Debates realizados no SESC-RIO em 24/03/2009

Mesa 3:
Imaginário das Águas

Heloisa Buarque de Hollanda: Boa tarde a todos. Essa é a última mesa do
Seminário Futuro das Águas e é sobre cultura. E é bem interessante, porque a ideia
dessa mesa que a Ilana [Strozemberg], que coordena o seminário, e nós discutimos
não foi botar cultura e ciências, foi exatamente trabalhar as duas coisas juntas e
pensar no imaginário das águas. Até muito pouco tempo a cultura não entrava como
uma variável de análise importante. Hoje a gente já tem várias outras perspectivas
de cultura como recurso econômico, como recurso político, enfim, a cultura já tem
outras entradas e a gente está testando aqui, agora, como metodologia científica.
Vão segurar essa onda? Outra coisa que é importante, que eu achei também, é que a
gente tem trabalhado esta questão da água, nos dias anteriores, como um
ecossistema, quer dizer, mexe na água, mexe em tudo, mexe no comportamento. A
cultura está sendo cada vez mais vista também como um ecossistema cultural.
Começa com uma discussão entre diversidade cultural, que é exatamente a
biodiversidade, e agora se começa a perceber que você mexe um pouquinho na
cultura e ela bate em todos os outros níveis de vida e de sociedade. Esta visão
sistêmica é que trouxe a ideia dessa mesa, e estes convidados são bem variados,
para a gente tentar diagnosticar a importância e se tem escassez, se está a perigo
também no imaginário, ou se tem perspectivas, ou se vai salvar ou enterrar de vez a
questão da água, a água no nosso imaginário e a água na representação, na área
das artes, religião e da ciência. Então, aqui a mesa é composta por Luiz Fernando
Duarte, que é antropólogo, é professor, foi diretor do Museu Nacional, tem um
trabalho muito dedicado, entre outras coisas, entre a família e cotidiano, e também
trabalha a questão da religião e é sobre isso que ele vem falar, do imaginário da
religião e o papel da água. Ferreira Gullar, posso falar uma coisa horrenda? É o
maior poeta brasileiro vivo. Eu sabia que ele não ia gostar. Um pouco a realidade,
não tem como não dizer. E que tem uma obra enorme, realmente a presença do
Gullar aqui é decisiva, porque eu acho que ele fala pela poesia, ele fala pela
literatura e vai trazer exatamente a presença da água nesse imaginário literário. O
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Paulo Herkenhoff, um curador também modernizado, foi diretor do Museu Nacional,
do Museu de Belas Artes, curador da sessão de América Latina do MoMA [Museu de
Arte Moderna, de Nova York], e de muitos outros lugares, tem milhares de
exposições, muito artigos, muitos escritos, e vai falar sobre as artes plásticas, a
presença da água. Henrique Barros é um cientista, físico, foi diretor do Museu de
Astronomia, hoje trabalha no Centro Brasileiro de Pesquisa Física (CBPF) e vai falar
sobre o imaginário científico, a água no imaginário da ciência. Então, quero que
vocês aproveitem essa mesa, porque eu vou gostar muito. Eu vou misturar as
visões, vou abrir a mesa com o Paulo, depois a ciência, a religião, e o Gullar fecha,
porque é o maior poeta brasileiro!
Paulo Herkenhoff: Vamos lá. Poderíamos começar com a primeira imagem? Bom,
esta é uma tela de John Jonas, uma tela de 1508, como se pode ver, numa cena
extraordinária, porque ela une campo e cidade, ao mesmo tempo nós temos um
homem e uma mulher com seu filho ao lado, no alto um raio, há uma apreensão do
tempo, da luz, e não se vê bem, mas há um rio que corre, um pequeno córrego.
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Ou seja, trata-se de uma circulação da água, essa cena primal é extremamente
vinculada ao tempo e simultaneamente ela encerra alguns símbolos. O primeiro
deles, evidentemente, é a ideia de nascimento com essa criança amamentada e essa
luz que cai. Existe um pé no Lucrécio [poeta romano], de natura que diz que nascer
é dar às praias da luz, ao mesmo tempo a chuva que se promete e uma mãe
provedora, falando então da continuidade da natureza e, finalmente, é preciso dizer
que essa é a primeira paisagem produzida pela arte ocidental como moderna, no
sentido de não estar vinculada à tradição anterior do gótico etc. Enfim, na verdade,
algo aí, no entanto, que não se avista, para onde vai esta água que corre? O que não
se avista é o destino do rio, que é o mar. Georges Bataille [escritor francês], numa
resposta a Sartre, sobre a ideia do não saber, dizia que a vida está destinada a se
perder na morte, como um rio se perde no mar. O conhecido e o desconhecido. Ou
seja, este não saber é aquilo que nos desestabiliza, e a água é sempre um elemento
de desestabilização, nós sabemos.
Eu prometo que não vou entrar no Zygmunt Bauman [sociólogo polonês], só vou
passar rapidamente sobre a questão da liquidez, falando desse delírio, ele disse que
hoje o software seria o líquido e o leve, enquanto o hardware seria o sólido e o
pesado. Ele fala que as coisas fluem, se derrubam, se esgotam, vertem, vazam,
inundam, borrifam, gotejam, ou seja, são imagens de água, nós estamos falando de
um mundo líquido, abrigando uma vida líquida, numa modernidade líquida, de uma
vida

líquida,

numa

linguagem

líquida.

