualísticas de natureza e cultura em questão, traçando uma fina 

linha entre o possível e o impossível, entre o homem e o animal. Na articulação entre o 

mito originário dos Drexicyanos e o reimaginar da teoria evolucionista Darwiniana, que 

a artista adapta e distorce para produzir o reino fantástico de Watery Ecstatic, vemos 

surgir um ecosistema do real e do imaginário, um que enfatiza precisamente a conexão 

(utópica ou não) dos corpos biológicos, e a agência relacional entre o homem e a 

natureza oceânica. É por isso que Watery Ecstatic, no encontro que encena entre estas 

duas dimensões, sob o signo da extensão e da interconexão, da troca e da separação, 

revela não um escape e sim um deslocamento para o oceano, de tal modo que, no 

trânsito através dos emaranhados territórios do natural e do cultural, do biológico e do 

visual, abre-se a potencial possibilidade da problematização do mar não só como palco, 

mas como matéria ativa na releitura daquilo que foi a escravidão e o tráfico de escravos. 

Interroga-se, sim, uma paisagem de trauma racial, mas para além do corpo traumático e 

melancólico, a relação entre os Drexciyanos e as espécies marinhas, o “osso-coral” de 

Derek Walcott, traz á tona o corpo biológico, entendido como “mutante, mutável [e] 

transformável” (ALAIMO, 2017, p. 910), em suas múltiplas interconexões com a 

materialidade aquática. 

https://gagosian.com/news/2018/08/31/ellen-gallagher-are-we-obsidian/
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Na base da metamorfose e da mutação, que é uma situação de “devir-animal” 

(DELEUZE, 2007) – quando o homem trava uma relação com um animal e devém outra 

coisa, transforma-se com o animal – está necessariamente o afeto. Afinal, não é, para 

Deleuze, no afeto onde acontece esse ponto de desterritorialização da fronteira instituída 

entre o homem e a natureza? Gallagher, partindo do afeto e da memória incorporada do 

tráfico de escravos, longe de conceber o oceano como matéria passiva, mobiliza-o como 

uma presença ativa para a “transcorporalidade”76 que propõe em seus desenhos. Nunca 

terreno do essencialismo, a natureza oceânica emerge como um habitat, ainda que 

utópico, para “potenciais futuros”, para uma “ecologia violeta-escura” (ALAIMO, 

2013). 

Projectos e discursos utópicos ora são vistos como “uma fuga inútil da realidade, 

uma incapacidade de lidar com os duros ditames da vida” (MARQUES, 2007, p. 135-

136), ora como um equívoco antropológico, porque não conseguem aceitar aqueles que 

são os “dados objectivos da condição humana, exilando-se na invenção de cidades 

ideais – cidades cujos habitantes não são seres humanos de carne e osso, mas criaturas 

(...) que nunca seriam encontadas no nível concreto da existência” (Ibid., p. 136). Tal 

consideração da utopia como nostálgica ou compensatória, Pete Kraftl (2006) 

argumenta, falha precisamente por não abordar empiricamente o lugar do afeto na 

utopia. O afeto, o autor argumenta em Spacing out an unsettling utopian ethics, é mais 

do que emoção, ele excede um indivíduo ou um lugar,  

 

reside de modo indescritível num momento ou evento como atmosfera ou tensão: 

poderia ser o empurrão para uma consciëncia muscular do corpo, (...) a elevação 

espiritual de um acorde musical, ou a quietude atingida pela cor da tinta. Os afetos não 

são sobre você ou sobre ele, sujeito ou objecto. São relações que inspiram o mundo. O 

afecto é uma característica emergente, mas difusa de um evento (...) tem o potencial de 

se tornar utópico (KRAFTL, 2006, p. 39-40).  

