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RESUMO: 

 
O presente ensaio visa discutir a cisão e o estranhamento que os objetos artísticos de 
Nazareth Pacheco impõem ao olhar do espectador, tendo como base teórica os 
pressupostos filosóficos de Georges Didi-Huberman, como também a psicanálise Freud - 
Lacaniana. Suas obras sedutoras são compostas por materiais com finalidades contrárias: 
atrair e ao mesmo tempo perturbar, aquele que as contempla.  
 

Palavras-Chave: Nazareth Pacheco; olhar; imagem; corpo. 
 
 
RÉSUMÉ: 
 
Le présent article vise à discuter la séparation et la perturbation que les objets artistiques de 
Nazareth Pacheco imposent au regard du spectateur, ayant comme bases théoriques les 
hypothèses de Georges Didi-Huberman, ainsi que la psychanalyse Freud - lacanienne. 
Leurs séduisantes œuvres sont composées par matièriaux à de fins contraíres: attirer et 
perturber en même temps,  celui qui les contemple.  
 
Mots-clés: Nazareth Pacheco; regarder; image; corps. 
 
 

 
Quando estamos em frente a uma obra de arte, nos deparamos com alguma coisa 

que não podemos abranger por meio da razão, visto que há algo que sempre nos 

escapa. Algo que não se esgotaria naquilo que é visível. Existem elementos em 

cada obra que são intrínsecos à própria obra. Com o intuito de elucidar esses e 

outros pontos, tomaremos como base neste estudo as reflexões de Georges Didi-

Huberman que colocam em cena a questão do olhar e da imagem, bem como textos 

psicanalíticos que abordam esse mesmo tema, para então a partir deles analisarmos 

os objetos de Nazareth Pacheco.  

Comecemos por Georges Didi-Huberman e seu livro O que vemos, o que nos olha 

(1998), onde ele traz uma discussão acerca da experiência visual, afastando-se da 

historiografia da arte tradicional (iconológica e formalista) que pretende dar conta 

das obras de arte sujeitando o visível ao legível, reduzindo-as a estilos, escolas e 

movimentos. O que Didi-Huberman propõe é um saber não verificável, é a 

instauração de um outro olhar para a obra, muito além das informações que 

julgamos ter. Olhar esse que se afasta da ideia de que tudo está visível aos nossos 
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olhos e nos estimula a trabalhar a esfera de todos os não sentidos contidos na 

obra/imagem. 

Deste modo, Didi-Huberman nos convida a inquietar a nossa visão diante da obra de 

arte e a experimentar aquilo que não vemos, visto que há algo presente nelas que 

atinge o nosso olhar. Algo que nos chama a perda de nossas certezas sobre o 

objeto e nos lança no vazio. Nesse sentido, ao invés de tentar abarcar a totalidade 

das obras, deveríamos nos deixar capturar por elas, porque quando pensamos “ter” 

alguma coisa, nada temos. 

Partindo de um trecho do romance Ulisses, do escritor irlandês James Joyce, o 

filósofo francês alega que o “ato de ver só se manifesta ao abrir-se em dois” (1998, 

p. 29). Aí residiria o seguinte paradoxo: olhamos e ao mesmo tempo somos olhados 

pelas coisas que vemos. Essa ação do olhar “nos abre a um vazio que nos olha, nos 

concerne e, em certo sentido, nos constitui” (1998, p. 31). Ao fazer tal afirmação 

Didi-Huberman como simpatizante da psicanálise, possivelmente, fez uso da 

concepção do Estádio do espelho de Jacques Lacan1, em que somos constituídos 

mediante o olhar do Outro. Um olhar que se antecipa ao nosso, antes mesmo de 

podermos apreender, por meio da visão, qualquer coisa, pois é somente na 

extensão do outro que encontramos o próprio olhar.  