Há

na

literatura

dele,

nessa

quase

circularidade, essa inundação, essa quantidade de capilaridades em que poderíamos
ver a questão.
Você vê a história da arte e Água viva, de Clarice Lispector. Ela diz que se sente
nessa voz de água viva da qual não sabemos o gênero, a idade, enfim, a condição
dela, mas é essa urgência de se anunciar todo o tempo: “Sinto que estou nas
proximidades de fontes, lagoas e cachoeiras, todas as águas abundantes e frescas
para a minha sede”. E lá nós encontraremos a fome que temos da fome do outro,
portanto, também a sede que temos da sede do outro. Então, temos aqui essa água
viva, esse ser que queima a pele da consciência, a água viva, esse animal que habita
as águas, mas ao mesmo tempo ela, sempre através da voz, pensa numa imagem e
seria de representação visual, pinto como exercício de mim. Ou seja, ao mesmo
tempo que ela é água, ela se pinta como exercício de si próprio.
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Eu gostaria de colocar aqui algo no gótico da abordagem do século XIX que eu não
concordo, mas com certo aniquilamento sumário do que se produziu no Brasil no
século XIX. Eu acho que é muito triste a maneira como o Brasil se cegou, não
fizemos isso com nossa literatura, não revogamos com Gonçalves Dias, Castro Alves,
José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo. O que existe no século XIX? Uma
tradição que afinal foi tão rica e que nós poderíamos recuperar, e, talvez,
aprofundarmos a nossa condição de entendimento de nós próprios. Eu trago aqui
então cinco obras, quatro do século XIX e uma do século XX. A primeira é de Pedro
Américo, A carioca, que o Angelo Agostini apelidou de “um presunto”. Mas, vejam,
que existe aqui nesta primeira versão de 1865, e existe no Museu Nacional de Belas
Artes de 1882. Tela pintada no Rio, A carioca é uma tentativa primeira de definir um
tipo da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, essa sensualidade que se apresenta e que
nós vimos hoje aqui na mesa anterior, um canto ao Rio como ele é, aquilo que
incomodava tanto o Mário de Andrade, que era o fato de os escritores falarem a
língua, os escritores do Rio, aqui uma primeira tentativa de A carioca que
evidentemente é uma branca, mas eu queria apresentar duas questões.
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No lado simbólico existem aí estes planejamentos brancos e vermelhos com seus
símbolos históricos, o branco como símbolo de pureza, ao mesmo tempo uma água
que fluiu, ao lado de novo, essa disponibilidade para a vida, né? E a água, a
simbólica da água é feminina, isso que se diz no século XIX, no século XXI, isso
extraio de um livro do século XXI, A carioca me remete de novo a Clarice Lispector,
meu estado é de um jardim com água corrente. Este é o frescor dessa carioca, no
sentido não dos resultados anatômicos do presunto, mas muito mais com esta
disponibilidade de estabelecer uma primeira representação do que é ser uma mulher
no Rio de Janeiro. Claro que aí, cheio de um simbolismo típico do século XIX.
A próxima imagem é a Moema, que é heroína do poema Caramuru, do Frei Santa
Rita Durão, precursor do indianismo do Brasil. Nós sabemos que Moema, ao ver que
seu amado saía de navio e ia embora, deixava a Bahia, se lança ao mar, nada e se
agarra ao leme, mas depois nadou até à exaustão e simplesmente se entregou à
morte. Eu leio aqui o conto sexto: “Perde o lume dos olhos, pasma e treme / pálida a
cor, o aspecto moribundo / com mão já sem vigor, soltando o leme / entre as falsas
escumas desce ao fundo: / mas na onda do mar, que irado freme / tornando a
aparecer desde o profundo; / ah, Diogo cruel, disse com mágoa, / e sem mais vista
ser, sorveu-se n`água”. A morte de Moema, por abandonar o navio, deixar, se
entregar, se entrecruza com seu próprio mito e com a figura de Caronte, do mito
grego, que com sua barca transportava os mortos na direção de Hades, do inferno
mitológico onde as almas eram destinadas. E Bachelard [filósofo e poeta francês]
agora é quem nos diz: “Um dos aspectos do interminável devaneio da morte, é a
morte sobre a água”.
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Ou seja, existe aí algo que poderia alimentar um Bachelard nessa cena extraída, é
claro, de Santa Rita Durão, mas que também está em Victor Meirelles [pintor e
professor brasileiro]. Em seguida, Bachelard pergunta: “Terá sido a morte o primeiro
navegador?” Para o indigenismo brasileiro terá sido, sim, o primeiro navegador.
Enfim, gostaria de dizer que aqui já apresentava, mas como uma referência para
aqueles que queiram avançar, uma referência importante, A água e os sonhos, de
Bachelard. É um livro extraordinário, é parte da psicanálise dos quatro elementos.
Ele estuda profundamente a simbologia da água com enorme poder de articulação,
de referência, e falando talvez de um exercício e de uma vontade material e
propriamente de uma imaginação imaterial através da água.
O terceiro exemplo que eu trago de arte brasileira é O derrubador brasileiro, de
Almeida

Júnior.

O

derrubador

brasileiro, diga-se

de

passagem,

não

é

um

bandeirante, ou seja, o bandeirante não foi a única figura máscula, heroica da
história brasileira como se coloca hoje num certo discurso hegemônico. Na verdade,
a água é muito parca ao lado desse brasileiro. É o mesmo caudal de A carioca. Ele é
parco. Agora, reparem, que ele segura o machado, o machado aí já entra como uma
ordem fálica contra a proposta, né? A ordem feminina ao lado, e, ao mesmo tempo,
reparem que essa pedra é extremamente angulosa, é quase um paralelepípedo, a
pedra sobre a qual ele se senta.
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É que tanto A carioca como a tela O derrubador brasileiro são pintadas na academia,
são exercícios acadêmicos. Esse machado é uma vara que se dá aos modelos
acadêmicos para que ele se firme no exercício, quando ficam parados para serem
copiados pelos artistas, para que não se movam muito. Trata-se de um derrubador
brasileiro que nunca veio ao Brasil, que não era brasileiro, porque era um modelo
numa academia italiana. Ou seja, existe uma recuperação de uma aula de academia
para um tema nacional. Essa era uma maneira através da qual artistas brasileiros,
estudando na Europa, tentavam acelerar seu processo. Por um lado, tinham que
fazer este exercício, mas enxertavam na superfície da pintura alguma referência que
lhes parecesse mais atual. E, no caso, era a pintura de gênero que atraía Almeida
Júnior.
A próxima é um exercício bastante parecido: O último tamoio, de Rodolfo Amoedo.
Esta pintura também aponta para questões sobre o indigenismo, diversos problemas
do indigenismo, mas também se referindo à maneira que a Europa busca entender
essa alteridade a partir do Iluminismo.

Ou seja, existe aí algo do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, entre o
encontro do que poderia ser entendido como a civilização europeia, a fé redentora do
catolicismo com esse selvagem. Ao mesmo tempo existe algo resignado na relação
com a civilização que é do índio de Chateaubriand. Não do Gilberto Chateaubriand,
mas do poeta [o francês François-René de Chateaubriand]. Também existe
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claramente uma referência a O último dos moicanos, livro de James Fenimore. Ao
mesmo tempo em que temos estas referências à literatura de outros países, Amoedo
toma um tema, inventa um tema da Confederação dos Tamoios, ou seja, é um
movimento de um grupo de sociedades indígenas, no século XVI, que se organiza, se
une, se articula contra os portugueses. Ou seja, era um movimento profundamente
imbuído da questão da liberdade. Este grupo, os Tamoios, foi massacrado em 1575,
em Cabo Frio. E é uma pintura feita ainda na década de 1880, antes da Abolição e da
República, que remete a um símbolo de liberdade de referência, de resistência pela
liberdade. Essa seria o sentido que eu coloco. Finalmente, vocês me perguntam o
que seria a água nesse contexto? Para mim, é a origem da destruição, ou seja, é
desse mar que chega a destruição das sociedades indígenas. Se articulada a Moema,
ali está uma partida dolorosa, aqui está uma chegada sangrenta, este é o resultado
final.
E a próxima, então, que é a pintura feita em ateliê, aproveitando para um novo
tema. Tarsila do Amaral, em 1923, está em Paris, e compreende uma coisa, escreve
para a mãe dizendo que Paris agora não quer saber mais nada de parisiense, quer
saber de gravuras japonesas, de arte africana e que ela vai trabalhar com temas
brasileiros. Ela faz o quadro A negra, mas há um fato interessante em paralelo.
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Ela estava casada com Oswald de Andrade, que profere uma palestra na Sorbonne e
diz que Tarsila alia os assuntos do campo brasileiro aos processos mais avançados da
pintura atual. Ou seja, não se sabe se mais uma vez Oswald de Andrade estava
dando uma pauta a Tarsila – que é minha teoria, ele deu a pauta para todos os seus
períodos principais – ou se ela de fato já havia feito esta pintura. É bem provável que
não houvesse feito em função da data da palestra e da maturidade dessa pintura no
contexto da sua obra em Paris, mas seguramente é uma obra de ateliê. Tarsila não
tem nenhuma intimidade com os cultos afro-brasileiros, ela aprende com Villa-Lobos
que é possível que a dita arte negra de Paris tenha uma ressonância na cultura
brasileira. Ela não podia abraçar a questão indígena, porque [Chico] Monteiro já
tinha dado conta disso, e o que vejo aqui é que Tarsila, nesse momento talvez, se
dispersa de uma negra não cristianizada, porque toda pintura que ela fará depois
dessa será de negros cristianizados, negros adorando, adoração, anjos etc. Ou seja,
a última questão que eu mencionaria, é que Tarsila, como não faz o exercício de
estudar a obra de outras sociedades, como faziam Picasso, o próprio Chico Monteiro,
absorve referências de outros artistas. Assim que o Abaporu, por exemplo, a cabeça
de Abaporu é saída da escultura Princesa X, de Brancusi, que é uma obra de Papua.
E estas questões que levanto são para dizer que em Tarsila não existe água na
origem. Não há um fluxo que defina essa origem. Eu vejo aí esse ponto complicado
na obra dela, talvez justamente pela ausência de água de fluxo.
Bom, diante dessas telas de Pedro Américo, Victor Meirelles, Almeida Júnior, Rodolfo
Amoedo e Tarsila, talvez a filosofia nos aconselhasse a rir da origem ou pelo menos a
sorrir com certa ironia. Eu cito Foucault [Michel, filósofo e professor] na sua primeira
fase, sobre Nietzsche, genealogia e história na Microfísica do poder, ele disse que a
genealogia é cinza, meticulosa e pacientemente documentária, ela trabalha com
pergaminhos embaralhados, riscados e várias vezes reescritos. Ele concluiu depois e
disse que é preciso então entender que a história ensina também a rir das
solenidades da origem. De qualquer modo, citaria aqui uma questão que acho que é
proposta por uma poetisa que viveu no Brasil [Elizabeth Bishop], quando ela escreve
no poema O mapa: “águas mapeadas são mais calmas que a terra”. A pintura desses
cinco artistas confirma uma cartografia identitária que se tentava armar no Brasil,
havia uma água que de certa forma era apresentada como uma fonte de vida, uma
fonte de origem, mas ao mesmo tempo buscava uma dimensão da identidade que se
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tornaria mapa estável e calmo, como a água, o mito. E se oporia à turbulência do
real.
Dito isso então, eu deixo essa questão da construção identitária da origem do Brasil
nesses cinco pintores e vou ao Gênesis.

