
ESVAZIAMENTO DISCURSIVO: 
A CONCRETUDE DE

 MIRA SCHENDEL 

RESUMO: Que o vazio consiste em um elemento central da 
produção de Mira Schendel é fato. Mas esse esvaziamento de 
seus trabalhos aponta a um sentido completamente distante 
à ideia de um esgotamento inativo. Repelindo assimilações 
tangenciadas por certa neutralidade inerente ao espaço vazio, 
as monotipias da artista parecem revelar um argumento 
quanto aos limites expressivos do signo e da palavra. Como se 
o espaço não-discursivo fosse o protagonista, ele termina por 
repelir qualquer frieza imparcial. E, dessa imparcialidade, este 
texto pretende tecer algumas elucubrações quanto ao conceito 
de vazio nas monotipias de Mira Schendel à medida em que 
discute algumas das interlocuções filosóficas da artista.
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Fig. 01: Sem título (série Monotipias), 1964. 
Fonte: catálogo da exposição “Mira Schendel”, no museu Serralves (2014).



Vazio não é um equivalente de esgotado. Ao menos, é dessa 
premissa que parte Mira Schendel quando dispõe ao espaço 
vazio que povoa a sua série de monotipias – que, embora re-
cebam este nome, consiste antes em uma série de desenhos 
feitos na parte detrás do papel –, certa vitalidade daquilo que 
é intrinsecamente ativo. Em via distinta a uma ideia de esvazia-
mento como componente corrosivo ao pensamento, Mira mo-
biliza uma inteligência admirável quanto à insuficiência humana 
no que tange à abstração conceitual da metafísica. Ontologias 
excessivas frequentemente induzem a racionalizações fáceis. E, 
repelindo a neutralidade, o espaço vazio desses trabalhos é es-
timulado por elementos diversos – que vão de signos caligráfi-
cos arbitrários até linhas e rabiscos –, carregando regularmente 
um vazio que preenche o que não pode ser explicado por pa-
lavras ou imagens. Mas, consentir ao desenho o temperamento 
de mero incitador do campo é admitir o domínio expressivo 
ao espaço não-discursivo que lhe excede, conferindo a esse 
espaço uma neutralidade difícil.
 
Acatar à não-discursividade enquanto ponto de partida para 
pensar essa produção nada conserva de uma coincidência. Da 
interlocução com Vilem Flusser até o diálogo com Jean Gebser 
e a familiaridade com a filosofia, a produção de Mira Schendel 
parece sempre dispor de uma densidade particular. Afeita à 
brutalidade defectiva dos conflitos que permearam a primeira 
metade do século XX, a ideia gerbseriana de falência da estru-



tura de consciência racional preserva um ponto chave da sua 
atividade artística1. Para Gebser, a estrutura racional “caminha 
para uma mutação final que ele identifica como estrutura integral”. 
E essa consciência integral consiste em uma espécie de “cons-
ciência da totalidade, que só poderia se manifestar na medida em 
que é constituído transparente o que está oculto dessa totalida-
de no falso isolamento do presente quanto ao que já foi e o que 
lhe espera” (SCHENDEL apud DIAS, 2009, p. 143).
 
Da transparência de Gebser, Flusser atinge a ideia de perda da 
concreticidade do mundo. Enquanto capacidade de penetrar as 
superfícies, a transparência dilui o mundo em conceitos: todos 
os objetos se transformam em significantes. Daí que, do trans-
parecimento e da problemática espaço-temporal flusseriana, 
Mira Schendel não mais quer que seus trabalhos permaneçam 
atados ao mero caráter de significante. Ela procura a concre-
tude de seus elementos. Não querendo penetrar as superfícies 
para além da aparência externa, Mira transforma a imagem em 
coisa opaca. E, por isso, dispõe de “função violentamente desa-

lienadora” (FLUSSER, 2007, P. 190, grifo nosso). A artista admite 
uma diluição do significado em seus trabalhos, acatando a uma 
concretude do objeto: tira-se do objeto a alienação significativa 
sobreposta. Ao “transformar a imagem que constrói os concei-
tos em coisa concreta, Mira estaria nos desalienando” (ALVES, 
2014, p. 40).

1  A ideia de falência da estrutura de consciência racional e de um novo come-
ço fundado nas transformações direcionadas à estrutura integral no contemporâneo 

são elaboradas por Gebser em Ursprung und Gegewart (Origem e Presença), sua obra 
principal, publicada em dois volumes entre 1949 e 1953.