De acordo com o referido filósofo aquilo que vemos nos remete a uma perda e a um 

vazio. A esse respeito a psicanalista Tânia Rivera (amparada em Jacques Lacan) 

nos fala da Coisa2, como esse lugar da perda, onde se forma “um centro de 

gravidade em torno do qual se constituirá o sujeito”. Elevada a condição de “ ‘objeto 

absoluto’ a Coisa guiará toda a atividade desejante do sujeito, em torno de 

simulacros desse objeto”. Segundo Rivera, na arte isso que é vazio ou perda, se 

deixaria de alguma maneira figurar, a maneira de um vaso que se define como um 

objeto delimitado por um vazio, criando a expectativa de que ele deva ser 

preenchido por alguma coisa. Logo, na psicanálise a arte é um modo de 

representação do Vazio. Porém, “mais do que visar preenchê-lo, a criação artística 

refaz esse vazio”, para reencontrar a Coisa mesmo que isso não seja possível. Mas, 

o objeto que se cria em volta do vazio gera certa perturbação naquele que 

contempla a obra (2005, p. 41-42). 
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Invocamos aqui a Coisa Lacaniana apenas para facilitar a compreensão do que 

seria o vazio, do qual fala Didi-Huberman, visto que o pensamento deste filósofo e 

os de Rivera convergem quanto ao fato de haver nos objetos um vazio que nos olha 

ou nos inquieta. No que concerne a esse vazio, o filósofo detecta duas atitudes que 

visam preenchê-lo. A primeira é um exercício do homem da tautologia, que consiste 

em ficar aquém da cisão aberta por aquilo que nos olha no que vemos, atendo-se 

somente ao volume visível das coisas. O objeto que vejo é aquilo que vejo e nada 

mais.  

Já o segundo modo de agir é um exercício do homem da crença, que procura dirigir 

seu olhar para Além da cisão procurando transcender tanto o que vê quanto o que o 

olha. Ao negar o vazio por meio de uma construção imaginária, ele acredita ver algo 

mais além do volume visível das coisas, algo de paradisíaco, eterno e divino. Essas 

atitudes são formas de escape e recalque que negam a essência das coisas como 

essa divisão do olhar. Mas, diante desse dilema Didi-Huberman nos apresenta outra 

opção (1998, p.77): 

Não há que escolher entre o que vemos (com sua conseqüência exclusiva 
num discurso que o fixa, a saber: a tautologia) e o que nos olha (com seu 
embargo exclusivo no discurso que o fixa, a saber: a crença). Há apenas 
que se inquietar com o entre. Há apenas que tentar dialetizar, ou seja, 
tentar pensar a oscilação contraditória em seu movimento de diástole e de 
sístole (a dilatação e a contração do coração que bate, o fluxo e o refluxo do 
mar que bate) a partir do seu ponto de inversão e de convertibilidade, ao 
motor dialético de todas as oposições. É o momento em que o que vemos 
justamente começa a ser atingido pelo que nos olha – um momento que não 
impõe nem o excesso de sentido (que a crença glorifica), nem a ausência 
cínica de sentido (que a tautologia glorifica). É o momento em que se abre o 
antro escavado pelo que nos olha no que vemos.  

Desse modo, ele nos convida a permanecer nem aquém, nem além da cisão aberta 

pelo que nos olha no que vemos e sim permanecer na divisão mesma, na abertura, 

na brecha, no entre. Ele nos convida a admitir o lugar do vazio, e assim interrogar 

sobre a capacidade das coisas nos olharem e perturbarem, ao invés de nos 

satisfazermos somente com suas formas visíveis.  

Para discutir essa relação da obra de arte com o olhar, convém, neste instante, 

convocar os Objetos sedutores 3 de Nazareth Pacheco, suas obras atingem o nosso 

olhar por meio de uma materialidade que nos inquieta e nos abre a um vazio de 

maneira que somos levados a permanecer no entre o que vemos e o que nos olha.  
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Um olhar sobre a obra de Nazareth Pacheco 

A artista paulistana Nazareth Pacheco tornou-se conhecida, principalmente nos anos 

1990, por confeccionar objetos de arte, a partir de materiais cortantes e agressivos 

(anzóis, agulhas de sutura, giletes e lâminas de bisturis), contrapondo-os a outros 

brilhantes e sedutores (canutilhos, miçangas, vidrilho, cristais, etc.). Esse uso 

intencional de materiais de apelos opostos presentes na sua produção faz com que 

o nosso olhar também seja atingido por essa ambiguidade.  