Essa obra aqui tem uma grande relação com a história e contribuição de Ferreira
Gullar para a arte brasileira, é uma página do Livro da Criação, de Lygia Pape, e nós
sabemos que os primeiros versículos do Gênesis dizem: “No princípio Deus criou os
céus e a terra, a terra estava informe e vazia, informe e vazia”. Mas não era a Bienal
de São Paulo. As telas cobriam o aviso e o espírito de Deus. “E o espírito de Deus
pairava sobre as águas e disse: Faça-se a luz e a luz foi feita”. Em Lygia Pape, nós
temos essa ideia de que as trevas então cobriam os abismos, fez-se a luz e
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instala-se a hipótese das sombras com a luz, a sombra é aquilo que nos permite ver,
compreender os relevos do mundo entre, digamos, um buraco negro e o zero
suprematista de Malevich, e existem estas nuances todas que nos permitem habitar
o mundo.
Ao mesmo tempo, eu trago não mais a ideia vazia da Bienal, mas o informe, esta
terra que estava informe. O informe para Georges Bataille, uma passagem, um
inferno, uma partida. O informe é uma passagem inquietante, incandescente,
desorientadora, desconcertante. E é nesta situação de passagem que nós nos
confrontamos com a próxima imagem, que é uma página do Livro da Criação, “no
começo era tudo água”.
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Diz o Gênesis: “Deus disse: Faça-se um firmamento entre as águas e separe-as uma
das outras. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no
mesmo lugar e apareça o elementar árido, que aqui será o sólido e assim se fez.
Deus chamou elementar árido de terra e o ajuntamento das águas, mar. Deus viu
que isso era bom”. Outras páginas do Livro da Criação. Lygia Pape, estas páginas
são: “Depois as águas foram baixando, baixando, baixando e baixando... Era tudo
água depois da luz, ali está potencialmente um líquido, um sólido e um gasoso que
sendo a mesma e única matéria são água”.

Neste momento então transfiro a discussão para Luce Irigaray, a teórica do
feminismo francês contemporâneo. Quando se criam as águas, o elementar árido
sai-se da luz, também se estabelecem novas relações da física, leis da física. Em O
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sexo que não é um, Irigaray fala da fluidez como marca da austeridade radical do
feminino e dela extrai as condições estratégicas para possibilitar um fluxo feminino
emancipatório. Eu aqui não vou ilustrar com cenas feministas, mas vou falar desse
incentivo ao imaginário de um modelo de porosidade que não implica na anulação
das substâncias fluidas pela unidade do rígido. A partir dela, muitos artistas
deslocam a questão água/terra para o campo da física, compreendida como
mecânica dos fluidos e mecânica dos sólidos. Expondo imaginário entre o vulvar e o
fálico, entre a liquidez e a solidez. Uma teoria da cultura vista do ângulo da mecânica
dos fluidos, diz que a “inversão filosófica de Irigaray para encontrar o imaginário
positivo para o feminino, enquanto escapa da prisão do falo, da prisão freudianalacaniana”. A questão então é como transformar a potência dada sua condição de
desvalia, de como transformar a fluidez dada sua condição de desvalia em potência.
A próxima passagem já é outro salto, que é Caspar David Friedrich, Mar de Gelo.
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Quando nós falamos de água, necessariamente temos que falar de um olhar líquido,
sólido e gasoso para entendermos a simbologia da água aplicada na arte. Eu vou
lhes apresentar ainda mais dois artistas além de Friedrich, dois artistas europeus. O
primeiro é Antônio de Correggio, com os afrescos de uma igreja em Palma de 1520.
Correggio é um pintor celeste. É um pintor da vaporosidade, tudo ascende, ou seja,
um preparo para o barroco já, ou seja, antecipação de certa forma. Tudo ascende,
são as nuvens, os anjos, o estado de bonança da alma, é o próprio olhar de cada um
que mira esta cúpula. Correggio, então, em sua pintura de leveza, as nuvens foram
uma chave para constituição da sua espacialidade. Mas o que nós temos aqui de
importante

é

que

Correggio

está

neste

momento

aplicando

conquistas

do

ilusionismo, a partir de certos avanços na ciência da ótica da Europa daquele
momento. Ou seja, a pintura se aproveita da ciência para produzir símbolos e a água
é um desses símbolos fundamentais.

E o próximo é Giovanni Lanfranco, vamos voltar ao anterior. Vocês percebam que
esta cúpula é maciça, ela não tem buraco, ela não tem saídas. A imagem de
Giovanni Lanfranco Assunção da Virgem, na igreja de Santo André de la Valle, em
Roma, no extremo da cúpula existe uma abertura. E dessa abertura nos
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confrontamos com a luz real, já não é mais uma luz que vem de iluminação artificial,
o espectador é confrontado com a luz real.

