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DA JANELA: Itatiaia, Mira e o Oriente 
Alice da Palma* 

Resumo: O presente texto procura abordar, a partir da experiência de uma vista de 
janela, questões sobre o gênero pictórico de paisagens (e a noção de horizonte que o 
acompanha) no Ocidente e no Oriente para, depois, tecer alguns comentários sobre a 
obra Sem Título (da série Paisagem Noturna do Itatiaia), 1978, da artista Mira Schendel 
(1919-1988). 
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Abstract: The present text verses about the pictorial genre of landscapes (and the 
idea of horizon attached to it) both in the West and in the East, in a train of thought 
brought by the sight of the Itatiaia landscape from a window, in order to comment 
on the work No Title (from the series Nocturnal Landscape of Itatiaia), 1978, by artist Mira 
Schendel (1919-1988). 
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Escrevo estas linhas olhando pela janela da casa de meus pais. Daqui, vejo o 
conjunto de montanhas que forma a Serra da Mantiqueira, e que parece querer se 
esconder na penumbra de um céu que anoitece. Tiro uma fotografia no meu celular 
e, procurando reconhecer atrás das luzes da cidade a silhueta rochosa da minha me-
mória, dou um zoom. A imagem, agora pixelada, lembra-me uma paisagem de Mira 
Schendel (1919-1988), de sua série de paisagens de Itatiaia. Uma paisagem borrada e 
plena de ar, nebulosa. Daqui, através da janela, vejo as mesmas montanhas que ela 
viu outrora, talvez também sob um céu invernal a anoitecer. Não estou em Itatiaia, 
mas vejo as mesmas montanhas daqui, de Resende. Itatiaia, quando da visita de Mira, 
ainda fazia parte do território desta minha cidade natal1. 

Li em algum lugar que não há paisagem sem horizonte; aqui o horizonte tem 
sempre o contorno da rocha em contraste com o firmamento. 

*  *  * 

Na história da arte ocidental, concebemos o horizonte a partir de fórmulas e 
esquemas matemáticos, baseadas nas leis da ótica e da geometria. O horizonte na arte 
do Ocidente é gestado na perspectiva central2,  fundada progressivamente durante o 
Renascimento florentino, no período conhecido por Quattrocento3 – penso em Fillippo 
Brunelleschi (1377-1446), Leon Battista Alberti (1404-1472) e Piero Della Francesca 
(ca.1415-1492) e seus tratados4. Perspectiva é a técnica de representação de um espa-

* Pesquisadora, curadora e 
historiadora da arte. Pes-
quisa as relações entre 
imagem e escrita, e as 
imagens de e produzidas 
por mulheres na tradição 
ocidental. Atualmente cur-
sa mestrado em Crítica, 
Curadoria e Teorias da 
Arte na Faculdade de Be-
las Artes da Universidade 
de Lisboa.  

1. Itatiaia, antes distrito de 
Resende, emancipou-se 
em 1989. 

2. Também conhecida por 
perspectiva renascentista, 
albertiana ou linear.  

3. Termo que, traduzido 
literalmente, significa 
"quatrocentos". Em 
história da arte designa o 
século XV (1401-1500) e 
seus eventos artísticos.  

4. Lembro aqui, especial-
mente, o célebre De 
Pictura de Leon Battista 
Alberti, publicado pela 
primeira vez em 1435, e 
onde encontra-se uma 
exposição das leis da 
perspectiva – inspiradas, 
entre outros, pelos de-
senvolvimentos em ar-
quitetura levados a cabo 
por Brunelleschi – que 
influenciou a arte oci-
dental por séculos. 
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ço tridimensional que permite retratar os objetos no espaço tal qual aparecem ao 
olhar, criando assim, geometricamente, a ilusão de realidade. Nesses estudos inaugu-
rais, o horizonte se dá para nós ocidentais enquanto fronteira do campo visual, uma 
linha-limite submetida à autoridade de um olhar fixo, de um único ponto de vista 
único, e do ponto de fuga5. 