À distância, o conjunto de suas obras atrai o nosso olhar por sua beleza formal, mas 

também pela sua precisa elaboração e acabamento. O brilho dos cristais ou até 

mesmo dos metais, quase ofuscam a ameaça – de cortar ou de ferir – implícita 

nelas. Mas, quando analisada de perto a superfície visual dessas obras cinde o 

nosso olhar e nos devora, desde o vazio presente ali, aos instrumentos dilacerantes 

que nos causam uma estranha inquietação. Dentre os objetos que compõem a 

produção da artista, há exemplos de vestidos e colares elaborados com materiais 

cortantes expostos em caixas/vitrines como se fossem jóias. Além de cadeiras, 

bancos e balanços produzidos em acrílico com materiais pontiagudos fixados em 

suas superfícies, e ainda um berço transparente com cortinado construído de giletes.  

Quando observados atentamente os Objetos sedutores mostram seu lado oculto e 

perverso. É quase impossível não sentir um estranho incômodo, diante deles. Nosso 

ver fica paralisado e somos levados a nos deixar capturar por essas obras, de modo 

que ficamos presos num jogo de forças antagônicas oscilando: entre a sedução e a 

repulsa, entre o ferir e ser machucado, entre a presença e a ausência, entre aquilo 

que se faz visível e invisível na obra, entre a impossibilidade do tato e a 

possibilidade do olhar.  

Apesar das obras de Pacheco preservarem “a aparência de inócuos objetos 

cotidianos,” eles trazem consigo elementos novos que “subvertem suas funções 

originais, ou as negam” (CHIARELLI, 2002, p.295). Ao passo que os objetos 

funcionais criados pela artista não foram concebidos para serem utilizados, mas 

somente para inquietar o espectador e levá-lo a reflexão. De maneira análoga, suas 

vestes ou adornos não são para enfeitar ou cobrir o corpo, muito pelo contrário eles 

representam uma ameaça a ele. Embora, seja quase impossível deparar-se com 
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eles e não sentir o desejo de tocá-los. Contudo, enquanto o toque se faz impossível, 

o olhar fica aprisionado pelo poder de sedução dessas obras. 

Mas, o que são vestidos e colares senão objetos visíveis? O que são além de 

objetos de fetiche pertencentes ao universo feminino? Segundo Didi-Huberman “a 

própria imagem joga, brinca com a imitação: ela só a utiliza para subvertê-la, só a 

convoca para lançá-la fora de sua visão” (1998, p.87). Nesse sentido, poderíamos 

dizer que a imagem ultrapassa e questiona a própria representação. É o que 

Nazareth Pacheco faz, quando cria objetos que por convenção são destinados ao 

corpo, agregando-lhes materiais que impossibilitam o uso deles. Esse ato da artista 

nos abre a uma estranha visualidade quando somos confrontados com suas obras. 

A artista constrói alternativas onde é possível entrever algo mais por detrás da 

aparência de suas obras, por meio de uma materialidade que nos permite vislumbrar 

o momento exato da cisão provocada por aquilo que nos olha nas suas obras, num 

jogo de ausência e presença. Para ilustrar o jogo de olhares entre o observador e o 

objeto, Didi-Huberman faz a releitura do Fort-Da4 freudiano (1998, p. 79-80):  

Assim com o carretel: a criança o vê, toma-o nas mãos e, ao tocá-lo, não o 
quer mais. Atira-o longe: o carretel desaparece atrás da cortina. Quando 
retorna puxado pelo fio, como um peixe surgiria do mar puxado pelo anzol, 
ele a olha. Abre na criança algo como uma cisão ritmicamente repetida.  
Torna-se por isso mesmo o necessário instrumento de sua capacidade de 
existir, entre a ausência e a presa, entre o impulso e a surpresa. 
Certamente terão reconhecido nessa situação a cena paradigmática 
descrita por Freud em Além do princípio de prazer [...]. Faço alusão a isso 
apenas para sublinhar de novo o quadro geral em que nosso problema se 
coloca: quando o que vemos é suportado por uma obra da perda, e quando 
disto alguma coisa resta.5  

Nesse sentido, para Didi-Huberman a imagem estaria condicionada ao 

desaparecimento ou perda do objeto concreto, para poder aparecer além de sua 

superfície visível como um resto. Mas, ao mesmo tempo isso que é resto somente 

aparece para mostrar que aquilo em que ele consiste é resultado dessa perda. 