E aqui nós temos, na vista seguinte, de novo Caspar Friedrich, saindo do olhar sólido
para o olhar gasoso, este pintor romântico contemporâneo de [Alexander von]
Humboldt [naturalista e explorador alemão] com a sua noção de cosmos, Friedrich é
um dos principais pintores do Romantismo e marcado por esta situação de pasmo
diante do espetáculo da natureza, que é essa noção do sublime, e adota aqui essa
posição de colocar um indivíduo entre o espectador e esse mar de brumas, como
sendo uma medida desse espetáculo natural. Mas observem que a cabeça, isso vai
ser importante depois, a cabeça desse andarilho sobre o mar de bruma, está abaixo
da montanha, do outro lado. E isso é fundamental para o que nós vamos ver em
seguida.
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Esse é Guignard em Itatiaia, em 1940, já não há mais ninguém entre o olhar, o
espectador, e o espetáculo mundo. É claro que Guignard, tendo estudado na
Alemanha, é profundamente impregnado pelas ideias românticas e a própria ideia
das questões do sublime.
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Nessa outra pintura já abstrata [acima], o olhar do espectador está acima das
nuvens. Ou seja, o olhar observa a terra de cima. Essa possibilidade de observar as
brumas, as nuvens, de cima, é uma posição científica, não é? Guignard é um pintor
celeste, ele tem algo dessa flutuação de Correggio, desse mundo que é capaz de
superar no imaginário a questão da lei da gravidade, e aí, evidentemente que as
brumas de Minas Gerais são elementos mais marcantes no discurso de Guignard.
Então, digamos, se Guignard pensa no Correggio para fazer as nuvens, no entanto,
existe claramente aí uma experimentação do sensível que é absolutamente ligado no
individual, ao indivíduo, não existe uma instituição, a igreja que defina o lugar do
indivíduo, mas o próprio indivíduo que se exclui. Ao mesmo tempo esta situação
acima das nuvens, acima do andarilho de Friedrich, nos remete também a Lanfranco.
Na verdade, aquele Lanfranco que abre o olho na cúpula, tinha feito isso, e esta
perspectiva que nós temos que perceber, tinha feito isso depois de Galileu. Ou seja,
vamos voltar ao anterior. Galileu afirma que tudo o que se vê, pássaros voando,
nuvens, compõem a Terra. Ou seja, Guignard sobe acima do ponto mais alto para
pintar a tela. É mais do que a paisagem de Itatiaia, é a própria busca de uma visão
do planeta, tentando incorporá-lo em sua totalidade.
O que eu gostaria de apontar mais adiante, vamos passar à imagem seguinte.
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Nesta paisagem imaginante, de um Guignard que havia estudado a maneira como os
artistas chineses, através do nanquim com a água, constroem a paisagem na
vertical, as paisagens na vertical chinesas são rolos onde não há uma perspectiva
descritiva, mas sim uma perspectiva que corre pela superfície, ele estuda
efetivamente pinturas chinesas em livros da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro
para construir essa paisagem imaginante que nós tendemos a identificar com Minas,
embora seja um capricho, uma invenção. Mas o que gostaria de apontar para vocês
é o modo harmonioso como Guignard realiza aquela proposta de uma porosidade, de
um equilíbrio entre o sólido e o líquido, a partir de um Merleau-Ponty [filósofo e
autor de ensaios sobre arte] e de outros. Se nós observarmos na parte inferior do
quadro, todo o óxido, a cor saída do óxido de Minas Gerais, é espessa, ou é espessa
por ser escura, é espessa mais clara por ser branco, é o sol, o chão da rua, são os
telhados, e isso vai se distribuindo, ela vai se transformando em caminhos que
tramam o nosso olhar como quase que uma aranha, o mais leve dos materiais. Em
seguida se converte em montanhas, e, finalmente, em atmosfera e em bruma.
Porque aquela luz do sol que está no céu é uma luz feita de terra. É esta a
consistência, digamos, do olhar de Guignard.
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O próximo que eu mostraria seria do Cildo Meireles, o Desvio para o vermelho. Há
uma frase do Murilo Mendes que eu sempre gosto de ler quando vejo essa obra,
Einstein diz que na paisagem do infinito ao finito, há uma espécie de desvio para o
vermelho. Cildo Meireles é um artista que une ciência, religiosidade, mitologia,
história da arte, cultura etc. na construção desse sujeito, é um sujeito que é
histórico, é um sujeito da percepção, é um sujeito que deve ser agente, um agente
histórico, criando essa síntese entre o sujeito e obra, citando aqui Merleau-Ponty.

Eu, de novo, quero mencionar a presença de Ferreira Gullar nesta mesa – eu sabia
que Gullar estaria aqui – para dizer que acho que o manifesto, neoconcreto, a teoria
do não-objeto, são talvez os documentos que fundam uma arte brasileira autônoma.
Ou seja, é o ponto em que todo caudal, todo projeto de uma arte autônoma que
encontrávamos já no século XIX, mas que se acelera no Modernismo, e é no
Neoconcretismo, naquele momento, na literatura e na arte que encontra a sua
instância de invenção, a partir de uma compreensão bastante clara da história da
arte, o momento de incidência desses artistas não como partindo para reproduzir ou
reinterpretar imagens, ter heróis da forma como referência, ou ver a arte como uma
sequência de “ismos”.
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Vou apresentar aqui três, quatro imagens apenas e vou descrevê-las. Marulho, de
Cildo Meireles, é um mar de livros, de imagens do mar, onde a palavra água é dita
em dezenas de línguas, por pessoas de diferentes idades, profissões etc., este
murmúrio, que é um fluido que constitui uma totalidade da terra, uma grande visão
ecológica.

A questão da mulher, que na arte que eu queria avançar, vou mostrar aqui a Ofélia.
Aqui é uma obra do Fernando Lindote que se chama Máquina pedagógica, que tem
uma ligação com Ofélia. É uma máquina, esponja, em seguida uma mulher deve
transportar a água de um ponto ao outro só com seu corpo, sem nenhuma vasilha,
adiante vamos. A mulher, no processo, deve transportar a água através do seu
corpo. Ou seja, como processo da vida, né? E existe aqui uma referência clara, a
Shakespeare, Ofélia, vamos em seguida, que é a morte de Ofélia. Essa mulher que
se entrega diante do abandono, da suspeita e da loucura da vivência dos seus
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impasses frente a Hamlet, ela enlouquece, se afoga, deixando-se encharcar com
suas roupas.
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E, finalmente, Azulejões, de Adriana Varejão, que podemos depois falar dele. Eu
peço desculpas pelo excesso de tempo. Obrigado.

Seminário FUTURO DAS ÁUAS Rio de Janeiro 2009

22

Henrique Lins de Barros: Peço, talvez, desculpas porque eu vou falar menos de
ciência do que o Paulo [Herkenhoff]. Paulo citou Galileu, Einstein, perspectiva, cor...
Nós estamos falando de água. Água aparece na cultura ocidental, lá nos gregos,
como um dos elementos fundamentais na natureza: água, fogo, terra e ar. Esta
visão é primária, inicial, e vai definir toda uma percepção da cosmologia, toda uma
visão de mundo, que vai ser gradualmente perdida a partir do século XVIII, quando
se consegue fazer a decomposição da água. Nos experimentos feitos por Priestley,
Lavoisier, Duporter, se consegue separar da água dois elementos: hidrogênio e
oxigênio, e o hidrogênio é um elemento facilmente combustível. Assim, existe um
problema na teoria dos quatro elementos fundamentais, que é o fato de que você
pode tirar da água o hidrogênio, o fogo, então a água deixa de aparecer como
elemento fundamental.
A partir daí, gradualmente, Lavoisier vai fazer estas medidas e a gente caracteriza a
água como uma molécula composta por três átomos: dois de hidrogênio e um de
oxigênio que não estão em linha reta, formam um triângulo aberto em que dois
vértices são de hidrogênio e um de oxigênio, mais carga negativa de um lado do que
de outro lado. São moléculas polares e isso vai dar várias características de
propriedades. Nunca vimos uma molécula d'água, elas são muito pequenininhas. Um
átomo de hidrogênio tem mais ou menos 0,00000000001 de comprimento, ou seja,
um tamanho muito inferior a nossa capacidade de ver. Nós nunca vimos uma
molécula d'água e provavelmente nunca veremos dentro do corpo de conhecimento
que temos hoje. Há proibições, a física hoje proíbe muitas coisas, mais do que as
artes. Nós temos proibições de limites de conhecimento, tanto no pequeno como no
grande. Mas nós podemos idealizá-la.
A molécula d'água tem características extremamente singulares à água. É substância
comum, todos conhecemos água, todos usamos água, todos vivemos por causa da
água. A água se apresenta em três estados na Terra. Você colocou aqui: o vapor, o
líquido e o gelo, o sólido. Mas não, talvez seja a única substância que tenha uma
característica muito peculiar. Quando você esfria a água, a partir de quatro graus, ao
invés de continuar encolhendo, como quase todas as substâncias fazem, ela se dilata
e isso faz com que o gelo seja maior, ocupe mais volume do que a água que o
compõe. É por isso que quando você coloca um gelo dentro d'água, o gelo derrete e
o copo não derrama, aquela parte do gelo de cima que fica boiando, ele derrete para
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a parte do gelo que está dentro. O volume daquela água é ocupado pelo gelo.
Princípio de Arquimedes. O fato de o gelo boiar é extremamente importante.
Quando a temperatura baixa e os lagos, os mares gelam, o gelo boia, ou seja, a
camada superficial da água fica congelada e forma uma espécie de cobertor gelado,
mas é um cobertor impedindo que a radiação penetre no interior da água, do lago ou
do mar. Ou seja, mantém a água no fundo líquida, permitindo com isso que a vida se
preserve lá dentro, caso contrário o congelamento começaria de baixo para cima. Ao
começar de baixo para cima você ia congelando todo mundo, você economizaria
energia de refrigeradores, muitas coisas, mas seria uma geração só: estaria tudo
morto.

