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Resumo  
 
Em março de 2006, a revista Novos Estudos trouxe entre suas páginas um ensaio visual de 
José Resende, uma série de fotografias de mãos e pés entrelaçados. Diante da força e 
estranheza das imagens, surgiram perguntas sobre suas relações com a produção do 
artista, mais conhecido por esculturas e intervenções em escala urbana. Poderíamos falar 
no envolvimento de uma escala manual? E qual seu sentido na poética de Resende? O 
ensaio visual do artista torna-se, assim, base para um ensaio crítico sobre esse aspecto 
nunca antes abordado em sua produção, buscando iluminá-lo com outras imagens e ações 
de mãos propostas por Lygia Clark, Giuseppe Penone e Robert Morris. Trata-se de testar a 
potência dessas imagens de Resende como catalisadoras de um exercício reflexivo sobre 
um conjunto mais amplo e heterogêneo de imagens. 
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Abstract 
 
In March 2006 the journal Novos Estudos brought in its pages a visual essay by José 
Resende, a series of photographs of hands and feet intertwined. Given the strength and 
strangeness of the images, questions arose about its relationship with the work of the artist, 
best known for sculptures and interventions on an urban scale. Could we speak of 
involvement of a manual scale? And what would it mean in the poetics of Resende? The 
artist’s visual essay becomes, thus, the basis for a critical essay on that aspect never before 
approached in his work, by trying to illuminate it with other images and actions of hands 
proposed by Lygia Clark, Giuseppe Penone and Robert Morris. This is to test the power of 
these images by Resende as catalysts of a reflective exercise on a broader, more 
heterogeneous set of images. 
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Já na capa da revista, entre brancos e cinzas, vejo pés, pulso, mão, dedos e unhas, 

fotografados bem de perto. Os dedos da mão tocam os dedos dos pés; meu olhar 

passa do áspero ao liso, do fundo ao raso, do preenchido ao vazio, de pintas e pêlos 

a sulcos digitais. Quando minhas mãos seguram o volume e fazem passar suas 

páginas, vejo uma sequência de imagens dos mesmos pés e mãos cinzas 

atravessando a mancha regular dos textos, até que tudo volta a seu estado 

compacto, o volume novamente fechado sob a pressão de meus dedos e palmas. 

Inevitável comparar o folhear das páginas, dedos nas bordas, tocando e movendo o 

papel, com essas mãos impressas que deslizam de folha em folha. Tal rebatimento 
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– pele e articulações, papel e tinta – deve ter sido imaginado pelo autor do ensaio 

visual publicado no número 74 da revista Novos Estudos, o artista José Resende 

(2006). 

Diante do convite para produzir um ensaio visual para o conhecido periódico, que a 

cada número tem capas e algumas de suas páginas tomadas pelo trabalho de um 

artista, Resende decidiu realizar, com um fotógrafo e uma modelo, essa série de 

imagens de pés e mãos enlaçados e bem próximos a um espelho. Entre a folha de 

rosto e o sumário, essa duplicação por reflexo se apresenta como um delicado 

enigma ao longo de seis páginas: a princípio, não é claro o uso do espelho e nada 

nos é informado sobre a série, apenas que se trata de um ensaio visual. Sendo pés 

e mãos membros naturalmente duplicados, o efeito especular não se revela de 

imediato, mas demora o suficiente para que nosso encontro com essas imagens 

comece pela desorientação do familiar, pelo estranhamento do que nos seria tão 

próximo. Assim, o que sinto com meus olhos e minhas mãos, meu próprio ver e 

segurar, também se refletem nessas mãos que parecem observar sua própria 

habilidade preênsil. 

     

José Resende. Ensaio visual, 2006, série de fotografias, 26,0 x 17,5 cm cada. 

Tão logo admitimos que esse duplo jogo especular interessou ao artista, fica 

evidente que as fotografias abordam o próprio caráter e a escala manual de nossa 

relação com a revista – antes de tudo, algo que se manipula para ver. A experiência 

do tocar e do mover, que envolve nosso contato com o bloco de papel impresso, de 
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início suspende a orientação visual desse mesmo contato para, em seguida, 

estender seu estranhamento a 12 páginas distribuídas pela revista: depois do 

sumário, voltamos a encontrar a trama de dedos cinzas na abertura de cada um dos 

artigos que a compõem. Absorvido por esse estranhamento, o presente ensaio toma 

o ensaio de Resende como ponto de partida de um exercício reflexivo sobre a 

escala manual em sua produção, aspecto nunca discutido a respeito de um percurso 

que tem sido especialmente marcado por esculturas e intervenções em escala 

urbana. Na arte, a dimensão, a ação e a imagem das mãos têm densidades 

históricas, conjugam iconografias, tradições, invenções, perguntas novas e antigas. 