Assim, o carretel enquanto objeto visível somente se constitui imagem visual quando 

consegue desaparecer ritmicamente frente ao olhar do infante. Na transposição do 

real para o imaginário.  

Assim como, a criança ao brincar com o carretel inventa um jogo para inquietar a 

sua visão, Nazareth Pacheco cria formas visuais que incomodam o nosso olhar e o 

encarcera num movimento de ausência e presença. Porquanto, os objetos da artista, 
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embora se destinem ao corpo, esse se faz ausente. Então, é a nossa imagem 

corporal que é convocada para preencher esse lugar do vazio do corpo na obra. 

Todavia, isso somente ocorre quando conseguimos ver além do aspecto visível de 

suas obras, quando os vestidos, colares, cadeiras, cortinas e outros objetos 

torturantes desaparecerem para dar lugar a um corpo em imagem. De maneira que 

ficamos aprisionados em nossas próprias sensações.  

Miriam Chnaiderman descreve assim essa experiência (2003, p.33): 

É em nosso corpo que experimentamos a obra de Nazareth Pacheco: 
somos tomados pela vertigem de um mundo que nos estraçalha, 
esparramando vísceras em orgasmos bizarros entre a dor e o êxtase. 
Contrariamente ao artista que expõe seu corpo como objeto artístico, é o 
nosso corpo que fica desnudado diante dos objetos agudos e cortantes. 
Penetrar os cortinados feitos de lâminas de barbear e miçangas, no seu 
brilho sedutor, fascinante, faz com que os rasgos aconteçam e esmigalhem 
imagens corporais, dilacerando qualquer identidade possível.  

Desse modo, o que se vislumbraria nesse deslocamento entre ausente e presente, 

ou seja, na cisão aberta pelo que nos olha desde as obras é a contemplação da 

destruição do corpo físico. Como se nossos corpos fossem atravessados pelos 

materiais cortantes e perfurantes das obras de Pacheco. Assim, percebemos a 

nossa existência por meio daquilo que nos damos conta que falta. Ao afirmar a 

importância de se olhar para além do visível, Didi-Huberman diz que “a ausência dá 

conteúdo ao objeto” (1998, p. 96). Sendo assim, quando olhamos os vestidos e os 

colares de Nazareth Pacheco além de seu volume aparente, o invisível se 

presentifica entre as imagens fragmentadas de um corpo dolorido, retalhado e 

dilacerado.  

Muitos críticos e curadores (Tadeu Chiarelli, Elisabeth Leone, Paulo Cunha, Moacir 

dos Anjos, etc.) concordam que os trabalhos de Nazareth Pacheco tiveram como 

ponto de partida questões autobiográficas, visto que a artista nasceu com uma 

doença congênita6 que a fez passar por uma série de intervenções cirúrgicas e 

estéticas desde a infância até a vida adulta para reparar problemas físicos e não 

ficar com deformidades. Diferentemente, daqueles que recorrem aos procedimentos 

cirúrgicos para terem os “corpos perfeitos” veiculados pela mídia e propagandas 

estéticas, a artista se submeteu a eles por uma necessidade vital. 
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Em 1994, na exposição “O corpo como destino”, no Gabinete de Arte Raquel 

Arnaud, a artista expôs uma série de caixas de madeira fechadas por um vidro onde 

foram confinados os registros da memória daquelas cirurgias. Eram fotos, 

radiografias, bulas, receitas, medicamentos, seringas, uma mecha de cabelos, uma 

máscara de rosto, uma arcada dentária, dentre outros que testificam a história de um 

corpo objeto retocado diversas vezes. Ela estava refletindo naquele momento sobre 

a sua própria vida. Depois ela expande suas reflexões do singular para o coletivo. 