Então,

este

fato

da

água

ter

esta

propriedade

muito

peculiar

é

importantíssima para a preservação da vida, assim como o fato que a água é a vida.
Nós não conhecemos nenhuma forma de vida que prescinda de água. Um exemplo
conhecido, que todos nós tivemos experiência, é a semente. Uma semente é um
grãozinho, alguma coisa muito seca. Então, tem praticamente umidade nenhuma.
Quando você coloca esta semente no meio aquoso, ela inicia um processo que nós
não conhecemos, e espero e faço fé que nenhum cientista se meta a conhecer isso.
Eu acho que isso faz parte do mistério, de um mistério que a gente tem que
respeitar. A semente brota. A semente passa a ter vida, que é uma coisa que nós
não entendemos. Então, a relação de água com a vida é absolutamente fundamental
e é mais ou menos isso que a gente está ouvindo por aí.
Hoje, na mesa anterior, nós ouvimos os receios e os medos, às vezes eu fico com
medo, eu acho que o Manoel [Ribeiro] colocou isso, não mais das gerações futuras,
dos meus bisnetos, netos, mas o medo meu de viver num mundo que vai acabar
amanhã. Esta relação é fundamental, a gente tem uma conscientização do papel da
água, quer dizer, por isso que eu acho que a discussão tenta fazer isso, e mostrar
um pouco o que é que a água nas suas variáveis formas, variadas representações,
das suas complexidades, sendo uma molécula extremamente simples. Nós podemos
tomar água, que é uma das únicas substâncias minerais que o organismo humano
consegue digerir e necessita. Por exemplo, chupar prego não adianta muita coisa.
Não é o ferro que vai ser necessário para o meu organismo. Não consigo metabolizar
aquele ferro, metálico não consigo, mas água e sal são fundamentais para mim.
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Um ponto que eu acho que vou desviar da visão científica, mas é ponto da
constituição da água em si, é o seguinte: estamos vivendo um momento que eu
chamaria não do medo líquido, do Bauman [Zigmunt, sociólogo polonês], mas da era
do medo, ou seja, um momento em que a sociedade está vivendo apavorada; um
dos medos é de que a água potável no mundo venha a piorar. A água do mundo não
vai acabar, a água da Terra não vai acabar tão cedo. Esta água teve uma origem,
não sabemos exatamente qual, mas provavelmente ela surgiu há cerca de 4,5, 4,7
bilhões de anos, logo depois da formação do planeta Terra. A Terra se formou
através de poeira cósmica, ao mesmo tempo em que o Sol, todo o sistema solar
surgiu por condensação. O Sol se concentra em elementos mais leves como
hidrogênio e, através de reações nucleares, reproduzindo hélio, esta radiação é
espalhada para o resto do universo, para o resto do espaço cósmico. A Terra se
forma neste momento e tudo indica que seria seca, quente, com grande atividade
vulcânica.
Uma das teorias que eu acho muito agradável é a ideia de que a Terra surgiu com a
colisão de um cometa. Cometas são objetos celestes compostos fundamentalmente
de gelo, e neste momento primordial da Terra, o cometa pode ter batido no planeta,
havido uma colisão, e esta água ficou na Terra, através de vapor que envolveu a
Terra. Estima-se que choveu torrencialmente cerca de 500 milhões de anos, isso é
uma das provas mais cabais de que não existiam cariocas naquela época. Seria
impossível. Após este período longo de chuvas teriam se formado os oceanos, e aí
num momento em que ninguém sabe, em vários momentos provavelmente,
começaram a surgir organismos, ou seja, entidades capazes de metabolizar a
reprodução. A vida teria surgido após as chuvas, quando a radiação solar conseguiu
chegar à superfície da Terra com mais intensidade e a atividade vulcânica diminuiu
um pouco. Esta origem nutriu a Terra de água em condições muito peculiares no
planeta. Se a Terra fosse um pouco mais próxima do Sol, como é o caso de Vênus, a
radiação solar seria muito intensa, a temperatura seria mais alta, não haveria
ocorrência de água líquida, o gás e o vapor d'água tenderiam a escapar, porque nem
tudo está preso na Terra, nem tudo o que sobe desce, são várias nuances que
temos. Então, se a Terra fosse mais próxima do Sol, haveria uma evaporação maior,
um maior desprendimento do gás para o espaço; não se encontra água em Vênus.
Se a Terra estivesse um pouco mais distante, como Marte, a temperatura da
superfície seria menor, a água estaria congelada ou em subterrâneos. Então, estas
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condições são muito circulares e permitem que a Terra tenha água, vapor, líquida e
sólida. Mas isso não é só característica da Terra, há uma conjugação ali.
A Terra está na distância certa, digamos assim, do Sol para ocorrência da vida, e a
água tem estas propriedades singulares de ser líquida numa região de temperatura
entre zero grau e cem graus Celsius, ser vapor e ser sólida, ou seja, encontramos na
superfície da Terra os três estados da água, e isso é essencial para toda a dinâmica
planetária. Se não tivesse a água, o planeta não teria estabilidade, teria uma
variação muito brusca de temperatura, teria comportamento completamente
inadequado para o que a gente entende por vida.
Bom, a minha preocupação atualmente, no campo da ciência, é que eu vejo a
necessidade de informar a sociedade. Nós conhecemos um pouco as propriedades da
água, mas não conhecemos todas, não explicamos todas as singularidades da água.
Mas eu acho importante para quem trabalha em ciência passar para a sociedade um
pouco desse conhecimento e, principalmente, alertar.
Na mesa anterior se falou muito da necessidade de economia da água e das
responsabilidades quase individuais que cada um tem de economizar água, seja com
a separação do lixo, seja evitando comer carne. Ou seja, acho que é o momento em
que a responsabilidade está sendo colocada sobre o indivíduo. Quando o problema
mais grave hoje, relacionado à poluição e perda de água potável, está não
exatamente no indivíduo, mas no modelo econômico desenvolvimentista em que
todas as soluções propostas visam o aumento da produção e do lucro. Hoje
estima-se que mais ou menos 90 e poucos por cento da riqueza do mundo está na
mão de 1% da população. Quer dizer, existem nichos de riqueza e pobreza. Este é
um ponto importante: não herdarmos ou não embutirmos esta responsabilidade
como sendo nós os terríveis predadores do mundo. Nós temos que ter consciência
que o que deve acontecer e o que terá de acontecer em breve é, na verdade,
abrirmos mão de certos confortos. Por exemplo, aqui estamos numa sala
completamente fechada, com ar condicionado, uma quantidade enorme de lâmpadas
nos iluminando, isso tudo nós não vemos o preço que custa e convivemos com isso