A paisagem6, nesse nosso mundo em perspectiva, sempre foi considerada um 
gênero pictórico menor (ganhando em importância apenas da natureza-morta, na hie-
rarquia de gêneros pictóricos postulada nas Academias7); aparecia, primeiro, como 
pano de fundo para uma cena, ou, sorrateira, insinuava-se através da brecha de jane-
las abertas, uma fronteira definida entre o aqui e o au-delà8, antes de, enfim, poder 
reivindicar o espaço todo da imagem para si. Enquanto gênero autônomo, a paisa-
gem vai aparecer no século XVII nas pinturas da Europa do Norte, nos Países Bai-
xos. Essas primeiras pinturas representam a natureza local de modo descritivo9. 

No extremo oriente isso não é verdade. A imagem (melhor seria dizer o traço, 
ato que dá origem aos signos e às imagens) nasce da paisagem, ou seja, da observação 
e do encontro com o mundo, como nos revela essa passagem sobre o sistema divina-
tório chamado ba-gua (“oito trigramas”) que, segundo a tradição, está ligado ao nasci-
mento da escrita ideogramática chinesa: 

Nos tempos antigos, Pao Xi reinou sobre o mundo. Erguendo os olhos, contem-
plou os fenômenos que estão sobre a terra. Considerou as marcas (wen) visíveis so-
bre o corpo dos pássaros e dos animais, bem como as disposições vantajosas ofere-
cidas pela terra [...]. Começou então a criar os oito trigramas a fim de comunicar-se 
com o poder da Eficiência infinita. (ZHOUYL apud CHRISTIN, 2008, p. 343-344) 

Na cultura do ideograma, poesia, caligrafia e pintura estão intimamente liga-
das. Filhas de um mesmo gesto original - a primeira pincelada - todas fazem parte de 
um sistema linguístico que não procura descrever o mundo, mas sim organizar e re-
velar as conexões entre as coisas no universo.  

Tomemos os conselhos do pintor chinês de paisagens Chen Koua expostos 
no século XII por Mong-k'i pit'na: 

Você deveria inicialmente procurar uma parede em ruína, e estender cuidadosamen-
te sobre essa parede uma peça de seda branca. Então apoie-se sobre essa parede em 
ruína, e dia e noite a contemple. Quando a tiver olhado por bastante tempo através 
da seda, verá sobre a parede arruinada saliências e trechos planos cujo traçado sinu-
oso formará perfeitamente o desenho de uma paisagem. Guarde bem em seu espíri-
to a imagem percebida por seus olhos, e então as saliências formarão as montanhas, 
os fundos formarão as águas, os vazios formarão os vales e as falhas os cursos d'á-
gua. As partes claras constituirão os primeiros planos e as partes escuras os planos 
afastados. Graças à faculdade que o espírito tem de apreender as coisas à ideia de as 
instaurar, você acreditará ver ali personagens e animais, arbustos e árvore, criaturas 
que voam e se movem, indo e vindo. Quando [esse espetáculo] se impuser a seu 
olhar, você governará seu pincel ao sabor de seu pensamento. Então no silêncio da 
contemplação, em estado de comunhão espiritual, a paisagem lhes aparecerá em sua 
verdade espontânea, como que trabalhada pela Natureza, sem nada que lembre uma 
obra humana. Eis o que chamamos de pintura viva. (VANDIER-NICOLAS apud 
CHRISTIN, 2008, p. 344) 

5. No Ocidente as noções 
tanto de paisagem como 
de horizonte se dão no 
despertar de uma per-
cepção dessacralizada do 
mundo, típica do huma-
nismo renascentista. 

6. O termo "paisagem" só 
aparecerá no final do sé-
culo XV, primeiro possi-
velmente com o poeta 
francês Jean Mollinet 
(1435-1507), mas apare-
ce, também, neste perío-
do, nos Países Baixos. 
Na Itália, o termo paesag-
gio só vai aparecer no 
século XVI. Contudo, 
um sentimento de paisa-
gem já é encontrado, por 
exemplo, na poesia de 
Petrarca (1304-1374).  