É quando surgem os Objetos sedutores e perigosos. Em depoimento7 a Tadeu 

Chiarelli, a artista disse que a escolha dos materiais cortantes e perfurantes estava 

diretamente ligada a objetos que sempre lhe causaram medo e pânico e que sempre 

eram utilizados nas cirurgias às quais fora submetida. A artista concebe esse 

conjunto de objetos como uma crítica aos mecanismos de coerção social e estética 

que agem sobre o corpo, de maneira que muitos indivíduos para alcançar um 

modelo ideal de beleza submetem-se a cortes e perfurações sem prever muitas 

vezes os riscos.  

Mesmo, tendo convicção do cunho autobiográfico de sua arte a artista quer que o 

trabalho se sustente por si mesmo, independente de sua história pessoal. Uma vez 

que para ela “arte não é reflexo de vida e nem terapia”, acrescentando que “o 

trabalho revela questões sobre ele próprio” (SILVA, p. 27-29). É inegável que alguns 

aspectos da poética de Nazareth Pacheco têm uma relação estreita com a sua 

história pessoal, se ambicionássemos tirar de todas essas referências uma 

explicação para a arte de Nazareth Pacheco, correríamos o risco de reduzi-la 

apenas ao contexto, à biografia e ao aspecto visual de suas obras.  

É verdade que a biografia não elucida a existência da obra, ela somente ajuda  a 

entender, alguns aspectos do trabalho, mas não se pode exagerar sua importância. 

O mesmo se aplica às declarações da artista, pois estão longe de explicar seu 

próprio trabalho. A obra sempre escapa às análises explicativas. Ela não se limita a 

um sentido único. É, justamente, aí que reside o seu mistério. Por essa razão, 

conforme Didi-Huberman, é dialeticamente que devemos considerá-la, uma vez que 

ela teria autonomia própria.  
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É no conceito Benjaminiano de “aura” que Didi-Huberman vai encontrar mecanismos 

para pensar a qualidade dialética e crítica das imagens. Em sua releitura, a aura é 

afastada do valor de culto no sentido de devoção, para ser secularizada. Ela é 

encarada como uma “dupla distância” entre um próximo e um longínquo. Nas 

palavras de Benjamin (1989, apud Didi-Huberman, 1998, p.114). 

Não cabe dizer que o passado ilumina o presente ou que o presente ilumina 
o passado. Uma imagem, ao contrário, é aquilo no qual o Pretérito encontra 
o Agora num relâmpago para formar uma constelação. Em outros termos, a 
imagem é dialética em suspensão. Pois, enquanto a relação do passado 
com o presente é puramente temporal, contínua, a relação do Pretérito com 
o Agora presente é dialética: não é algo que se desenrola, mas uma 
imagem fragmentada. 

Partindo dessa citação Didi-Huberman afirmaria que toda imagem é dialética, à 

medida que ela joga com a memória (Pretérito), não para imitá-la, mas para oferecer 

formas novas no presente (Agora). Para ele as formas artísticas seriam dialéticas 

por excelência, por construírem lugares para inquietar a nossa visão, onde uma 

dupla distância – o Pretérito e o Agora – seria possível. Lugares onde poderíamos 

considerar o que nos olha realmente no que vemos. Pois, somente uma imagem 

dialética conseguiria reconhecer o elemento mítico, memorativo e autobiográfico do 

qual procede, para então ultrapassá-lo.  

Nesse sentido, poderíamos dizer que as obras de Nazareth Pacheco se apresentam 

como imagens dialéticas, pelo fato de recorrerem aos vestígios da memória 

daqueles procedimentos cirúrgicos, não para narrá-los, mas pelos desdobramentos 

incessantes de recombinação nos quais podem resultar no presente reminiscente. 

Embora os Objetos sedutores forneçam nos materiais cirúrgicos cortantes traços da 

memória da artista, elas não difundem nostalgia alguma, muito pelo contrário elas 

transcendem essas questões e se dão ao olhar como que abertas a uma pluralidade 

de sentidos. 