com muita facilidade, é um conforto. É muito agradável. Mas isso provavelmente não
será possível por longa duração; enfim, será necessário a gente abrir mão de
conforto, mudanças de hábitos radicais para que a gente possa conviver no mundo
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com mais ou menos seis a sete bilhões de habitantes com consumo adequado para
todo mundo. Estou preocupado com o tempo.
Luiz Fernando Duarte: A mim cabe a tarefa de falar em nome de uma ciência
estranha, exótica, que é a antropologia, a respeito desse significante água que nos
une aqui nesta noite. A tarefa estranha da antropologia consiste na universalização
das culturas, entre universalismo e particularismo, ou seja, tentar compreender cada
cultura em si como uma coisa singular, uma maneira singular de ser gente, de ser
humano, e, ao mesmo tempo, tentar encontrar alguma coisa de comum, alguma
coisa de compartilhado entre estas singularidades que são as culturas. Em que se
incluiu nossa cultura ocidental moderna.
Nossa tarefa é feita através de três, quatro técnicas fundamentais de observação, de
outras culturas e da nossa; a contextualização, tentar colocar cada elemento que a
gente observa dentro do contexto mais geral em que ela faz sentido; a comparação
entre as diferentes observações e contextualizações; e uma reflexão, ou seja, pensar
no que tudo isso significa e de que maneira isso pode se voltar para nós mesmos e
nos permitir uma melhor compreensão do que somos. Isso faz com que a
antropologia se coloque muito a questão do estatuto da natureza, o que é a
natureza. Até certo momento, recentemente, ainda se contava com alguma clareza a
respeito da oposição entre natureza e cultura. Eram as bases do pensamento
antropológico, por exemplo. Hoje em dia coloca-se muito em questão este binômio e
a clareza desse binômio, e dentro dessa inquietação a respeito do estatuto que se
chama natureza, porque o modelo que nós temos de natureza é um modelo
construído por nossa cultura ocidental moderna. Nós não temos muita certeza se as
outras culturas concebem o mundo que as cerca como uma natureza, tal como nós
entendemos, e dentro dessa natureza está a água. Este significante, eu chamei de
significante água, porque eu acho que é o ponto justamente que se antepõe ao que o
Henrique nos descrevia, como o trabalho de Priestley, Lavoisier, dos primeiros
químicos, dessa dissecação do que fosse a experiência humana habitual da água e
sua transformação no H20, ou seja, num elemento abstrato que se encontra em três
formas na face da terra: líquida, gasosa e sólida. Que se encontra em variadas
formas fenomenais, dentro da experiência de cada cultura, e, no entanto, a verdade
é que a experiência humana do que seja essa nossa representação da água de
maneira alguma pode ser resumida na representação do H2O. Muitas culturas nunca
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viram gelo. A relação que as culturas podem fazer com o vapor d'água e com a água
é bastante arbitrária em relação a nossa civilização de que vapor é água em outro
estado. Isso para começar, porque a variedade de manifestações dessa qualidade
água reduz em três conjuntos, que é uma proposta justamente para tentar encontrar
um meio caminho entre essa pluralidade de sentidos de todas as coisas que
compõem a natureza e de uma necessidade de se chegar a uma comparação
comum. Ele diz então que há coisas de natureza, assim como as coisas água: água
doce, água salgada, água salobra, água pura, água benta, água mineral, chuva,
neve, névoa, granizo, gelo, vapor, gêiser, fluxo, poça, onda, inundação, tsunami,
borrifos, gotas; isso apareceu na fala do Paulo [Herkenhoff] hoje.
Aquilo que está na água: peixes, crustáceos, cetáceos, sereias, algas, conchas,
corais, aquelas coisas que parecem água e que vêm de fora, bebidas, alimento,
bebidas excitantes, os meios de banho, que nem sempre são águas, mas nas
diferentes culturas, por exemplo, na cultura grega era o azeite, e os nossos líquidos
endógenos que nem sempre são água, como a lágrima, sangue, urina, secreções
contêm proximidade com a água; enfim, as coisas água são infinitas. Os lugares
água: mar, rio, lagoa, cachoeira, igarapé, planta, campo de neve, olho d'água,
estuário, pororoca, praia, ribeira, orla, porto, dique, pia, atracadouro, plataforma,
ilha, tudo isso tem a ver com água, assim como piscina, aquário, tanque, fonte,
bebedouro, tina, jarro, copo, jardim e planta. Assim, muito rapidamente, sem
esgotar evidentemente estas possibilidades infinitas de lugares água.
Este arrolamento é apenas para mostrar a vocês que isso pode ser reproduzido
através das culturas com um significado completamente diferente. Será que há um
conceito de estuário ou borrifo em outra sociedade? Talvez não, talvez haja outras
mercadorias, outras maneiras de conceber o que seja água, a maneira como a água
se manifesta. Eu me lembrei de só um exemplo antropológico comparável, o Gregory
Bateson, em um trabalho clássico, Naven, descrevendo a cultura Iatmul, da Nova
Guiné, lembra que um nativo que vivia no interior da ilha é levado à beira-mar. Ele
chega e há uma expectativa do antropólogo de ver o que será o impacto da massa
que vai ser tão marcante do mar, do oceano etc. E ele fica sentado, inativo, na beira
do mar refletindo, depois Bateson pergunta o que ele refletia tanto e o nativo diz:
“Finalmente, vi a manifestação concreta do mito de origem do meu clã, que é a
ondulação, as ondas”. O que chamou atenção dele nas águas do mar foi a ondulação,
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uma ideia mitológica contida nas representações dos Iatmul e do clã especificamente
dele, por outros clãs da sua tribo, da sua aldeia, de que a ideia de que tudo é uma
ondulação. É uma espécie de teoria ondulatória básica do universo, que era
patrimônio da sua seção daquela sociedade.
As ações água, beber, lavar, cozinhar, nadar, cozinhar, navegar, pescar. Marcel
Mauss em Técnicas do corpo, um texto clássico a respeito dos usos sociais do corpo,
nos fala de duas coisas interessantes a respeito da relação com a água. Ele fala,
inclusive, em relação às diferenças dentro da sociedade ocidental, das culturas
nacionais de pessoas que se lavam com a pia fechada e das pessoas que se lavam
com a pia aberta. Ou seja, com a água corrente ou com a água parada. É por isso
que nas pias em muitas culturas você tem a tampinha com um fiozinho de água; na
cultura brasileira é uma cultura de água corrente, me parece, talvez haja alguns
exemplos diferentes na plateia, mas em geral usamos a água corrente para nos
lavarmos na pia. Em outras sociedades, em culturas europeias é básico que você