 

De forma semelhante, em Cruising Utopia (2009), José Esteban Muñoz escreve 

sobre a utopia como algo que é “essencialmente sobre a rejeição de um aqui e de um 

agora e na insistência da potencialidade ou de uma posssibilidade concreta por um novo 

mundo” (2009, p. 51). A ideia de potencialidade presente numa utopia como a de 

Gallagher, que nada mais é do que uma ficção especulativa sobre uma comunidade 

 
76 A “transcorporalidade”, Stacy Alaimo argumenta, é o “tempo-espaço em que a corporalidade humana, 

em toda sua carnalidade material, é inseparável da “natureza” ou do “ambiente” (...) como um lócus 

teórico, é um lugar em que as teorias corpóreas e ambientaiss se encontram e se misturam de forma 

produtiva” (2017, p. 910).  
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subaquática baseada num modelo biomórfico de crescimento e de transformação, 

aponta, na linha de Muñoz, para algo que não é apenas uma “possibilidade, uma coisa 

que pode simplesmente acontecer” (2009, p. 9). Pelo contrário, uma “potencialidade é 

um certo modo de não-ser que é eminente, uma coisa que está presente mas que não 

existe no tempo presente” (Ibid.). É assim que, na ausência de histórias sobre os 

escravos assassinados em alto mar, tanto Gallagher como os Otolith criam alternativas 

ou futuros potenciais, engajando-se num ritual coletivo e afetivo de memória, 

recuperação e reconhecimento, de revisão da representação histórica. No dinâmico 

processo da memória o passado é moldado pela possibilidade futura da 

transcorporalidade, esse “espaço epistemológico” (ALAIMO, 2017) que revela as trocas 

mútuas e as interconexões entre o humano e o oceânico. A transcorporalidade 

 

enfatiza o quanto a substância corpórea do humano é fundamentalmente inseperável do 

“ambiente”, [tornando] difícil conceber a natureza como um mero pano de fundo para as 

aventuras do humano, uma vez que a “natureza” está sempre tão perto quanto a própria 

pele (Ibid., p. 910).  

 

Ficção científica ou não, a utopia pós-colonial não é tanto sobre a recuperação 

de um passado que foi um presente, quanto é sobre a produção de uma possibilidade. 

Drexciya, Hydra Decapita e Watery Ecstatic podem ser vistos como uma continuação 

temporal de Slave Ship de Turner, o que se segue depois do naufrágio ou a revelação 

utópica do destino daqueles que se afogaram. Não é difícil então entender, quase como 

por “intuição”, como a memória do afogamento de John Akomfrah se afasta da 

sublimidade do afogamento de Turner que, nada mais é do que uma utopia de 

transcendência e disciplinarização da natureza oceânica.  

Em The temporality of the landscape (1993), Tim Ingold afirma:  

 

A paisagem conta, ou melhor, é uma história. Envolve as vidas e os tempos de 

predecessores que, ao longo de gerações, se movimentaram e desempenharam o seu 

papel da sua formação. Perceber a paisagem é, portanto, realizar um ato de recordação, 

e recordar não é tanto uma questão de invocar uma imagem interna armazenada na 

mente, quanto de se engajar perceptivamente com um ambiente que está em si mesmo 

pleno (pregnant) do passado (1993, p. 152-153).  

 

O oceano, ressalte-se, não deixa de ser um “afrotropo” (COPELAND & 

THOMPSON, 2017) da escravidão, uma “imagem-memória” (KRACAUER, 1927) ou 

uma “paisagem-memória” (MORRISON, 1984) que retorna perpetuamente; uma 
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“forma visual que emergiu no interior e se tornou central á formação da cultura e 

identidade diaspórica Africana” (COPELAND, & THOMPSON, 2017, p. 3). 

“Afrotropos”, Copeland e Thompson afirmam, são formas visuais recurrentes que 

manifestam investimentos afetivos e necessidades históricas. Enquanto tal, eles podem 

“desacelerar, esperar, acelerar ou serem obrigados a aparecer, dado o conjunto certo de 

condições, experiências e tecnologias” (2017, p. 4). Assim, eles não reaparecem 

simplesmente ao longo do tempo, “eles são sobre o tempo, sobre sua passagem e 

retorno, sua negociação e reconfiguração pelos sujeitos da diáspora africana” (Ibid.).  

