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Resumo 
 
Este trabalho constitui uma reflexão substanciada à maneira de um presságio de arte, 
proveniente da passagem literária de Ralph W. Emerson. Tal presságio, como pensamento 
apartado do tempo, redescobre-se na Escultura para todos os materiais não transparentes 
de Waltercio Caldas. Conforme a declinação de expressividade da obra, requisitando a 
visão de um nada mais atuante, os elementos da escultura, esferas, fazem girar a Ár(e)(i)a 
muda que se instala entre a melancolia da forma e o seu nome. Ár(e)(i)a muda esta que 
ajusta o isolamento da transparência por ser o que é: Escultura para todos os materiais não. 
A obra para ser, portanto, só tem apenas a sucessão ― de espaços rítmicos e distâncias 
abertamente “astrológicas”, que mostram o cego isto-aí da arte em cada uma das esferas e 
de seus entres. 
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Abstract 
 
This text constitutes a reflection concentrated in the manner of an omen of art, from the 
literary passage of Ralph W. Emerson. This omen, as a thought detached from time, might 
be rediscovered in Waltercio Caldas` Sculpture for all non-transparent materials. According 
to the declination of expressiveness set in the piece, ordering a vision of a nothingness more 
active, the sculpture elements, its spheres, may turn around the silent Ár(e)(i)a which is 
installed between the melancholy of the form and its name. This silent Ár(e)(i)a adjusts the 
isolation of transparency by being what it is: Sculpture for all non material. The work to 
become itself, therefore, has only just succession – of spaces and open distances in a kind 
of astrological manner, which shows the blind this-there in each one of the spheres and their 
spaces. 
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Escutemos o presságio: 

 
Onde nos encontramos? Numa série da qual não conhecemos 
os extremos e nem mesmo acreditamos que eles existam. Nós 
acordamos e nos encontramos numa escada; há degraus 
abaixo e parecemos que os escalamos; há degraus, muitos 
degraus, acima de nós, que se perdem de vista nas alturas. 
Mas o Gênio que, segunda a velha crença, permanece à porta 
pela qual entramos e nos serve a bebida do esquecimento para 
que nada possamos contar, preparou uma poção demasiado 
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forte de forma que nem mesmo agora, pleno meio-dia, 
conseguimos expulsar de nós a letargia. O sono perdura em 
nossos olhos durante toda a vida, assim como a noite paira, o 
dia todo, nos ramos dos abetos. Todas as coisas flutuam e 
reluzem. Nossa vida não é tão ameaçada quanto o é a nossa 
percepção. (EMERSON, 1997, p. 125).  

 

Ouvimos. Ouvimos? O presságio se fez muito antes, e se dissermos que não o 

escutamos, a sua voz fará acontecer tal objeção que nos promoverá de uma 

compreensão, derradeira, do que é nascer nessa América. Há de convir que ao falar 

de América, certa repulsa nos toma de assalto por aqui. Porém, as nossas dúvidas 

são meras circunstâncias para evitar o ensinamento: aqui no “baixo mundo”, em 

todo o continente, tudo é menor em existência e também em profundidade. E é isso, 

e apenas isso, que nos permite, continuamente, pensar sem nenhuma base, 

ensaiando a nossa própria autoridade e convicção, explicitando a própria deficiência 

de fundamentos.  

Ouvimos, letárgicos ainda. Escutamos o presságio a apartar o pensamento do 

tempo e, no imediato, vemos: que tudo pode reluzir e flutuar por esta América afora. 

E é de tal modo, que aquelas coisas se entrelaçam com a medida da consciência: a 

nossa vida não está tão ameaçada quanto a nossa percepção. Escutamos, e a 

declinação de certo grau de expressividade cumpre pouco diante da vista. Não há 

qualquer poder de expansão para uma verdade fecunda; pois descobrir, ou 

redescobrir, dependendo do lugar da América, agencia a própria ausência de 

fundações. Assim é, assim talvez, e, como sim, o presságio se achega, parte, ou se 

abandona, ao se redescobrir visto na Escultura para todos os materiais não 

transparentes de Waltércio Caldas. 

II 

Próximas das paredes, das vidraças, de entradas e de saídas, em espaço de 

exposição, as esferas “imperfeitas” gravitam a flutuar aderidas ao chão, ou num 

tablado de apropriada altura. Esferas encorpadas pelos seus cortes que acentuam o 

próprio exterior, deslocando a superfície no qual repousam para a atmosfera do 

sono, fazendo-a, então, permanecer na demora fechada sobre si. Tanto como uma 

constelação (ou sistema planetário) presa ao solo, duplicata truanesca de 

representações astronômicas, quanto como conteúdos ontológicos náufragos, as 
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esferas fazem girar a ár(e)(i)a muda (ou, que muda e) que se instala entre a 

melancolia da forma e o nome da escultura.  