7. A hierarquia dos gêneros 
pictóricos é postulada pe-
las Academias de Arte na 
Europa, especialmente no 
século XVII, tendo como 
base tradições da arte clás-
sica retomadas pelo Re-
nascimento. Esse sistema 
submete a pintura a cate-
gorias hierarquizadas se-
gundo o grau de dificulda-
de para o artista e interes-
se para o observador. 
Nessa escala de gêneros 
temos, em grau de im-
portância descendente: 1. 
a pintura histórica; 2. o 
retrato; 3. a pintura de 
gênero; 4. a paisagem; e 
5. a natureza-morta. Essa 
sistematização formaria 
artistas especializados na 
execução de determinado 
gênero. 

8. Numa tradução literal, 
au-delà seria algo como 
“para além”. O termo 
comporta uma noção de 
distância (para além, mais 
distante), também indica 
um espaço que ultrapas-
sa uma medida (como a 
paisagem para além da 
janela aberta, e, por fim, 
a noção do além enquan-
to futuro e enquanto 
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Percebemos então que a pintura de paisagens tradicional chinesa não está in-
teressada em representar minuciosamente a forma exterior, o que lhes deve soar co-
mo um contrassenso. Na verdade, a esses artistas interessa criar algo vivo através do 
olhar e da contemplação, i.e., revelar em silêncio o momento de origem das coisas. 
Origem, como nos ensina Benjamin, difere substancialmente de gênese. Origem, Urs-
prung, é antes aquilo que emerge do processo de devir e desaparecer.  

A origem insere-se no fluxo do devir como um redemoinho que arrasta no seu mo-
vimento o material produzido no processo de gênese. O que é próprio da origem 
nunca se dá a ver no plano do factual, do cru e manifesto. O seu ritmo só se revela a 
um ponto de vista duplo, que o reconhece, por um lado como restauração e recons-
tituição, e por outro como algo de incompleto e inacabado [...].  (BENJAMIN, 
2013, p.34)   

Reconstituição que se assume incompleta e inacabada, a paisagem oriental se 
quer ilimitada, dotada de um ponto de vista que parece flutuar e borrar a linha do 
horizonte. Assim ele, o horizonte - linha que no Ocidente manifesta um limite - se 
transforma, no Oriente, não apenas em signo de separação, mas em um verdadeiro 
traço de união entre a terra, o homem e o céu, tríade que é fundamental para cosmo-
logia chinesa.  

Reconstituição que se assume incompleta e inacabada, a paisagem oriental se 
quer ilimitada, dotada de um ponto de vista que parece flutuar e borrar a linha do 
horizonte. Assim ele, o horizonte - linha que no Ocidente manifesta um limite - se 
transforma, no Oriente, não apenas em signo de separação, mas em um verdadeiro 
traço de união entre a terra, o homem e o céu, tríade que é fundamental para cosmo-
logia chinesa.   

Através da justaposição de um plano terrestre e um plano celeste (uma espé-
cie de “perspectiva vertical”), a paisagem chinesa visa criar a impressão de uma pro-
fundidade incomensurável. A paisagem oriental, em verdade, não é um espetáculo 
exterior mas um verdadeiro horizonte em que se articulam com igual importância o 
que pode e o que não pode ser visto, mas apenas adivinhado. O horizonte, aqui, é o 
que dá acesso aquilo que não se pode ver no que é visto (o que respira em toda ima-
gem). A paisagem exprime, portanto, o ensinamento da comunicação mágico-
divinatória entre o visível e o invisível (o dizível e o indizível), já que restaura o mo-
mento de encontro do eu com o mundo.  