É como as marés que nunca são exatamente as mesmas, mas o fato da sua 

repetição é. Elas vão e retornam, nunca perfeitamente cíclicas, mas como um acúmulo 

de tempo, de matéria e água, remanescentes de partículas de hidrogênio que nos ajudam 

a lidar com a morte e a perda. Quem nos garante que não foram as criaturas mutantes de 

Gallagher que William Beebe viu de sua batisfera na descida ao fim do espectro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 CONCLUSÃO 

  

 O oceano depois da “morte” da natureza 

 

 

Representações da natureza não-humana, tal como Lisa Garforth (2006) assinala 

em Ideal Nature: utopias of landscape and loss, encontram-se indissociavelmente 

ligadas à utopia. É o que, de facto, se compreende da análise feita tanto ao contexto 

romântico de representação do oceano, quanto ao da imaginção futurista. Se na pintura 

de paisagem romântica o oceano emergirá sobretudo como lugar de salvamento estético, 

as narrativas afro-futuristas, mesmo quando conscientes de que a materialidade da 

natureza e dos corpos, do sujeito e do ambiente, se encontram imbricadas em relações 

híbridas de transcorporalidade, continuarão, não obstante, assentes sob uma paisagem 

oceânica entendida como lugar de salvamento político e ontológico. Em ambos os 

casos, o mar surge como um lugar carregado de utopia. 

Em jeito de conclusão gostaria de percorrer, ainda que brevemente, a movediça 

relação entre oceano e utopia á luz de algo que, no actual contexto “pós-natural” veio a 

ser chamado de “morte da natureza”, um postulado claramente distópico quando 

comparado ao “sentimento da natureza” do século XVIII. Acredito que a questão actual 

da paisagem oceânica acompanha essa crise ou “morte” da Natureza, subjacente a qual 

está o questionamento da sua própria naturalidade. Quando a natureza se esconde, quase 

desaparecida, o problema não reside mais em  

 

compreender a paisagem ‘dentro’ da Natureza, ou o processo que a destacou, visual e 

conceptualmente, (...) mas sim em distinguir o que é que “dentro” da paisagem global, 

amplamente trabalhada, construída e modificada, (...) é ainda natural ou o que na 

natureza pode ainda ser natural” (SERRÃO, 2013, p. 18).  

 

São três, as premissas que Lisa Garforth identifica no discurso ambientalista do 

final do século XX, conhecido como Deep Ecology ou Deep Green: 1) o ecocentrismo 

[ecocentrism] (que se refere ao deslocamento da consciência humana de uma posição 

priveligiada no centro do conhecimento a favor da moralidade intrínseca da natureza, 

agora possuidora de direitos inalienáveis), 2) a suficiência [suficiency] (que parte do 

reconhecimento de que a ideologia moderna de progresso só é possível com a 

exploração desmedida e a total destruição da natureza) e 3), a imersão [embeddedness] 

(argumento eco-utópico que afirma a separação e alienação, material e conceptual, da 
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sociedade em relação aos seus sistemas naturais de apoio (2006, p. 9). 

Para Garforth, ainda que com a sua ontologia processual, o ecocentrismo 

demonstre uma incrível capacidade de subversão e de estranhamento – afinal, ele 

basear-se-á numa ética vivida ou intuitiva que nos “convida a cultivar um sentido mais 

expansivo do eu através da identificação e da empatia por outros seres não humanos” 

(DEVALL, 1985, p. 66 apud GARFORTH, 2006, p. 11) – a ideia de uma natureza 

humana consciente da natureza e do natural, que vê na crise ambiental uma 

oportunidade para a reconstrução metafísica e para o desenvolvimento moral, deve ser 

situada no interior de uma tradição do pensamento utópico que vai de Rousseau aos 

Românticos, e que, de forma ambígua, ainda se vê apanhada na rede do fetiche cultural 

pela natureza autêntica e pristina. 