Ár(e)(i)a muda esta que ajusta o isolamento da transparência por ser o que é: 

Escultura para todos os materiais não transparentes ― a não transparência, por 

conseguinte, nem se afirma como contrário de opaco, o que seria fácil e pueril, e 

nem jura fidelidade ao senso comum que norteia a palavra. A obra para ser, 

contada, portanto, só tem apenas a sucessão ― com os seus espaços rítmicos e 

distâncias abertamente “astrológicas”, cuja vacuidade, entre as esferas, mostra o 

cego isto-aí da arte. 

Mas como as esferas encerram mesmo um pouco de repetição, contá-las serve 

tanto para enumerar quanto para narrar. Ambos os modos possuem o mesmo 

critério, o compasso dissonante do silêncio que os sustenta, espacial ou 

musicalmente. Ora, contar (ou cantar), seja de que jeito for, transitiva ou 

intransitivamente, faz surgir dimensões e ritmos dos elementos que estão fixados de 

antemão, proporcionando relações, coordenações, volumes de itens, de recitações, 

tempos significativos e distâncias expressivas entre eles. 

Segundo a sua forma simples, as esferas prometem o que não são e 

prenunciam objetivamente, se bem que de um modo hesitante, a pretensão de que, 

por elas aparecerem assim como estão, também deve ser possível contá-las ou 

contar algo sobre elas. Ou, quem sabe, propiciam a algoritmo da decepção, 

empenho de comentário, com o conhecimento sobre arte.  

III 

Diante das superfícies das esferas, conseqüentemente, é necessário contar 

sem fim, conforme a qualidade da série: não conhecemos os extremos e nem 

mesmo acreditamos que eles existam. Contamos serialmente, cujo início, ou fim, da 

cadeia está em cada uma das esferas e em todas elas, ou em nenhuma delas, 

simultaneamente. Só assim o nome da escultura pode sobressair do seu contexto 

temporal e dos princípios esculturais de reconhecimento, como também, da sua 

dispersão na série das finitudes, arbitrariamente composta pela escolha dos 

intervalos, e, ainda, tornar-se uma manifestação externa contável (a partir da qual 

não mais surge à imperiosa natureza da transparência e do seu prosaismo 
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correlato), ou como aparição de versos vazios do espaço ― segundo a natureza das 

câmaras intangíveis da melancolia da forma. 

Se isso é, como isso é, a Escultura para todos os materiais não transparentes é 

a escassa coincidência entre a organização matemática, ou tudo o que lhe é afim, e 

a forma estética ― o que torna a serialidade, da ár(e)(i)a muda (ou, que se muda), a 

prefiguração da matéria ar, como um vazio de sustentação, mediante a qual as 

relações quantitativas dos silêncios são afinados em cada esfera separadamente; 

uma série, portanto, na qual nenhum afonia, ou passagem, deve ocorrer antes que 

outra aconteça. 

IV 

Depressa se descobre, quando se está diante da obra, que o maior rigor da 

esfera seguinte anula a distinção entre o serialismo e a composição propriamente 

dita, agenciando, por um lado, a integração à custa de uma auto-alienação da arte 

ao vazio e a um ínfimo da figura esfera; e, por outro, à carência de articulação que 

se descola de não se poder abstrair, da forma esfera, alguma coisa que não seja ela 

mesma. É tudo como se fosse à coerência imanente que se abandona sem a 

intervenção de si mesma, isolando a tom formal do homogêneo e o faze recair na 

insensibilidade atuante do sensível das esferas. 

A obra, portanto, se degenera em fundos sonoros dos nossos passos, ou curso 

dos nossos olhos, cujo compasso puramente artificial imposto pelas distâncias 

(tramas geométricas) permanece na redução do que são, posicionamentos de 

minuta orbital. Daí, a relevância dos desvios a partir das marcas que as esferas 

oferecem e com as quais nos servimos transeuntemente. Pois, a região que a 

escultura conforma é aquela das partidas, chagadas e abandonos; ou: redescoberta. 

V 

De fato, as esferas organizadas dependem do abandono de todos os meios de 

diferenciação. A matemática como método de objetivação da forma é quimérica. Isso 

por que a constelação das esferas são sempre sinais conjuratórios da sua figura que 

atesta o quão diferente está o sentido da arte da concreta melancolia da forma ― já 

que natureza fenomenal desta, logo que não sirva de objeto de ação, fornece a 
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expressão da melancolia, ou da paz, ou sempre de alguma coisa que está ali como 

descuido letárgico. 

Ora, das esferas contamos sombras, reflexos, silêncios e ritmos; sinais 

conjuratórios de uma topografia mítica da abstratidade esférica. Como obra de 

expressão, os elementos da escultura fazem o sensível brilhar com o artifício que lhe 

é adequado, segundo a superfície que os envolve, espiritualizando-a no em si 

mesmo. Da mesma maneira que, inversamente, o abstracto do trabalho, por mais 

indiferente que seja quanto à sua aparição, adquire esplendor sólido a partir do 

nome do trabalho artístico. 

Por não poder esquivar-se à sugestão de sentido no seio do absurdo, a obra de 

Waltércio faz implodir o engano da sua pura imanência. Como conteúdos 

ontológicos náufragos que são, libertados do seu contexto, ajustam os princípios de 

posicionamento para, enfim, dar substrato terreno a órbita das esferas. 