Se a realidade da arte contemporânea, segundo Flusser, consis-
te na mutação do modelo de pensamento e a consequente mu-
dança na forma de compreensão do tempo e do espaço – que, 
de um médium comunicacional discursivo, é redirecionado para 
um não-discursivo (FLUSSER, 1969) –, emana a possibilidade 
de diferentes explicações para um mesmo fenômeno, o preâm-
bulo de um relativismo. E, naturalmente, abertos a interpreta-
ções diversas, deriva uma amplitude de explicações a respeito 
de cada fenômeno.

Sobra dessa instabilidade desnorteadora a demanda por uma 
reestruturação do modelo de pensamento. Concebe o tempo 
como algo de uma “intencionalidade [no sentido de capacida-

de de representação] da existência sobre a situação na qual se 
encontra” (COSTA, 2016, p. 257). E o fato é que, para Flusser, 
a saída consiste na adesão ao que ele chama de diafaneidade – 
que, em termos superficiais, equivale à junção entre vivência 
e pensamento de modo a implicar numa nova forma de ex-
periência não-discursiva distinta da discursiva e racionalizante 
(Ibid., p. 258). Mas, no fim das contas, o que faz da produção 
de Mira Schendel coisa constitutiva dessa diafaneidade é, para 
Flusser, tanto a opacidade desalienadora quanto a simultanei-
dade implicada pela supressão da distinção entre trás e frente 
mediante a tridimensionalidade que os trabalhos tomam para si 
com a inserção do acrílico enquanto suporte2.

2  Segundo Mira, “o acrílico realmente me dava uma possibilidade fantástica 
de acabar com o atrás e o à frente, com o antes, com o depois, uma certa ideia de 

simultaneidade mais ou menos discutível, o problema da temporalidade etc. etc., 
espaço-temporalidade etc. etc.” (SCHENDEL apud CONDURÚ, 2009, p. 227).



Por conta da indeterminação atmosférica própria da produção 
de Mira, não cabe mais ao trabalho ser lido em um sentido 
único. Ele é dependurado do texto, rejeita definições univer-
sais. “Ela retira o aspecto linear do texto e convida à escolha da 
direção e da forma como o texto será lido, gerando uma ideia 
de todo e não de partes que, conjuntamente, formam o todo” 
(COSTA, 2016, p. 262). De estrutura polissêmica, o trabalho 
de Mira consente a uma diversidade de significações que se 
complementam. Tornados opacos os elementos, a leitura das 
significações não é mais restritiva. Superada a bidimensionali-
dade, não existe mais um direcionamento de leitura exclusivo. 
O espaço vazio é ativado pelos grafismos, que se mostram em 
concretude. À medida que fomenta o esvaziamento discursivo, 
a grafia do objeto abandona a submissão ao signo – apresenta 
a escrita ainda em seu processo de formação.

Toma forma nesses trabalhos certo corpo de ideias do segundo 
Wittgenstein3. Com modéstia, fala-se o que é capaz sempre a 
esquivar de pedantismos. Melhor deixar vazio aquilo o que não 
se consegue explicar a fracassar na tentativa de expressar uma 
experiência que não pode ser reduzida ao tamanho do símbolo. 
A concretude não-discursiva da artista consiste mesmo no fato 
de o que aparece nas telas ser aquilo o que se vê sem con-
sentir ao estatuto de signo ou de coisa a ser desvendada. Os 
elementos concretos emulam o vazio e são simultaneamente 
absorvidos por ele. O vazio do espaço insiste por falar do que 

3  Comentadores regularmente dividem a obra de Wittgenstein entre o 
“primeiro Wittgenstein”, do Tractatus Logico-Philosophicus, 

e o “segundo Wittgenstein”, do Investigações Filosóficas. 



não se expressa em palavras. Opera como um esvaziamento 
que preenche. E, de alguém que conhece tão densamente o 
abismo entre uma palavra e a sua tradução num outro idioma, 
não poderia ser infundado que regularmente o vazio das mo-
notipias seja mais comovente do que o próprio desenho. No 
fim, nem tudo o que pensamos e sentimos pode ser preenchi-
do por elementos visuais. E, por mais que esse autocentrismo 
pretenso à sabedoria universal exista aos montes, ter modéstia 
em reconhecer os próprios limites é das atitudes mais admirá-
veis – mesmo que, para isso, certos espaços precisem perma-
necer vazios.
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IMAGEM:

Fig. 01: Sem título (da série Monotipias), 1964. Óleo 
sobre papel de arroz, 47x23 cm (cada). Acervo da Pinacoteca 
do Estado de São Paulo, Brasil. Compra do Governo do 
Estado de São Paulo, 2011. Disponível no catálogo da 
exposição Mira Schendel no Museu Serralves, organizado 
 pela Pinacoteca do Estado de São Paulo.