Não sendo uma simples reconfiguração de tal tradição, já que a natureza evocada 

ou construída pela discurso ecológico do final do século XX não é idêntica á natureza 

do vocabulário do sublime romântico, a função compensatória da paisagem continua, 

não obstante, lá. Os ambientes naturais – agora encapsulados pelo discurso da catástrofe 

e do apocalipse – continuam a ser idealizados como espectáculos de contemplação. 

William Cronon (1995), por exemplo, argumentaria que as afirmações da ecologia 

verde sobre a proteção e conservação da natureza dependem necessariamente de uma 

natureza selvagem/pristina idealizada e que, em sua essência, não passam de uma 

reencenação dos mitos românticos, de uma utopia corrupta. Outros autores, no entanto, 

como Lucy Sargisson (2001), por exemplo, vão para além do entendimento da ecologia 

verde como um projecto utópico de mistificação, compensaçào ou de refúgio. Segundo 

Sargisson, o problema reside na impossibilidade da política ecológica em desenvolver 

um modelo convincente para a transformação política, pois ao invés de manter uma 

tensão transgressora entre natureza e cultura, o discurso ecológico absorve-as nas 

categorias de “identidade” e “semelhança”. 

É na mesma linha que Bruno Latour (2004) afirma em The Politics of Nature 

que a literatura da ecologia política desaponta precisamente por assumir um 

“ecocentrismo” em oposição a um antropocentrismo cartesiano que mantém a divisão 

entre política e natureza. É precisamente por depender de “suposições de estabilidade e 

materialide da natureza, vista como uma categoria cultural discreta” (GARFORTH, 

2006, p. 12) e singular, suposições essas que foram totalmente desconstruídas e 

declaradas insustentáveis pelas teorias sociais recentes, que torna a afirmação de que a 
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ecologia verde é um discurso transgressor problemática. Afinal, nunca realmente se 

problematiza a natureza, ou, como Yurito Saito (2004) afirmaria, ela nunca é pensada 

nos seus próprios termos. Como, William Cronon pergunta, “as naturezas diversas e 

contraditórias que encontramos tanto fisicamente quanto no nível do discurso podem ser 

reduzias a uma única entidade monolítica – Uma coisa com Um nome?” (1995, p. 23).  

Ora, se os discursos dominantes da natureza naturalizam aquilo que é sempre já 

social e cultural, e se a ética ecológica não pode assentar numa suposta natureza “real”, 

devendo antes reconhecer os valores sociais e políticos incorporados pelos mais 

variados conceitos de natureza, então, onde fica a natureza? Pode haver uma utopia da 

natureza após o fim da natureza? Se a natureza não é nada mais do que uma pluralidade 

de discursos, se não existe enquanto natureza “real” ou “primordial”, então, ela é 

ontologicamente impossível, ou, como Braudillard (1994) afirmará em The Illusion of 

the End, uma explosão de cultura e de significações. 

 

Para Bill McKibben, o final do século XX sinalizou o “fim da natureza”: 

“transformamos todos os pontos na terra em artificiais. Ao fazê-lo, privamos a natureza 

da sua independência [e a] independência da natureza é o seu significado; sem ele não 

há nada além de nós” (MCKIBBEN, 2003, p. 60-61). O fim da natureza é a 

consequência imediata da comodificação e colonização de todos os seus aspectos – dos 

genes aos corpos, dos oceanos ás florestas tropicais. É considerando isso, de acordo 

com Braudillard, que o discurso ecológico traz a natureza inteiramente para o reino da 

cultura e do significado e, ao fazê-lo, a constitui como sujeito, concedendo-lhe direitos e 

valores intrínsecos numa extensão do humanismo iluminista. Se esse processo é 

essencial para as revisões radicais de integridade ecológica e de auto-realização 

humana, então ele nada mais faz do que confirmar a perda irrevogável da natureza e o 

nosso desejo de refúgio temporário as ansiedades que mantemos em relação á 

vulnerabilidade do ambiente em relação à violência humana. E se todas as 

representações ecotópicas da natureza 

 
são resoluções profiláticas de problemas reais que foram longe demais para resolver; 