feche e se lave na água parada. Sobre a natação, ele diz que no seu tempo de
juventude nadava-se de uma maneira diferente de como se estava nadando na
época em que ele descreve, já nos final dos anos 1920. Mesmo entre nós, sabemos
que há várias técnicas de natação, e se formos observar, por exemplo, populares na
praia do Flamengo, você vai ver que nadam de maneira completamente diferente do
que na piscina do Country Club, em Ipanema. E, finalmente, essências águas.
Coisas, lugares, ações e essências águas.
Estamos nos aproximando do que seria falar do ponto de vista da religião, só que a
religião do ponto de vista comparado, antropológico é uma coisa um tanto
complicada, porque religião é uma das maneiras de se construir visões de mundo. Há
muitas cosmologias que têm um valor religioso sem ser explicitamente religiosas,
sem ser formalmente religiosas ou sem ser transformadas numa igreja, num culto
formal etc. Então, vou falar, na verdade, de religião incluída nesta ideia do princípio
cosmológico, ordenação cosmológica, e vou falar da nossa cultura, da nossa tradição.
Um resumo muito breve.
Primeiro, nela vamos encontrar duas vias, dois caminhos imaginários, principais. A
dimensão judaico-cristã da cosmologia ocidental – Gênesis, o dilúvio, Jonas e a
baleia, a fonte de Suzana, a travessia do Mar Vermelho, o batismo no Rio Jordão, o
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Mar Morto e a pesca de almas, a transformação da água em vinho, mas, sobretudo,
o que vai se reter da tradição judaica para a tradição cristã é a ideia do batismo, da
água redentora, que elimina o pecado original, seja por imersão, seja por aspersão –
há certa controvérsia dentro das igrejas cristãs a este respeito interessantes,
retomadas hoje nas igrejas pentecostais, enfim, tem se tornado cada vez mais
populares no Brasil. E, é claro, uma série de transposições laicas dessa ideia da água
como imediação da pureza. Água benta, água oxigenada, água ionizada, sanitária,
enfim, podemos ter uma série de reverberações das águas que limpam, das águas
que purificam.
A segunda é a direção greco-romana da nossa tradição, uma coisa que está
profundamente enraizada e que tem três vias, na verdade. A primeira delas é da
água como uso de sociabilidade, as termas ou banhos públicos romanos, e nas
residências o implúvio, o espaço, pátio central das residências greco-romanas onde
se recebia a água das chuvas que era condensada na cisterna e representava
realmente o centro, o núcleo da ideia da residência. Bom, isso tem outra implicação,
esse implúvio nessa condensação central da água nas residências, mas as termas e
os banhos públicos vão ter uma descendência simbólica interessante até hoje. A
segunda são os usos sagrados, as chamadas águas lustrais, rituais de purificação,
que também existiam na tradição greco-romana; a terceira, usos medicinais e
terapêuticos, a água fazia parte de um sistema médico chamado sistema médicofilosófico, polo moral em que se opunha o quente, o frio, o seco e o úmido, e que
estas eram as bases da representação moral do mundo e condições dos
temperamentos, rumores etc. Enfim, aí, dentro dos usos medicinais e terapêuticos,
as áreas terminais e minerais, também com transposições modernas, as termas ou
banhos públicos, junto com águas terminais e minerais, nos trazem para uma série
de aspectos mais ou menos isolados da nossa experiência contemporânea, que são
os hamans da tradição turca, os spas da tradição germânica, as saunas, o ofurô que
a gente busca do Japão, mas na verdade recontextualiza, e, finalmente, a praia
moderna, bem descrita pelo historiador do uso da natureza, [Alain] Corbin, que nos
mostra como o prazer, o lazer da praia se construiu na passagem do século XVIII
para o século XIX. As praias eram lugares absolutamente horripilantes até aquele
momento, lugares de naufrágio, proximidade do abismo, de um lugar inquietante, e
passaram a ser primeiro um lugar sanitário e terapêutico, não só a água, mas a força
da onda, por exemplo. Ele descreve como a ideia de que a onda energiza o corpo
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humano, o fato de você se enfrentar com a onda é um dos primeiros sinais do
prazer, desse lazer da praia, e que vai chegando às condições em que hoje, todos
nós, até uma certa idade, nos nutrimos do prazer da praia. Então, hoje, já com as
preocupações crescentes da saúde, excesso do sol etc., isso vai diminuindo, mas
certamente a praia de Ipanema continua lotada no fim de semana com sol.
Um outro exemplo de valor cosmológico interessante – que apareceu numa
referência do Paulo [Herkenhoff] a respeito do jardim com água corrente, uma coisa
que remonta ao imaginário mais antigo ainda do que o greco-romano – é o
cruzamento das águas no jardim persa. O jardim persa, que é a origem de toda
tradição do ocidente, está associado aos jardins suspensos da Babilônia por um lado,
e ao mesmo tempo está associado aos hortos conclusos, do jardim medieval,
fechado, onde uma água corre, e isso marca profundamente a nossa tradição da
ideia do que sejam os prazeres da água. E isso hoje está um tanto perdido, do ponto
de vista de que o jardim moderno, embora use também da água, não lhe dá a
preeminência estruturante que tinha tanto no jardim barroco, como no jardim
romântico, mas certamente isso se mantém e nós temos ainda repuxos, lagos,
canais nos nossos jardins que remontam à longa tradição.
Finalmente, para fechar, e isso apareceu nas duas apresentações anteriores,
reconhecer que há uma tensão básica que talvez seja mais geral, mas que
certamente caracteriza a cultura central moderna nas suas formas mais recentes,
esta oposição entre o princípio da água como limpeza, frescor, vitalidade, fertilidade,
envolvimento, vida, pureza, prazer, essa mãe provedora do quadro do John Jonas,
que foi apresentado aqui [ver a primeira imagem da fala de Paulo Herkenhoff, que
abriu esta mesa], sinal do nascimento, toda uma sequência benévola, acolhedora da
água; em contraposição a uma ideia de sufocação, naufrágio, afogamento, impureza,
morte, toda uma bivalência do famoso sentimento oceânico de Freud, um excesso de
água, carência de água ou uma água má, uma água contaminada. Então, nós temos
efetivamente esta contraposição. Poderia dar vários exemplos dessa água má, o
tsunami recente no Índico, a inundação de Nova Orleans, águas cheias de larvas de
Aedes aegypti que estão nos cercando, a praia de São Conrado, a proliferação dos
aquíferos, a chuva ácida, a ameaça da escassez. Ao mesmo tempo em que há toda
uma esperança e expectativa das águas boas que nos separarão.

