
 
O que me diz a pintura de Teresa Gonçalves Lobo 

 
(por Marcelino de Castro) 

 
A Essência da Arte é Poesia. Uso esta frase de Heidegger para explicar sucintamente o 

que me diz a pintura de Teresa Gonçalves Lobo. Bem entendido que sabemos todos que a 
palavra ‘arte’ é olhada quase sempre e só para as artes plásticas e também para as artes ditas 
performativas, bem como para qualquer expressão de competência técnica, a que se junta mais 
qualquer outra coisa… 

Mas a poesia é igualmente, em todas as acepções, arte, com a particularidade de mais 
directamente associarmos o significado e o sentido à ‘poesia’, não eliminando de todo a questão 
do sentido e do significado na palavra ‘arte’. Quer uma quer outra palavras têm em comum a 
ideia de ‘fazer’… Uma, a ‘arte’, a ideia de fazer mais associada à mão (sentido ainda presente, 
por exemplo, no vocábulo artesanato); outra, a ‘poesia’, a ideia de fazer mais associada ao 
espírito e ao pensamento. 

Ambas têm igualmente em comum aquilo a que ainda hoje se diz ser a inspiração, ou 
seja, a sede de qualquer coisa que é genesíaca, mas anterior à criação. Embora a arte tenha tido 
sempre e continue a ter indiscutivelmente importância, desvalorizamo-la às vezes e em algumas 
situações porque dela, enganadoramente, arredamos o espírito e a limitamos muitas vezes ao 
prazer da visão e tão somente à estética e aos sentidos, como se a semântica comunicante do 
artefacto não impregnasse por inteiro aquilo que se vê… Não por acaso, Heraclito, o filósofo 
grego do séc. VI a. C.,  dizia que os olhos e os ouvidos são más testemunhas, quando a alma não 
presta; mas acrescentava todavia que os olhos são testemunhas mais fiáveis do que os ouvidos…  

Houve um momento na história da nossa civilização em que passámos a associar o 
sentido e o significado mais à palavra e à escrita do que à imagem e à arte. Mas é claro que a 
prevalência do olhar nas nossas vidas não deixa dúvidas, explicando de resto a prevalência 
biológica da imagem, como agora também se vê pela primazia das nossas tecnologias de écran, 
por exemplo… Essa prevalência é exigida pela nossa biologia. É por aqui que se pode dizer que 
o evangelista se enganou quando disse que no princípio era o Logos, o pensamento e a palavra. 
De facto, de todos os pontos de vista, no princípio era a imagem. Devemos quase tudo ao nosso 
imaginário na história do desenvolvimento do nosso cérebro. Até a ciência lhe devemos. É por 
aqui que verdadeiramente nos distinguimos dos restantes seres vivos. Dependemos do nosso 
imaginário. Até politicamente… 

Tudo isto que afirmo é pano para muitas mangas. Mas a mim, aqui e agora, interessa-
me apenas dizer que a prevalência elemental da imago/imagem associada à arte continua 
sacramental… Porque a arte toca, representa e expõe a força do que interessa, a força do ser…, 
a força e a substantividade do que é intocável e, no fundo, como sabem, o sagrado é por 
natureza aquilo que é intocável e intangível. 

A essência da arte é a poesia. Mas a essência da poesia é a instauração da verdade, 
acrescentava Heidegger. E ainda explicava em que sentido falava em instauração da verdade: 
instaura porque oferece; instaura porque funda, instaura porque começa, dizia o filósofo. 

A arte de Teresa Gonçalves Lobo, no meu modesto entender, faz tudo isto: toca nos 
elementos e deles exaure a força da sua simplicitas; traz-nos de volta à terra e da sólida e criativa 
interligação dos elementos na terra expõe, pelo traço dos desenhos, pelo carvão, a ‘gravitas’ (a 
força, o peso), a frágil solidez, o ser das coisas simples, donde provimos e às quais voltaremos. 
Tudo isto comunica uma força que resulta do traço, mas também da cor. Comunica pelo simples 
facto de a artista aceder às formas primeiras pelo trabalho de ver claro na multiplicidade. Mas 
o pórtico da sua arte é o da Unidade, que pressinto se revela simples mesmo nas coisas grandes 
que nos afectam muitíssimo, como a morte, por exemplo, sem a qual não existe vida. “A 
Existência, disse Sant’ Anna Dionísio, é uma realidade una com um plural dentro”. É neste plural 
dentro que a simbólica da artista se concebe, pelos traços da sua mão. 