Portanto, as fotografias de Resende serão iluminadas, aqui, por imagens e ações de 

mãos propostas por outros artistas. 

Duplicar, inverter 

Talvez seja a duplicação perturbadora de pés e mãos, dedos e intervalos, o que atrai 

e mergulha o olhar na espacialidade esquiva dessas fotografias. Extremos de um 

corpo se tocam e se desdobram em iguais que também os tocam, pondo em colapso 

o circuito dessas relações. No ensaio de Resende, emergem cortes e rebatimentos 

labirínticos, fusões e superposições desconexas que turvam a clareza morfológica 

concedida ao corpo em registros fotográficos mais habituais. Consequências 

desestabilizantes do procedimento são exploradas, referências são invertidas e 

experimentamos o conhecido como paradoxal. Articulando descontinuidades em 

verdadeiros nós, o trabalho de Resende coloca para nosso olhar uma questão que é 

fundamental em toda sua produção: o inquietante e permanente enigma do formar, o 

contínuo fixar e desfixar das formas. Obviamente, ele não pensa em resolver essa 

inquietação; tornando-a motor do fazer, mostra o precário sentido de sua insistência: 

só na experiência desses reviramentos visuais as relações entre arte e mundo se 

mantêm abertas e vivas. 

A imagem de movimentos com as mãos que seriam capazes de afetar e revirar 

modos de experiência do mundo tem um lugar especial no trabalho de Lygia Clark. A 

estrutura topológica da fita de Moebius encarna, em algumas de suas proposições 

dos anos 1960, a possibilidade de uma espacialidade autoenvolvente e ao mesmo 

tempo aberta, forma de trânsito contínuo entre interior e exterior, sujeito e objeto, eu 

e o outro, e que poderia ser deflagrada por um pedaço de faixa elástica ou uma tira 
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de papel. Em Diálogo de mãos, de 1966, o enlace espacial da fita envolve e mistura 

as percepções corporais de dois participantes, que têm seus pulsos atados por uma 

fita de Moebius elástica. Os participantes podem, assim, tocar seu próprio corpo com 

o tato do outro, mover seu próprio corpo com o peso do outro, bem como ver seu 

tato e seu peso nos movimentos do outro. São mãos também espelhadas, de certa 

maneira, duplicadas e invertidas, que põem em curso um reviramento sensorial dos 

limites vividos no corpo e no mundo. 

 

Lygia Clark. Diálogo de mãos, 1966, fita elástica. 

Contra os condicionamentos que estabilizam nexos e circuitos de sensações, Clark 

propunha experiências de suspensão da unidade morfológica e subjetiva do corpo, 

muitas vezes através da superposição ou do colapso momentâneo dos sentidos. 

Mãos ativas podem ser “mãos olhos, mãos cheias de olfato” (CLARK, 1997, p. 191), 

que potencializam o ver/sentir/tocar/mover, ou podem ser agentes de fragmentações 

perceptivas, deslocando e desorientando o próprio ver. Os espelhos em Óculos, de 

1968, lembram um pouco o uso desse material no ensaio visual de Resende. O 

trabalho de Clark consiste na articulação de espelhos circulares a uma máscara de 

mergulho adaptada, de modo que o participante explore com as mãos diversas 

posições e inclinações desses espelhos diante de seus olhos. Disso resultam cortes, 

rebatimentos, fusões e abismos que inquietam o ver e também ativam o enigma do 

contínuo fixar e desfixar das formas. 
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O uso de superfícies espelhadas na arte consegue conjugar banalidade e mistério, 

pode acirrar a presença dos objetos ou desmaterializá-los. Na diversidade dos 

materiais empregados por Resende, um se aproxima desse efeito, o mercúrio. Metal 

líquido, já se define pela ambiguidade física. Seu caráter inapreensível é abordado 

em um trabalho sem título, realizado em 1998 e composto por dois recipientes de 

vidro que se interpenetram e contêm mercúrio. A escala reduzida da peça sugere 

sua manuseabilidade – real, ligada à produção dos componentes em vidro, e virtual, 

relativa à sua proximidade com um repertório de vasos e outros objetos utilitários 

que podemos tomar nas mãos. Mas é certo que as sugestões de manuseio vão além 

disso – elas exercem atração por causa da aparente contradição entre ver e tocar 

provocada por superfícies reflexivas e delicadas, que oscilam entre estar à frente ou 

atrás do brilho, dos reflexos, e que respondem a todo movimento com formas lábeis. 