Alienados do sofrimento da artista o que se vê ante suas obras não nos remete ao 

seu corpo cirurgicamente cortado ou às suas cicatrizes. Todos nós somos corpo. O 

que se vê além da superfície visível dos objetos de Pacheco seria a configuração 

invisível de carnes, vísceras, sangue ou talvez, até mesmo a perda fantasmática de 

um corpo. Mediante o medo recalcado em todos nós da dor e da morte.  
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Para intensificar essa discussão sobre os limites frágeis entre morte e vida, o 

sangue foi introduzido como elemento principal numa produção mais recente da 

artista. Os trabalhos dela tomaram a forma de desenhos, fotografias e objetos 

tridimensionais. Esses últimos consistiam em pequenos frascos de vidro 

encontrados em antiquários, contendo o precioso líquido que corre dentro de nossas 

veias, expostos em uma vitrine de acrílico. Ela criou um espelho e uma cadeira, em 

acrílico vermelho translúcido com saliências que brotam da moldura do primeiro e do 

assento do segundo. E ainda gotas produzidas nesse mesmo material e cor. Quanto 

aos desenhos, a artista os fez deslizando ou gotejando o próprio sangue sobre o 

papel e, em seguida, os fotografou como se desejasse registrar os vestígios de sua 

vida ou eternizar o seu corpo perecível na obra. O corpo passará e a obra 

permanecerá.   

Essa ideia parece estar contida ainda no vestido de giletes e no banco de acrílico 

preto repleto de agulhas que Nazareth Pacheco construiu a partir das dimensões de 

seu próprio corpo, poderíamos dizer até, que o corpo da artista está de fato na 

estrutura dessas obras. Mas, quando olhamos os objetos da artista além de seu 

volume não vemos desse ponto de vista e sim pela perspectiva de que algo neles 

nos olharia. Então nos abrimos à imagem como um movimento que oculta ao 

mesmo tempo em que se mostra. E na arte de Pacheco aquilo que está ausente e, 

simultaneamente, se presentifica é um corpo dilacerado, fragmentado, dolorido... E 

tudo o mais que nos olha quando vemos além do volume visível de suas obras.  

Voltando ao banco, ele lembra um ataúde construído nas medidas do falecido. Sua 

cor preta e as 1600 agulhas fixadas em sua superfície, respectivamente, parecem 

aludir ao luto e à dor da perda. Se por um lado, o banco que Pacheco criou, em 

certo sentido, remete à morte, por outro lado, o berço transparente com cortinado de 

giletes nos traz à memória a dor do nascimento, em outras palavras, a vida. Tal 

como o sangue nos frascos, desenhos e fotografias da artista aludem à vida e à 

morte. Poderíamos dizer, nesse sentido, que essas obras liberam e retêm 

alternadamente imagens de vida e morte, pois nos trazem à lembrança de que 

somos apenas carne e sangue. Padecemos de angústia perante esses objetos 

ameaçadores. O confronto do olhar com a obra nos devolve, como diante do 

espelho, um olhar aterrorizante que nos causa uma estranha inquietação.  
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Para que possamos compreender essa sensação de estranheza que os objetos de 

Nazareth Pacheco suscitam no espectador, recorremos ao texto O Estranho de 

Sigmund Freud (1998, p.237-244), no qual ele descarta as teorias estéticas 

tradicionais e substitui a categoria do belo pelo termo alemão Unheimliche que 

designa algo estranhamente familiar. É por meio de um cuidadoso exame linguístico 

que Freud demonstrará que a palavra heimliche, que vem de hein (lar), possui 

significados diversos entre eles: “familiar e agradável e, por outro lado, o que está 

oculto e se mantém fora de vista”. Etimologicamente, heimliche cujo significado se 

desenvolve na direção de uma ambivalência acaba por coincidir com o seu oposto, 

Unheimliche que significa algo que é familiar e que deveria ter ficado oculto, mas 

que voltou. Nesse sentido, Unheimliche, (ou estranho) se define como um lugar 

paradoxal de inquietante estranheza. A experiência do estranho ocorre quando 

estamos diante de coisas, pessoas e situações que conseguem despertar em nós 

uma sensação de inquietação, angústia e horror.  