Desde que os observei pela primeira vez (aos trabalhos da Teresa Gonçalves Lobo) que 
essa visão me toca profundamente e me deixa parado como que frente a um altar, pois ali sinto, 
nos seus trabalhos, uma inteireza, uma completude, uma unidade de que nos afastámos, 
também por efeito da multiplicidade das artes adstritas unicamente à estética, como costumo 



dizer. Sinto em muitos dos seus trabalhos, apesar das linhas que evocam movimentos, a fixação 
não ainda assim no devir, mas no que permanece; um pouco o que Parménides fez quando 
lembrou que o ser das coisas permanece (como o fundo dos rios, recordando aqui o que 
Heraclito dissera quanto a não nos podermos banhar duas vezes na mesma água do mesmo 
rio)… E, de facto, há uma impermanência elemental na distração genérica em que vivemos, em 
desconcentração do que interessa. Por isso esta arte nos surpreende.  

Estes quadros interpelam-me então também porque retomam a seu modo a força da 
natureza que prevalece.  

Cioram, que gostava de analisar o mundo por aforismas, dizia que os pensadores em 
primeira mão meditam sobre as coisas e que os outros meditam acerca dos problemas. Na 
sequência desta afirmação, lembrava que “é preciso viver diante do ser, e não diante do 
espírito.” Se houvesse só espírito, o mundo seria talvez de uma insofrível monotonia, como 
também disse o citado Sant’ Anna Dionísio. 

É talvez por isto e deste modo que eu sinto, mesmo quando a carvão, uma ‘claridade 
radiosa’ (para usar uma expressão de Sophia) em todos estes trabalhos, que vão de facto ‘da 
Raiz ao Núcleo’. A raiz, como todos nós sabemos, cresce em sentido contrário ao caule; a raiz 
aprofunda, fundamenta, e dá origem… O núcleo é o âmago e a essência, ali onde se movem os 
elementos básicos da matéria; o núcleo é a sede do que existe…  

Eu suponho que seja isto que ilumina por dentro todos estes trabalhos, que comunicam 
naturalmente um pensamento, indicam uma atitude e convocam, por igual, comedidamente, 
um prazer estético, que corrobora a ideia, o pensamento e a palavra. Considero-os desafiadores 
da complexitas do mundo em que hoje habitamos. Teresa Gonçalves Lobo recupera e retoma, 
quanto a mim, uma certa relação com a natureza, que lembra também o sentido primeiro da 
palavra mundus, que significa (no latim) puro, limpo, inteiro, por oposição a imundus, donde 
provém o nosso adjectivo imundo…, e cujo significado toda a gente conhece. 

Por isso me comovem estes trabalhos, tão singelamente elaborados (ao que parece), 
mas que não abdicam da genuinidade da natureza onde se inspiram e sobretudo da sua verdade 
intrínseca e despojada. Dir-se-ia que além disso veiculam a honestidade que a cada dia 
encontramos no pão fresco como nas ervas do campo. 

A arte, em certo sentido (quando não se deixa capturar apenas pela estética), quando é 
mesmo arte e grande, é sempre sacra... É sempre muito mais do que estética e belas artes. É 
sempre também logos e, portanto, é sempre pensamento e palavra. E poesia. 

Foi tudo isto à mistura que reavivei quando, na passada segunda feira, aqui chegado 
pela manhã, já com a exposição que ireis conhecer devidamente montada, senti uma formidável 
alegria, o que até, num impulso não muito frequente em mim, me fez enviar uma mensagem à 
artista, dizendo. “A Assembleia está belíssima, cara Teresa; eu diria mesmo TRANSFIGURADA”, 
acrescentei, pois tudo me fazia lembrar um campo onde as coisas crescem. 

E assim é de todas as formas, posto que a Assembleia é o coração da nossa autonomia. 
Eis porque, senhor Presidente da Assembleia e Senhores Deputados, considero este um 

momento especial da vida parlamentar. Aqui melhoramos na medida do possível o presente e 
preparámos o futuro. E isto pode e deve ser feito também com a força (simbólica e verídica) 
destes trabalhos. 

Muito Obrigado pela V. Atenção. 
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