A peça instala uma espacialidade topológica, um envolver sendo envolvido entre 

espelhamentos, é quase pele e espelho. 

 

José Resende. Sem título, 1999, vidro e mercúrio, 28,0 x 50,0 cm de diâmetro cada. 

Recobrir, reter 

O trabalho de Resende lida com o próprio fixar-se – assim, em suspensão, fixando-

se, no infinitivo e também no gerúndio. A sequência fotográfica de seu ensaio, como 

em um storyboard sem story, sem começo-meio-fim, sem esquerda-direita ou frente-

verso, trabalha um mover movendo-se que tenta escapar do estado de objeto para 

se manter como fluxo. É o tipo de desafio que desde cedo inspirou sua escultura: 

como articular forma e fluidez? As mãos seguram os pés, mas seus gestos e 
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movimentos deslizam de página em página, em um balé de dedos. A pele de solas e 

palmas tensionadas ou contraídas, cobertas ou expostas, ativam a percepção de 

uma plasticidade tátil que podemos sentir entre nossos olhos e mãos, um mundo tátil 

que resiste à distância projetiva e estabilizadora dos pontos de vista. 

A exploração poética das contradições e afinidades entre visão e tato é marcante no 

percurso de Giuseppe Penone, artista que em 1970 colocou em seus olhos lentes de 

contato espelhadas, trabalho intitulado Rovesciare i propri occhi, ou seja, Reverter 

os próprios olhos. Nesse reviramento sensorial, um tipo de toque produz a 

desorientação da visão através de um duplo abismo: cego, o artista mergulha em 

outros sentidos sem dispor de um campo visual que possa conferir estabilidade à 

relação entre corpo e ambiente; ao mesmo tempo, seus olhos se tornam espelhos 

convexos que engolem e deformam o ambiente a seu redor, como duas poças 

rutilantes de mercúrio. 

Colapso entre distâncias e proximidades perceptivas, tocar a visão e a visão do 

tocar são cruciais ao escultor, e a mão é um paradigma do “conhecimento por 

contato” de que fala Didi-Huberman (2009, p. 70). Imagens, moldagens e índices de 

mãos frequentam a produção de Penone, mas Continuerà a crescere tranne che in 

quel punto – algo como Continuará a crescer, exceto naquele ponto –, aborda 

diretamente o jogo de permanência e impermanência entre os gestos do artista e as 

superfícies em que eles incidem. O trabalho consiste na réplica de sua mão direita 

em aço, que reproduz seu gesto de agarrar o tronco de uma árvore e foi de fato 

fixada nesse tronco em 1968. Com o passar dos anos e o crescimento natural da 

árvore, a madeira foi ganhando diâmetro e passando a envolver a mão metálica, que 

em uma fotografia de 1978 já estava, agora ela, agarrada pelo tronco, presa em uma 

espécie de nó ao próprio núcleo da circunferência. Assim, Penone também escapa 

das relações fixas que poderiam estar supostas na prática da escultura; com suas 

fotografias, experimentamos a forma de um fluxo temporal a escapar entre dedos. 
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Giuseppe Penone. Continuerà a crescere tranne che in quel punto, 1968, aço e árvore. 

Contatos entre o rígido e o flexível, o permanente e o variável, estão no cerne da 

poética de Resende, e esse é um dos motivos pelos quais seu ensaio visual revela 

tanto a respeito de seus interesses. Nesse conjunto de fotografias, vemos o 

resultado de justaposições de dois tipos de superfície, vidro espelhado e pele, 

articulados em um fluxo inapreensível de movimentos. O mole e o duro, o tempo 

lento dos gestos e os instantâneos fotográficos, além do próprio tempo da formação, 

isto é, o processo do formar – o que a obra de Penone aborda através do 

agenciamento de elementos e forças naturais. Na obra de Resende, a questão 

plástica do formar, do surgimento e da expansão de tensões e contornos, pode 

ganhar associações epidérmicas como as que notamos em um trabalho de 1990, 

sem título, feito a partir da estrutura muito simples de um pequeno cone de papel. 