Seminário FUTURO DAS ÁUAS Rio de Janeiro 2009

31

Um pouco antes de começar esta mesa-redonda, conversava com uma colega que
está ali sentada, a Rosa, e ela me mencionava Veneza por um motivo e eu me
lembrei de Morte em Veneza, de Thomas Mann, um belo filme que [Luchino] Visconti
fez, e como realmente você tem uma encenação bastante significativa desse
dualismo, dessa tensão, porque você tem por um lado as águas do Nilo, naquela
época, Tadzio se apresentando como símbolo de beleza, pureza, juventude, à beira
da água, água de vida, e, ao mesmo tempo, Aschenbach se contaminando com os
morangos portadores de cólera, de uma água que certamente carregou esta morte
para aquelas frutas e caindo de morte ao lado de um poço lacrado. Vocês se
lembram dessa cena? Lembram dos rios, à beira daqueles rios venezianos, essa
morte se completando ao lado de um poço lacrado? De modo que essa invocação de
Morte em Veneza – me pareceu fechada esta última ideia – é esta tensão entre uma
água de vida e uma água de morte em que nós estamos completamente
mergulhados.
Ferreira Gullar: Bom, ouvimos aqui o Paulo [Herkenhoff] que falou da arte e das
relações que a arte, simbolicamente, nas suas formulações usuais, tem com a água,
como cientista ou antropólogo, e chega a vez do poeta. O poeta é o cara que não
sabe nada, porque se sabe não tem que vir. Porque se está formulado, está
formulado. Eu digo que se dependesse do poeta não teria sido inventada nem a
roda. Ele está sempre começando do zero. E eu nasci numa ilha, consequentemente
cercado por água em todos os lados, São Luís do Maranhão. Por todos os lados,
inclusive de cima também, o que caía de água, chovia, era água para todos os lados.
De modo que meu convívio com a água é uma coisa permanente. A tal ponto que
quando eu saí de São Luís, a escolha que fiz foi o Rio de Janeiro, não por ter água,
por ser uma cidade à beira-mar, mas porque era a capital cultural do país e a água
que eu estava precisando naquela época era cultura, mergulhar neste oceano de
conhecimento. Mas depois que conheci São Paulo, que é uma cidade maravilhosa,
linda, falei: “Aqui eu não moraria, porque não tem mar, não tem praia, não tem...”.
Tem água, mas é encanada, o rio está poluído, quer dizer... essa ideia de que a
cidade está perto da água, e especialmente perto do mar, é uma coisa que me
constitui. Então, não só eu vivia nessa ilha e brincava dentro d'água, tomava banho,
o Rio São Luís é a confluência de dois rios, na embocadura dos rios as águas são
salgadas. E foi assim, tomando banho naquela águas que um dia aprendi o lado
mortal da água; um dos nossos companheiros afogou-se. E aquilo era divertido,
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jogar-se do cais dentro d'água e, talvez, pela minha cabeça, eu parei de tomar
banho no Rio Anil.
Mas o convívio com a água, além das chuvas, é diferente depois quando você sai de
uma cidade tropical como São Luís, mesmo no Rio de Janeiro, a água é fria. É
surpreendente saber que no Norte do Brasil, no Nordeste, a água do mar é morna,
entra nele como se estivesse numa banheira térmica. Então, é uma coisa que, para
mim, era fundamental esta experiência da água, esta temperatura da água, porque a
água muito fria nos mata também, né? Tem que ter uma identificação, uma
temperatura do nosso corpo e da água. Então, quando eu parei de tomar banho no
mar, descobri o rio, o Rio Azul – tinha este nome, bonito, Rio Azul, que ficava no
interior da ilha, porque a ilha não só tinha água em torno dela como tinha água
dentro dela. E a lembrança que eu tenho dessa água, desses banhos, do mato verde
em volta, é toda uma experiência de vida.
Quer dizer, não vou falar com vocês da ciência da água, porque não entendo, estou
falando de vocês da minha experiência com a água, da experiência viva, de uma
água vinda do mar, de uma ilha tropical. Porque é verdade, o que a ciência diz é
verdadeiro, possivelmente é a mais alta expressão do conhecimento humano, mas
existe um outro tipo de conhecimento que não é científico, que é fenomenológico. A
ciência explica, mas não adianta explicar, dizer que a água é uma porção de oxigênio
e duas de hidrogênio é o mesmo que dizer nada. Água é o trato, é a experiência da
água, é beber a água, é sentir, não é? Esta é a coisa do Merleau-Ponty, e que de
uma maneira distante está na arte, o concreto, era a divergência nossa com o
concreto.
É preciso estar mais perto da experiência real da vida. Quer dizer, não cálculos e
teorias que são fundamentais, mas uma coisa é esta dimensão da vida, outra coisa é
a experiência fenomenológica, a experiência. Pode me dizer que o cheiro do jasmim
é consequência de uma série de moléculas que meu olfato... mas não diz o cheiro do
jasmim, aliás, nada diz, nem o poema diz. Por isso que eu digo: a arte não revela a
realidade, a arte inventa a realidade. Porque eu vou falar da experiência da água,
posso falar dela, mas não é a água. Eu invento uma água que é parte da minha
experiência, e isso enriquece a vida, porque nós não sabemos, de fato, por que
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estamos aqui e nem porque existe este universo fabuloso. De modo que tudo é
inventado. Não custa nada inventar outras coisas.
Então, o rio que tem um poema, boca de fonte, boca generosa dizendo sempre a
mesma água clara, o mesmo... Sabe uma carranca jorrando água? Poesia é isso,
quer dizer, não é propriamente verdade. Como dizia Picasso, é a mentira que é mais
verdadeira do que a verdade. Por que o que me importa que não seja assim? Mas
que é bonito é, né? E disso é que vivem os poetas e vivem as pessoas de algum
modo, de inventar a beleza, inventar a maravilha, de inventar... De modo que eu
não vou falar muito, porque eu não sei nada de água, mas me lembro de um poeta,
Francis Ponge, que publicou o livro O partido das coisas. Ele tomava o partido das
coisas, ele não falava de gente, ele não falava dele, ele falava das coisas, e uma das
coisas de que ele fala é da água. Ele diz que a água tem uma única obsessão, ela
está sempre caindo, sempre indo para baixo.
Então, as lembranças que tenho da água estão muito mais relacionadas com a minha
própria experiência de vida e com os poetas que li. O T.S. Eliot fala do momento da
infância dele. Eu me lembro que na Avenida Sílvia Maia [São Luís/MA] tinha também
um tanque, que esguichava água, mas não puxava mais nada, estava abandonado
lá, e que certamente se enchia d'água e funcionava. E o Eliot fala de um tanque que
é da infância dele, então ele vai a esse lugar e o tanque está seco. Mas a memória
de repente diz assim: tanque se enche d'água, uma nuvem se enche d’agua e as
crianças estão rindo dentro das folhas e dos caules e nasce e de novo a nuvem
passa, o tanque está seco, e aí ele diz: "Vai, vai – diz o pássaro – que o espírito
humano não suporta tanta realidade". Pois é.
Agora, na prática, eu, ao escovar os dentes, fecho a torneira. Estou tomando banho,
vou me ensaboar, fecho a torneira. Outro dia foram me entrevistar e puseram assim:
“eu desligo a torneira”. E eu digo: “eu desligo a torneira?” Não, não, desligo a luz, a
torneira eu fecho... Não, desligo a luz, vou desligar torneira? Eu fecho a luz? Quer
dizer, não. O pessoal não dá importância para a língua, escreve muito mal, um
monte de fala errada. Foi postergado não sei o quê... Imagina se eu vou ligar para
Claudinha e dizer: “Claudinha, nosso jantar de amanhã foi postergado”. Foi adiado,
meu Deus, foi adiado! Todo mundo sabe! Não foi postergado porra nenhuma.
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Então, quero dizer, para encerrar a minha rápida conversa com vocês, que é um
prazer estar aqui, nesta coisa que foi mencionada por todo mundo, da importância,
quer dizer, o problema da água, da ameaça que de algum modo paira sobre nós que
faz eu fechar a água, que faz eu querer agredir o cara que em frente lá do meu
edifício fica lavando a calçada com jorro d'água horas e horas. Então, a consciência
que é necessária criar nas pessoas. É tanta água no Brasil, que o desperdício da
água tem que ser vencido. Eu me assusto, me preocupo, sabe, porque eu moro perto
da praia de Copacabana, perto da Avenida Atlântica, a uma esquina e meia, e daí a
Antártica está derretendo e daqui a pouco o mar vai invadir meu apartamento.
Então, vivo assustado com este negócio, e quem vai morar no apartamento, meus
netos, sei lá, quer dizer, é uma coisa bastante preocupante e por isso esta iniciativa
de trazer à discussão o problema da água é uma coisa realmente fundamental.
Antigamente eram apenas os verdes, os ecológicos que se incomodavam com isso,
era um número muito reduzido de pessoas. Mas vejo com otimismo como esta
preocupação com a preservação do planeta e o problema ecológico, o problema do
aquecimento, como isso hoje não é mais coisa de meia dúzia de despiroquetes, mas
é uma preocupação dos governantes e da população de quase todo mundo. Quer
dizer, isso é uma coisa realmente que me consola de uma maneira e, quem sabe,
meu apartamento se salvará.
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