[se] todo o desejo utópico é canalizado para a produção excessiva e ansiosa de 

simulacros de circulação infinita que meramente confirmam o fim da natureza que eles 

deveriam negar; [se] a própria crise ambiental se torna discursiva e despolitizada, mais 

representação histérica sobre a perda do real, então onde fica a natureza? (GARFORTH, 

2006, p. 18). 
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 Acredito que a insistência de uma abordagem como a de Braudillard em deixar a 

natureza para trás, tal como a de William Cronon, oferece poucos recursos para 

realmente entendermos o profundo sentimento de perda e de luto por uma natureza 

desaparecida e cujo “desaparecimento” é visível em nossa cultura contemporânea. 

 Por que não pensarmos na possibilidade de utopias processuais, parciais e 

plurais de conexão? Talvez, em utopias sem mitos originários, sem visões finais, mas 

reflexivas em relação ao bem-estar ecológico? 

 Bruno Latour vai examinar essa morte da natureza a partir de um prisma menos 

pessimista. Para o antropólogo e filósofo, trata-se da morte da natureza no singular e da 

emergência de naturezas no plural (LATOUR, 2004, p. 29). Algo que necessariamente 

implica na emergência de uma nova, ou melhor, de novas ontologias. Do mesmo modo, 

Jon Anderson (2009) defenderá que 

 

O mundo agora é constituído por ontologias emergentes e em constante fusão (...), 

formas ontológicas instáveis que emergem á medida que entidades e processos 

convergem e divergem na constante reconstrução do mundo. (...) a pós-natureza deve 

ser entendida como o encontro temporário dessas entidades e processos instáveis: [ela é] 

uma convergência transitória num contexto de fluxo, união e divergência e é a 

sensibilidade relacional produzida por essa constituição mútua que é politicamente 

significativa (2009, p. 120).  

 

 É esta uma linguagem do movimento, da metamorphose, da re-emergência e da 

divergência. Para dar conta da ideia da constituição mútua entre o homem e a natureza, 

entre a sociedade e o oceano, é precisamente uma nova sensibilidade não só na 

linguagem, como na prática e na filosofia. É essa sensibilidade relacional que é 

politicamente significante; essa ética/estética da envolvência, como diria Berleant 

(2013). A “estética da envolvência”, como se viu anteriormente, é própria de um ser 

concreto participante no mundo, de um ser que não vê a natureza, mas que é parte 

integrante dela. Implicada nessa estética está a “dimensão física do corpo, em cuja 

multisensorialidade se recebe a multifacetada riqueza sensível do ambiente” 

(BERLEANT, 2013, p. 377). É dando valor á essas sensibilidades relacionais que um 

possível mundo pós-natural pode ser definido, não apenas pela convergência entre os 

humanos, a natureza e o lugar, mas também pelos envolvimentos emocionais que 

decorrem de tal convergência. Uma sensibilidade relacional, Jon Anderson adverte, 

“não é simplesmente ‘é assim que eu me sinto em relação a...’, e sim, ‘é assim que eu 

me sinto sendo constituído por’...” (2009, p. 124). 
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Chris Duff, em On Celtic Tides. One man’s journey around Ireland by sea kayak 

articula os afectos da sua convergência ou encontro enquanto humano com a pós-

natureza do mar:  

 

Kayaking... is like the initial plunge into a mountain stream, it refreshes and waks the 

body and mind to new life... I come to the sea for this sense of awe that reached deep 

inside me and strikes a note that I knew would be there… Out of nowhere [however], 

awe was suddenly replaced by fear. I suddenly wanted to gather it all in [the sea, the 

rocks, the gulls] and somehow protect it. (…) I wanted to tell the headland, the waves, 

and the limpets clinging to the rocks, running white with the retreating waters, that I 

cared. (…) The ache in my heart was the fear of losing the companionship of the winds 

and the swells, of losing the connection I had experienced on the ocean. (…) On the sea 

I was utterly myself. What I feared was having to be something other than who I was on 

the ocean (DUFF, 1999, p. 222).  