De um molde com a repetição desse cone em quatro diferentes posições foi fundida 

uma peça inteiriça de bronze, depois recoberta por parafina líquida que, uma vez 

solidificada, retém um aspecto de envolvimento e adesão relativo a seu processo 

formativo. A escultura evoca um conhecimento tátil que seria próprio da pele, das 

sensações que o mundo deflagra na pele. Membrana frágil e translúcida, a pele de 

parafina duplica, encorpa a membrana mais firme de bronze, como se fossem 

camadas cutâneas a guardar um movimento latente, pois a estrutura arqueada dos 

cones fundidos sugere inevitavelmente uma dilatação vital, um pulsar na superfície. 

Mas não há metáforas, tal pulsação deriva da relação entre materiais moles e duros, 

dois processos físicos de solidificação – expansão e contração. 
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José Resende. Sem título, 1990, parafina e bronze, 10,0 x 20,0 x 10,0 cm. 

Como acontece nessa escultura em bronze e parafina, o ensaio visual de Resende 

nos fala de aventuras táteis ao alcance da mão, ligadas a um tipo de sabedoria que 

foi muito bem descrita por Henri Focillon: 

A mão sabe que o objeto é habitado pelo peso, que é liso ou rugoso, que 
não está soldado ao fundo de céu ou de terra com o qual ele parece formar 
um só corpo. A ação da mão define o oco do espaço e o pleno das coisas 
que o ocupam. Superfície, volume, densidade e peso não são fenômenos 
ópticos. Foi entre os dedos, no oco da palma das mãos, que o homem 
primeiro os conheceu. O espaço, ele o mede não com o olhar, mas com a 
mão e com o passo. (FOCILLON, 2010, p.11) 

Pressionar, deslizar 

Entre essas mãos e esses pés cinzas que deslizam de página em página, entre seus 

dedos e ocos, quanto não descobrimos a respeito do espaço, da densidade? 

Estranhas tangibilidades de vazios e cheios, torções espaciais, formas achadas e 

formas perdidas. 

Talvez Robert Morris tenha feito descobertas dessa natureza quando iniciou sua 

longa série de desenhos cegos, Blind Time Drawings. Realizados entre 1973 e 2000, 

tais desenhos se baseiam em um mesmo procedimento. Uma folha de papel é 

fixada sobre uma mesa, onde também há um cronômetro e um material que na 

maioria das vezes é grafite em pó, outras vezes óleo misturado com grafite, óxido de 

ferro ou algum tipo de tinta. Sentado à frente da mesa, ele planeja uma tarefa de 

desenho, aciona o cronômetro, fecha os olhos e procura realizá-la com as mãos 

impregnadas do material escolhido, tocando e esfregando a superfície do papel. 

Quando termina, de olhos ainda fechados, faz uma estimativa do tempo despendido 

na tarefa, abre os olhos e confere o cronômetro. Calcula, então, a discrepância do 



2524 

 

 

tempo transcorrido com relação à sua estimativa, anotando-a na parte inferior do 

papel junto com uma breve descrição da tarefa e, às vezes, citações, comentários 

ou memórias pessoais. 

Em geral, as tarefas empreendidas são relacionadas às próprias condições de 

movimento e atrito das mãos sobre o papel – a pressão, a direção, o ritmo, a forma, 

a quantidade e a distância das marcas, entre si e com relação às margens da folha. 

Um desenho realizado em 1973 traz a seguinte descrição: 

Com olhos fechados, grafite nas mãos e estimando um decurso de tempo 
de 3 minutos, as duas mãos tentam descer pela folha com movimentos de 
toque idênticos, no esforço de manterem-se em uma coluna vertical e 
regular de toques. Erro de estimativa de tempo: + 8 segundos. (MORRIS, 
2005, s/n) 

 

Robert Morris. Blind Time I, 1973, grafite e óleo sobre papel, 89,0 x 117,0 cm. 