É exatamente assim que nos sentimos diante dos Objetos sedutores de Pacheco, 

como que dominados por uma angústia quase insuportável, como que confrontados 

com um olhar que partiria dos elementos cortantes e perfurantes em nossa direção. 

Nesse jogo de olhares, a forma e a materialidade deles apontam para uma abertura, 

para um lugar onde o nosso ver é inquietado, um espaço onde algo estranhamente 

se mostra. Mas, o que seria isso que retorna em meio às imagens de arte como 

estranho?  

Na concepção Freudiana, o estranho estaria relacionado a algo que se alienou da 

mente pelo processo de repressão e que depois retorna, mas é considerado 

estranho pelo mecanismo do recalque. O estranho tem uma ligação direta com o 

olhar. Em virtude disso Didi-Huberman fez uso do Unheimliche de Freud para dar um 

sentido metapsicológico à imagem aurática de Benjamin. O momento aglutinador 

dessa ideia aparece quando ele aproxima o objeto Unheimliche da concepção de 

aura por meio da noção de uma dupla distância.  

Didi-Huberman compara à definição Benjaminiana de aura como “única aparição de 

uma lonjura, por mais próxima que esteja” com o significado do Unheimliche 

referindo-se ao retorno de algo que deveria “permanecer em segredo, na sombra, e 

que dela saiu” (1998, p.230). Ao mesmo tempo isso que saiu da sombra, manterá 
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um traço de ocultamento. Da mesma forma, a experiência do olhar conjugaria dois 

momentos dialeticamente unidos: “ver perdendo” e “ver parecer o que se dissimula”. 

Logo, Didi-Huberman conclui que toda forma aurática se oferece aos nossos olhos 

como algo “estranhamente inquietante” no sentido que nos coloca visualmente 

diante de “algo recalcado que retorna” (1998, p.230).  

Nesse sentido, as imagens somente poderiam ser apreendidas através das 

experiências da aura e do estranho, porquanto elas são lugares que se abrem e nos 

incorporam. O caráter estranho da imagem residiria na capacidade dela nos 

inquietar e impor sua visualidade como uma distância, por mais próximo que 

estejamos dela, distância essa situada entre o que se oculta e o que se revela na 

cisão aberta pelo olhar.  

Na arte de Pacheco não existe nada mais perturbador do que essa permanente 

abertura diante de nós. Por essa razão, quando contemplamos seus objetos de arte 

temos a impressão de ser destroçados por eles e ao mesmo tempo por nós 

mesmos. Como se o recalcado pudesse retornar na cisão aberta pelo que vemos no 

que nos olha e romper o limite entre as nossas experiências sensoriais e 

imaginárias. De fato, seus objetos tão sedutores, tão perigosos, tão familiares, são 

lugares de inquietante estranheza que ocultam e revelam alguma coisa. Todavia, 

aquilo que eles ocultam apenas se mostra no momento em que conseguimos ver 

além do seu aspecto visível, ou seja, o objeto concreto teria que desaparecer para 

ceder espaço à coisa revelada, que por sua vez, continuará sempre virtual. As 

obras/imagens de Pacheco nos causam estranheza porque revelam conteúdos 

reprimidos de nós mesmos, porque nos mostram o vazio encenado na forma. Logo, 

elas se dariam não como um espaço para ser compreendido, mas apenas como um 

lugar para inquietar a nossa visão. 

 

                                                 
1 O Estádio do espelho é o reconhecimento jubiloso da criança ao olhar-se no espelho. Tal experiência ocorre 
entre os seis e dezoito meses de idade, período em que ela se depara com a própria imagem corporal refletida 
na superfície especular e busca a confirmação do olhar da mãe (seu Outro primordial) de que a imagem 
projetada no espelho é ela mesma. Nesse sentido na construção da imagem corporal individual o olhar do Outro 
nos constitui. A imagem criada pela criança não é total, ela é formada em torno de um vazio, já que o infante não 
sabe se o que a mãe vê no espelho é o que ela deseja ver, uma vez que não temos acesso ao desejo do Outro. 
Essa impressão acompanhará a criança por toda a vida adulta. Maiores informações vide: LACAN, Jacques “O 
estádio do espelho como formador da função do eu”. In: Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 96-103. 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas

“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil

 

 

458 

                                                                                                                                                         
2 A Coisa (das Ding) é um conceito que Lacan resgata dos escritos de Freud e, com influência de Heidegger, 
eleva à condição de ponto central da teoria analítica em torno da lógica da origem. “A Coisa opera como eixo em 
torno do qual se constitui o advento de um sujeito como corpo e como ser falante, advento necessariamente 
elaborado num intervalo, com relação a um limite que é impossível à teoria deixar de estabelecer. De fato a 
estrutura da linguagem não apreende o corpo porque ele passa necessariamente pela imagem do Outro e ela se 
deixa escapar a si mesma para instituir o sujeito como o ponto onde essa falta se configura. A Coisa aparece 
para o discurso analítico como um ‘objeto absoluto’ inatingível; é ela que atesta para o sujeito do inconsciente 
que só há verdade parcial. Lacan dirá que a Coisa é o real do qual o significante padece. O encontro com o real 
envolve essa Coisa impossível de dizer e de delinear e que despertaria a ilusão de uma verdade que se 
mostraria. [...] A idéia de Coisa faz o sujeito experimentar duplamente sua divisão; seu único recurso face a esse 
resto de gozo impossível será a procura do objeto ‘a’, objeto da pulsão que se encontra ligado a um objeto ao 
qual a pulsão não está originariamente presa”. KAUFMANN, Pierre. Dicionário enciclopédico de psicanálise: o 
legado de Freud e Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996, p, 84-85. 

3
 A artista não costuma dar título às suas obras. Objetos Sedutores é o nome que Nazareth Pacheco concedeu à 

sua dissertação de Mestrado em poéticas visuais defendida em 2002, na Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, sob a orientação de Carlos Fajardo.  

4 No texto Além do princípio de prazer, Freud - ao observar seu neto, de dezoito meses de idade, brincar com um 
carretel - cria o paradigma do Fort-Da para estabelecer uma relação entre o jogo repetitivo da criança e a 
linguagem, descrevendo essa situação da seguinte forma: “O menino tinha um carretel de madeira com um 
pedaço de cordão amarrado em volta dele. Nunca lhe ocorrera puxá-lo pelo chão atrás de si, por exemplo, e 
brincar com o carretel como se fosse um carro. O que ele fazia, era segurar o carretel pelo cordão e com muita 
perícia arremessá-lo por sobre a borda de sua caminha encortinada, de maneira que aquele desaparecia por 
entre as cortinas, ao mesmo tempo em que o menino proferia seu expressivo ‘oo-o-ó’. Puxava então o carretel 
para fora da cama novamente, por meio do cordão, e saudava o seu reaparecimento com um alegre ‘da’ (‘ali’). 
Essa então, era a brincadeira completa: desaparecimento e retorno. Via de regra, assistia-se apenas a seu 
primeiro ato, que era incansavelmente repetido como um jogo em si mesmo, embora não haja dúvida de que o 
prazer maior se ligava ao segundo ato”. Posteriormente, Freud percebeu que esse jogo era uma maneira da 
criança simbolizar a ausência e a presença de sua mãe, suas saídas e retornos. FREUD, Sigmund. Além do 
princípio de prazer. Obras Psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Volume XVIII. 
2ª. Ed. Rio de Janeiro: Imago. 1996, p. 25-26. 

5 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 79-80. 

6 A artista nasceu com uma anomalia congênita conhecida como Síndrome da Banda Aminiótica e precisou 
passar por uma série de cirurgias: correção do lábio leporino, transplante de córneas, cirurgia nas mãos, pés, 
nariz e boca. 

7 SILVA, Nazareth Pacheco. Entrevista concedida a Tadeu Chiarelli, mar. 2001. Fascículos de Arte 
Contemporânea. Disponível em: 
<http://www.muvi.advant.com.br/artistas/n/nazareth_pacheco/nazareth_pacheco.htm>. Acesso em: 04 fev. 2010. 
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