VI 

A ar(e)(i)a muda (ou, que muda ou vira) está ali a demandar algo de quem se 

põe por ali, como é bem característico da sua aórgica presença. E como a 

estranheza está a se diferenciar da estranheza, escultura para todos os materiais 

não transparentes solicita o eco do silêncio através das formas mais prosaicas de 

indagação íntimas: o que são? Porque nessa posição? Para quê? O que isso tem a 

dizer? 

VII 

A inviabilidade das respostas, por conseguinte, age em favor da obra, 

inclinando o transeunte à guia de uma pronúncia incerta, como às vezes aparenta 

ser a fala do estrangeiro em língua outra. Se as esferas estão a ressoar uma ária 

muda, ou a deslocar a área, segundo o silêncio dos espaços infligido pela longa 

tradição cerimonial que elas impõem e tem, ao passar por elas, é porque requisitam 

a visão de um nada mais atuante de sua atividade inaudita em atmosfera protocolar 

ofertada artisticamente. 
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Entre a melancolia da forma e o nome da escultura, as esferas são momentos 

antitéticos do processo que a si mesmo se inaugura nos giros francos, ou 

deslocamento espacial, que poderiam fazer e infligir. Como tais momentos, as 

esferas constituem estágios de caminhos, astrológicos, existências, ou qualquer 

outra situação caminhante de um mapa de envergadura abstrata, ao se virarem uma 

para as outras e, ao mesmo tempo, estarem giradas para outros lados. Mas, como o 

sentido não participa da continuidade do processo do percurso, elas persistem numa 

repetição circular, cuja série resultante, asilada, sem provir às condições 

necessárias, a primária natureza da postura ereta, humanamente atraída pela força 

gravitacional dos elementos da escultura. 

É, portanto, uma totalidade formada que não se achega, não parte e não se 

abandona sem a redescoberta do presságio. É, portanto, uma totalidade constituída 

por conteúdos esféricos de ontologias náufragas e, nos degraus abaixo que nós 

necessitamos escalar, a constelação não promove destino algum; antes, os 

elementos da escultura se tornam, cada um ao seu modo e lugar, a idéia que 

deveria surgir caso a unidade da causa de sua aparição houvesse comungado 

alguma coisa com a necessidade de sua presença. 

VIII 

A série original retroage e reinicia sempre. Nutre então todo e qualquer, ou 

nenhum, ou algum, percurso com um mais uma vez. Um mais uma vez que a obra 

recompõe ao redimensionar a pergunta do presságio: onde nos encontramos? A 

pergunta é dadamente a redescoberta da noção de posicionamento americano ao 

sul, intensificada como sendo sempre a primeira que se faz por trás de todas as 

outras na medida em que aqui o céu estaria sob os pés ― antípodas de arte. 

A pergunta promove, portanto, a intuição de um saber da arte a caminho, nos 

espaços que se formam entre as esferas, pois a sua repetição e regularidade são 

aptas a refrear a idéia de uma moral que a responda. Sua estrutura conhece em si 

mesma a exterioridade como determinação de fronteira, conforme a ambivalência 

depositada em cada uma delas. Delas, por conseguinte, provém a expressão dos 

confins; entendo por isso a objetividade inalcançável que há na lateralidade esférica 

contingente. 
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IX 

Entre as esferas a pergunta ― onde nos encontramos? ― provoca a ameaça 

que nossa percepção carrega, cujos estratos viram com decidido desespero para o 

estado de condenação que elas recitam com a sua ária, lá dos confins do imediato 

da área, a ironia. O importante que desata da totalidade do trabalho é o confino 

entre o estético e o ético ― pois, a ironia é um tipo de paixão ética, após o imediato 

que é quase sempre lugar da simpatia. 

Quanto mais se alarga a distância entre melancolia da forma e nome da 

escultura, mais a ár(e)(i)a muda das esferas reflete sobre a reflexão necessária do 

caminhar transeunte, ou do transladar dos seus olhos, e que, a cada passo, se 

afasta do conteúdo da obra. O pensamento nem percebe que aquilo que procurava, 

por entre, por fora, por dentro das posições das esferas, estava no seu próprio 

procurar, e que caso não quizesse procurar ali, não o encontraria se não fosse ali. 

Isso tudo em razão da pergunta, pois ela é que está entre as esferas, e entre a 

melancolia da forma, que toda forma esférica contém, e o nome da escutura. O dado 

exterior para a experiência, como os corpos sólidos das esferas, colide com aqueles 

que a experencia. A situação não é intuida imediatamente, contudo, o conceito, esse 

sim, é produzido de antemão pelo nome da obra.  

A situação, arquitetada pela posição das esferas, põe tudo no pensamento. 

Nisso ela, a situação, revela uma indiferença a subjetividade contemplativa, em 

razão da artisticidade que, alias refletida, no sentido literal, reverbera a luz quanto 

mais o transeunte recua para si mesmo enquanto caminha, em passos ou em vistas 

sem transparência. 
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