Seu resultado se caracteriza, porém, pela oscilação na orientação dos movimentos; 

os toques idênticos e a coluna vertical e regular só existem no texto ao pé da folha. 

Entre a proposição e a ação, algo literalmente se perde sob os dedos de Morris, as 

marcas digitais se acumulam irregularmente, a coluna vibra, desmorona. Com a 

perda do campo visual, os dedos do artista tateiam um abismo sensorial, onde a 

simetria é ilusão e o peso palpável. Sob a ação das mãos, tempo e espaço se 
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desviam de expectativas prévias; sob a pressão e o atrito manuais também deslizam 

as ordens que poderíamos supor subjacentes a uma intencionalidade formal. 

É o próprio manipular, então, o que abre indefinidamente esses espaços e tempos, o 

que os curva, dilata, retrai, multiplica? Surgindo aqui entre eminentes escultores, a 

questão se torna potente na abordagem de elementos próximos ao vocabulário 

bidimensional do desenho – linha, mancha e plano. Nesse sentido, uma peça sem 

título de Resende, feita com uma faixa de feltro, fio de nylon e uma agulha em 1980, 

constituiria outro reviramento da prática do desenho. Preso à agulha, o fio 

transpassa e tensiona o comprimento da faixa, tornando-a ondulante entre cinzas 

mais claros e mais escuros que modulam a superfície como uma contração visível 

sob a pele. É evidente a escala da ação posta em jogo aqui: a escala de um 

repertório de gestos e suportes envolvidos no procedimento da costura manual, que 

depende de uma mão segurando a agulha e outra mão segurando o tecido. Caso 

em que, novamente, os dedos acham e perdem formas na extensão que percorrem. 

São trabalhos feitos de proximidades incertas e intensas. Atravessar, prender, soltar, 

enlaçar: a dinâmica dos dedos ressoa a lida manual com os materiais no ateliê. Sim, 

ainda a mão do artista. Mas sem qualquer ranço de virtuosismo, agora com a crueza 

e o frescor de um fazer direto, tateante, suscetível às trações e retrações da matéria, 

agente que acompanha, com alguma perplexidade e algum fascínio, digamos, o 

transbordamento da ação sobre si mesma. “Sou totalmente gago das mãos”, disse 

certa vez o artista (RESENDE, 1999, p. 18). Mas ele sabe que um gesto simples, 

corriqueiro – passar as mãos no próprio corpo –, pode abrir um universo infinito de 

toques, contatos, atritos, adesões e repulsões que já há muito vemos surgir nos 

diferentes materiais por ele empregados. Portanto, o manipulável pode, antes, 

revelar sua variabilidade e resistência – e é nessa escala do fazer manual que a 

obra de Resende mostra seus paradoxos mais atraentes, apesar da força inegável 

de suas ações em escala urbana. 
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José Resende. Sem título, 1980, feltro, fio de nylon e agulha, 8,0 x 15,0 x 70,0 cm. 

O que seria, afinal, a escala manual, o que nos permite identificá-la como relação 

específica em alguns dos trabalhos do artista? Eu diria que a série fotográfica pode 

ser tomada como parâmetro das grandezas mobilizadas nesses trabalhos: ela 

sugere o raio de alcance das próprias mãos em um corpo, as extremidades que se 

encontram, as flexões e torções necessárias, mais imaginadas do que descritas nas 

fotografias. Até porque o manipulável, enquanto jogo de relações possíveis, abrange 

um campo imenso de objetos e situações, porém sempre os remete ao âmbito das 

ações que podem ser diretamente feitas com as mãos, mais do que referir-se a 

certas dimensões ou funções. Isso, claro, não encerra a questão da escala manual, 

ao contrário, torna-a viva. Lygia Clark, por exemplo, também sabia disso. Na 

proposta de Caminhando, de 1963, o cortar contínuo, o caminhar com as mãos e a 

tesoura, conduz a um crescente autoenvolvimento. Ao invés de sair de um lugar 

para chegar a outro, é o mesmo lugar que se desdobra em um movimento centrípeto 

sem centro, que se abre em outros lugares por duplicações e desvios. No ensaio de 

Resende, mãos e pés se encontram, mas corpo e espaço se perdem enquanto 

entidades estanques porque mergulham no abismo móvel de seus limites. 
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Lygia Clark. Caminhando, 1963, papel e tesoura. 
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