 

 Pensamento/linguagem e material fundem-se, misturam-se, tornam-se parte do 

mesmo evento que nada mais é que uma espécie de coabitação marítima, entre metáfora 

e materialidade. A narrativa de Chris Duff é uma narrativa descentrada, baseada na 

experiência vivida da paisagem oceânica; uma experiência que emerge de uma sensação 

física e multi-sensorial, “que [o] leva a comungar da materialidade do mundo” 

(ASSUNTO, 2005, p. 164 apud SERRÁO, 2013, p. 22).  É o que o filósofo italiano, 

Rosario Assunto, sugere quando afirma que “a qualificaçào da paisagem exige o 

movimento de descentramento, o ‘sair de nós’; que o nosso corpo esteja presente, que 

‘nós sejamos nela’. A sensação vital consiste nesta experiência de nós próprios, 

enquanto aí habitamos” (2005, p. 164-165 apud SERRÃO, 2013, p. 23). O 

distanciamento e subjectivismo das teorias do sublime e das perspectivas pitorescas são, 

de facto, difíceis de obter quanto estamos e nos sentimentos rodeamos pelo oceano.  

 Gayatri Chakravorty Spivak (2015) argumenta que o planeta é a “espécie da 

alteridade”; que ele pertence a um outro sistema que nós habitamos apenas por 

empréstimo. A “planetariedade” (planetarity) evoca uma alteridade que não deriva da 

categoria central do humano, e que também não é constituída por uma negação da 

cultura. É, ao mesmo tempo, um lugar familiar e desagradável, nas palavras de Krista 

Geneviève Lynes, a planetariedade tem a ver com uma relação ética, descentrada, com a 

alteridade (2016, p. 112). Para se criar imagens e para se imaginar a alteridade da 

planetriedade precisamos resistir á evidência em favor daquilo que não é verificável, 

entender a poética dos traços, onde a compreensão acontece sem garantia alguma.  

Acredito que as estéticas visuais, sonoras e poéticas sobre o oceano, sejam elas 
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românticas, contemporâneas, pós-naturais ou futuristas, evocam resíduos e restos, 

vestígios e espectros, o fascínio com a imersão e a dissolução, com a corrente e o 

eruptivo. Todas elas – desde o mar apocalíptico de Caspar David Friedrich aos 

naufrágios de J. M. W. Turner, do osso-coral de Derek Walcott ao gouffe-matrice de 

Édouard Glissant, das sonoridades sintéticas de Drexciya ás partículas de hidrogênio do 

Autor Anônimo de Hydra Decapita, dos corpos aquáticos mutantes de Ellen Gallagher 

aos fantasmas de John Ruskin – revelam uma experiência com uma alteridade que se 

quer para sempre misteriosa e descontínua; uma experiência do impossível que, não 

obstante, obriga a um confrontamento com as múltiplas interconexões que acontecem 

entre a materialidade aquática e a necessidade ora de transcendência, ora de 

reintegração ou mesmo de absolvição. Independente da experiência, o mar suge sempre 

como uma geografia de tempos desiguais, como uma voz que pode ser um “sussurro 

subtil ou um enigma encriptado” (SAITO, 2013, p. 324).  

Teria, quem sabe, razão, W. H. Auden (1951), quando afirmou que o mar é onde 

os eventos decisivos, os momentos de escolha eterna, de tentação, queda e rendenção, 

ocorrem”! 
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