Todas as coisas sob o Céu têm seu visível-invisível [...]. A paisagem que fascina um 
pintor deve, assim, comportar, por sua vez, o visível e o invisível. Todos os elemen-
tos da natureza que parecem finitos são na realidade ligados ao infinito. (YEN-T'U 
apud CHENG, 1991, p. 86-87)  

A paisagem-horizonte oriental é uma pele, aberta em seus poros, deixando 
ver a paisagem além de toda a paisagem. Nesse sentido então, talvez a “perspectiva 
vertical” do extremo oriente se aproxime mais da acepção original do termo perspec-
tiva, do latim perspicere, literalmente “ver através”. 

mundo após a morte. In-
teressante notar, nesse sem-
tido, como a perspectiva 
vai ser paradoxalmente 
usada por alguns artistas 
renascentistas para fazer 
ver a imensidão divina no 
mundo humano mensurá-
vel. Aconselho a leitura de 
ARASSE, Daniel. L’An-
nonciation italienne: une 
histoire de perspective.  

9. Convém notar que a 
emersão da paisagem co-
mo gênero autônomo se 
dá num momento de ex-
pansão territorial. Nesse 
sentido, as pinturas de 
então constituem-se com 
a finalidade de recuperar 
as particularidades do es-
paço do país face àquelas 
dos territórios conquista-
dos além-mar. Tal cono-
tação reverbera o pró-
prio sentido original do 
termo “paisagem”, ori-
unda do latim pagus, que 
designa uma população 
civil e dá origem ao fran-
cês pays e ao português 
“país”. A palavra paisa-
gem deriva, portando, do 
país.  
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14. Chamo de não-objeto 
a janela porque toda 
janela, para existir janela, 
precisa antes deixar de 
ser algo, a parede. Sua 
única possibilidade de 
existir, portanto, é no 
deixar de ser outra coisa.  

As paisagens de Mira se dão assim, orientalmente. Oscilam entre o cobrir e o 
revelar. Quero falar de Itatiaia, da série de paisagens reveladas (ou adivinhadas) em 
papel de arroz, o papel tão importante na trajetória de Mira. Papel-pele que se trans-
forma na seda sobreposta à parede arruinada. Ou à parede das inscrições milenares 
de homens rupestres. Porque o caminho de Mira é sempre um caminho de volta, de 
retorno à caverna e ao casco de tartarugas10 até chegar a religar o traço ao olhar, unir 
novamente o gesto da mão ao gesto de contemplar.  

Na obra Sem Título (série Paisagem noturna do Itatiaia), de 1978, aguadas quase 
transparentes de cinza e preto parecem inundar o frágil papel nos dois terços superio-
res da imagem (um abismo onde o vento se afoga). Paisagem de bruma ou nuvens 
que borram o papel deixando ver a luz que há na sombra do anoitecer. Que nos pede 
que sejamos videntes, ou seja, que façamos da vista a visão11 ao adivinhar na fumaça 
a presença das montanhas. O terço inferior é dominado por um maciço em nanquim 
preto, contrastando com o aparente vazio branco e cinza claro à esquerda.  

É desse espaço vazio, que se deixa ver também entre a névoa em cima, que 
emerge a paisagem, como se pela primeira vez. Ou talvez para o vazio esteja a regres-
sar. No movimento cíclico de aparecer-desaparecer que caracteriza o pensamento 
Ch'an (zen). 

A ausência da perspectiva linear, ou seja, do ponto de vista fixo, abole o lugar 
de mero espectador a que nos acostumamos, é como se estivéssemos não olhando de 
fora, de um lugar privilegiado, mas antes estamos dentro da imagem, no papel-
existência tão inexplicavelmente prenhe do tudo e do nada de onde emergem as dez 
mil coisas12. Estamos no mesmo sopro, partilhando dos segredos desse movimento-
origem. Céu, terra e homem, os Três Espíritos13, unidos. 

Olhar a paisagem de Mira é reconstruir com a visão o elo entre as coisas e o 
sopro que as anima, é preencher a mente com esse sopro. No final, a paisagem não é 
simplesmente o que se manifesta, mas também o vazio que circunda e como o cheio 
e o vazio se animam mutuamente. Ativamente o vazio, escreveu Mira. Como nas pai-
sagens em pergaminho de Gao Kegong (1248-1310), vazio-cheio opera como proce-
dimento poético que permite olhar além.  

*  *  * 

Aqui, da janela da casa de minha infância, posso adivinhar as paisagens de 
Mira e Kegong. A janela, brecha que permitiu o surgimento de paisagens no Renasci-
mento, torna-se não um limite ou linha divisória, mas um umbral, espaço de passa-
gem e encontro entre o interior da casa e o mundo exterior. Entender e habitar o não
-objeto14 janela é fazê-lo existir enquanto fenda, no seu gesto de deixar ver através (e 
também deixar-se ver através). As janelas (tanto as reais - arquitetônicas - como aque-
las pictóricas), podemos dizer, são verdadeiros dispositivos da perspectiva enquanto 
perspicere, i.e., olhar através. 

10. Jiaguwen é a forma mais 
antiga já encontrada de 
escrita chinesa, datando 
de ca. 1200 a.C. Os tex-
tos desse sistema oracu-
lar eram inscritos em 
cascos de tartarugas e 
ossos de boi. 

11. Visão aqui tem acep-
ção dupla, é o ato de 
perceber o mundo pelos 
olhos e, ao mesmo tem-
po, enxergar divinatoria-
mente. 

12. Numa formulação de 
Lao-zi (Lao Tzu, literal-
mente "o velho mestre"), 
fundador do Taoísmo, 
sobre a cosmologia chi-
nesa, no capítulo 42 de 
Tao Te Ching (Dao-de-jing 
ou O livro do Caminho e 
sua Virtude)  lê-se: "O 
Tao da Origem dá à luz ao 
Um / O Um dá à luz ao 
Dois / o Dois dá à luz ao 
Três / o Três produz as Dez 
Mil Coisas / As Dez Mil 
Coisas tomam Yin em suas 
costas / E abraçam Yang 
em seus seios / Harmonia 
nasce no Vazio, a partir do 
Sopro Mediano" (tradução 
nossa a partir do inglês 
em CHENG, 2016)  

13. Os Três Espíritos ou 
Entidades, em uma in-
terpretação do número 
Três gerado a partir do 
Dois (ver nota 13), de-
signaria Céu (Yang), 
Terra (Yin) e Homem 
(que possui as virtudes 
de Terra e Céu em seu 
espírito, e o Vazio em 
seu coração.  
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Fig. 01 (acima à esquerda): Serra da Mantiquei-
ra (vista da janela). 2020. Alice da Palma 
(1990). Fotografia digital em iPhone. 

Fig. 02 (acima à direita): Sem título (da série 
Paisagem noturna de Itatiaia) 1978. Mira 
Schendel (1919-1988). Nanquim e aquarela 
ecoline sobre papel. 46,5 x 23,3 cm. 

Fig. 03 (à esquerda): Templo na névoa (1300). 
Gao Kegong (1248-1310). Pergaminho tinta 
sobre papel 107,5 x 42,5 cm. 

Alice da Palma  -  DA JANELA: Itatiaia, Mira e o Oriente 



 

75 

CÍRCULO DE GIZ 

https://www.circulodegiz.org/revista 

No momento que vivemos, em meio ao confinamento imposto pela pande-
mia do coronavírus (SARS-CoVid-19) - pandemia que, só no Brasil, já vitimou mais 
de 60.000 pessoas até o momento - a janela ganhou nova importância em nossas vi-
das. Bom, ao menos na minha. É dela, vivida enquanto abertura, que consigo prolon-
gar meu olhar para além das linhas da clausura-apartamento. E através da experiência 
do encontro entre o eu e o mundo, posto em movimento pela vista da janela, consigo 
exercitar a visão e, assim, enxergar na silhueta escurecida da serra as aguadas de Mira 
e, nelas, as pinceladas de Kegong para retornar ao jogo vazio-cheio de Schendel e, 
por fim, encontrar o caminho de volta. 
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